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ÖNSÖZ 

 
Bu çalışma üniversitelerin iktisadi ve idari bilimlere ilişkin çeşitli bölümlerinde 

bulunan akademisyenler ve araştırmacıların katkılarıyla farklı bölümler kaleme 

alınarak hazırlanmıştır. 

 

Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bölgesel bütünleşmelerin 

iktisadi güvenliği ASEAN örneği üzerinden ele alınmıştır. İkinci bölümde örgütlerde 

insan kaynakları yönetimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de Bireysel 

Emeklilik Sisteminin tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde sağlık 

politikası kavramı ve sağlık politikalarının Türkiye’deki tarihsel perspektifine 

değinilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye elektrik enerjisi piyasasını düzenlemeye 

yönelik olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu faaliyetleri üzerine çalışılmıştır. 

Altıncı bölümde Türkiye’de işsizliğin nedenleri ve işsizlikle mücadele politikaları 

1990’dan günümüze incelenmiştir. Yedinci bölümde Türkiye’de uygulanan iktisadi 

büyüme ve kalkınma politikaları hakkında değerlendirme yapılmıştır. Sekizinci 

bölümde Türkiye’de Covid-19 salgını sürecinde ekonomik istikrarı sağlamada 

uygulanan maliye politikası araçlarından verginin rolü üzerinde durulmuştur. Son 

olarak dokuzuncu bölümde Türkiye’nin ulaştırma altyapısının analizi ve kamu 

ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi ekonometrik olarak analiz 

edilmiştir. 

 

Bu çalışmada yer alan eksik ve eleştiriye açık olan noktaların tarafımıza bildirilmesi 

literatüre katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir.  Çalışmada emeği 

geçen tüm araştırmacılara ve kitabın basımını titizlikle gerçekleştiren İksad 

Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarak, çalışmanın ilgili tüm kesimlere faydalı olmasını 

dilerim. 
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GİRİŞ 

 

Bölgesel bütünleşmeler globalleşme sürecinin hız kazanmasıyla 

yaygınlaşmıştır. Her iki sürecin de paralel şekilde gelişmesi tesadüf 

değildir. Zira ticarete engel teşkil eden unsurların azaltılarak veya 

kaldırılarak ülkelerin birbirlerine iktisadi anlamda yakınlaştığı, 

bütünleşme içerisindeki ülkeler arasında üretim faktörlerinin serbestçe 

hareket etmesinin hedeflendiği oluşumlar olan bölgesel 

bütünleşmelerin söz konusu hedeflerine ulaşması için globalleşmenin 

olması elzemdir. Aksi taktirde bütünleşmeler tam anlamıyla 

gerçekleşemez. 

 

Bölgesel bütünleşmelerden bir tanesi olan iktisadi bütünleşme 

kavramının “süreç ve durum” temelinde açıklanması mümkündür. 

“Süreç olarak iktisadi bütünleşme, farklı ülkelerin iktisadi birimleri 

arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için alınan tedbirleri ihtiva 

etmektedir. Durum olarak iktisadi bütünleşmeyse, farklı ülke 

ekonomileri arasında çeşitli ayrımcılık biçimlerinin olmaması” 

(Balassa, 1961, 1) şeklinde ifade edilmektedir. 

 

İktisadi bütünleşme kavramının resmi olarak kullanımına dair bazı 

değerlendirmeler bulunmaktadır. “İktisadi bütünleşme kavramının 

kullanımı 1948 yılında artmış olmakla birlikte, en dikkat çekici şekilde 

resmi bir belgede kullanılması 31 Ekim 1949 tarihinde olmuştur. Bu 

belgede kavram, ‘Batı Avrupa Ekonomilerinin bütünleşme yönünde 
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daha hızlı ilerlemesi gerektiği’ şeklinde kullanılmıştır” (Machlup, 

1977, 11). 

 

Literatürde iktisadi bütünleşmeyle iktisat politikalarını ilişkilendiren 

tanımlar da bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları iktisadi 

bütünleşmeyi “en uygun iktisat politikasının oluşturulması maksadıyla 

ülkeler arasındaki yapay engellerin kaldırılması” şeklinde 

yorumlamaktadır (Tinbergen, 1954, 95). 

 

İktisadi bütünleşmeyi pozitif ve negatif olarak ikiye ayıran çalışmalara 

atfen pozitif iktisadi bütünleşme, “refah optimumunun gerekli kıldığı 

yeni kurumların ve kurumsal araçların teşekkül etmesi veya mevcut 

araçların değiştirilmesi” ile ilgilidir. Negatif iktisadi bütünleşmeyse, 

“ticaret engellerinin kaldırılması ve ayrımcılık yapmama ilkesini” ifade 

etmektedir (Chauffour ve Maur, 2011, 18). 

 

İktisadi bütünleşme, bölgesel iktisadi bütünleşme anlamında 

kullanılabilmektedir. 1950’li yıllarda bölgesel iktisadi bütünleşme 

kavramının açıklanmasına yönelik görüş birliğinin oluşmaya 

başlandığına rastlanılmaktadır. Söz konusu görüş birliğinin bir sonucu 

olarak bölgesel iktisadi bütünleşme, “farklı ekonomilerin daha geniş 

serbest ticaret bölgelerinde birleşmesi” olarak değerlendirilmektedir 

(El-Agraa, 1999, 1). 

 

Globalleşme sürecine koşut olarak iktisadi bütünleşmenin de geliştiği 

ifade edilebilir. İlk globalleşme dalgasının 1870-1914 döneminde 
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gerçekleştiği, bu dönemde ulaşım maliyetlerinin ve ticarete engel teşkil 

eden unsurların hızla azalmaya başladığı kabul edilmektedir. Buna 

karşılık, üretim faktörleri hareketinin arttığı ve ihracatın yaklaşık iki 

katına çıktığı bilinmektedir (World Bank, 2002, 3). Birinci globalleşme 

dalgası döneminde iktisadi bütünleşmelerin ilk örneklerine de 

rastlanılmaktadır. 19. yüzyılda iktisadi bütünleşmelerin ilk örnekleri 

ortaya çıkmaya başlamıştır. 1833 yılında Prusya tarafından tesis edilen 

Alman Gümrük Birliği (Zollverein), ortak tarife ve ticaret politikası 

maksadı taşıyan iktisadi bütünleşme oluşumudur (Dedinger, 2015, 68-

69). 1860 yılında Britanya ve Fransa arasında imzalanan Cobden-

Chevalier ticaret anlaşması bu oluşumlara verilebilecek diğer örnekler 

arasında yer almaktadır (Iliasu, 1971, 67). Bunların yanı sıra 19. 

yüzyılda vuku bulan para birliklerinden söz etmek mümkündür. Bunlar 

arasında Alman para birliği, Latin para birliği ve İskandinav para birliği 

en bilinenlerdir (Dabrowski, 2019, 13). 

 

İktisadi bütünleşmelerde bölgesel ticaret anlaşmalarının (BTA) sayısı 

son yıllarda giderek artmaktadır. BTA’lar sadece bölgeselleşmeye katkı 

yapmamaktadır aynı zamanda ticaretin globalleşmesinde de önemli rol 

oynamaktadırlar. Örneğin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 

(ASEAN) diplomatik ilişkiler ve üyelikler yoluyla ticaretin önemli 

ölçüde artırılabileceğine katkı sunduğu ifade edilmektedir (Oh ve 

Selmier, 2008, 385). 

 

Ticaretin artırılması gibi iktisadi nedenlerin haricinde, iktisadi 

bütünleşmelerin siyasi güdülerle oluşturulduğu da bilinmektedir. Siyasi 
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güdülerden kastedilen ülkelerin siyasi istikrarına ve güvenliğine dair 

endişelerinin iktisadi bütünleşmeler yoluyla azaltılması ve/veya ortadan 

kaldırılmasıdır. Böylelikle halihazırdaki güven bunalımlarının olası 

siyasi ve/veya askeri krize evrilmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. Bu çerçevede iktisadi bütünleşmelerin nedenlerinden 

bir tanesi ülkeler arasında güven inşa edilmesidir. Bilhassa tarihi olarak 

aralarında ihtilaf bulunan veya işbirliği geleneğine sahip olmayan 

ülkeler arasında gerçekleştirilen iktisadi bütünleşmelerin istikrara 

hizmet edeceği belirtilmektedir. Bu durumun örneklerinden bir tanesi 

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)'dir. 1967’de ihdas edilen 

ASEAN’ın Endonezya ve Malezya arasındaki askeri anlaşmazlığı 

hafiflettiği ve hatta bölgesel istikrara olumlu katkılar sunduğu tarihi bir 

gerçektir (Ravenhill, 2005, 120-124). 

Söz konusu katkılar globalizasyon süreciyle birlikte yaygınlaşmasına 

rağmen bu sürecin getirdiği bazı olumsuzluklar da bulunmaktadır. 

Ekonomilerin dışa açıklık derecesinin artması aynı zamanda dış 

faktörlerin ülke ekonomilerini etkileme ihtimalini artırmıştır. Bir başka 

deyişle, globalizasyon süreci ülke ekonomilerini dış baskıya açık bir 

yapıya büründürmüştür. Bu husus ise iktisadi güvenlik ile ilgili 

sorunların artmasına yol açmıştır. Bu nedenle iktisadi güvenliğe dair 

sorunların azaltılması önem kazanmıştır (van Bergeijk, 2009, 173-174).  

 

Buna binaen bu çalışmada öncelikle iktisadi güvenlik kavramına dair 

bazı açıklamalar yapılmaktadır. Akabinde ASEAN'ın bölgesel 

bütünleşme örneği olarak ortaya çıkış süreci hakkında bilgiler 

verilmektedir. Son olarak, ASEAN'ın iktisadi güvenliğine ilişkin bazı 
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hususlar vurgulanmaktadır ve sonuç bölümünde elde edilen bulgular 

tartışılmaktadır.   

 

1. İKTİSADİ GÜVENLİK KAVRAMI 

 

İktisadi güvenlik kavramı milli güvenliğin bileşenlerinden bir tanesidir. 

Milli güvenlik kavramı farklı teoriler tarafından çeşitli şekillerde ele 

alınmıştır. Örneğin, devlet odaklı analizler yapan realist teori "milli 

güvenlik" ile "güvenlik" kavramlarını eşanlamlı kabul etmiştir (Singh 

ve Nunes, 2016, 105). Bir diğer deyişle, realist teoride güvenlik 

denildiğinde milli güvenlik anlaşılmaktadır zira teori bizatihi devlet 

eksenli analizler gerçekleştirmektedir. Buna göre realist teoride 

güvenlik sorunu farklı kaynak donatımlara, iktisadi sistemlere ve siyasi 

düzenlere sahip devletler arasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çıkar 

çatışmaları olarak algılanmaktadır (Walt, 2010). Devletler ile diğer 

aktörler arasındaki karşılıklı bağımlılığın önemine vurgu yapan 

liberalizm ise ekonomi ve güvenlik arasında güçlü bir bağın var 

olduğunu konu edinmektedir. Açık ekonomi ve iktisadi karşılıklı 

bağımlılığın çatışmaları azalttığı ve güvenliğe katkı sağladığı 

vurgulanmaktadır (Navari, 2008, 35). Milli güvenlik sorunlarının 

kimlik, normlar ve kültür gibi sosyal nedenlerle ortaya çıktığını iddia 

eden yapısalcı teori, uluslararası siyasi sistemin sosyal olarak inşa 

edildiğinin ve dolayısıyla milli güvenliğe ilişkin çıkarların da aynı 

şekilde sosyal bir yapı olduğunun altını çizmektedir (McDonald, 2008, 

61-63). Eleştirel teoride ise güvenliğin kapsamının genişletilmesi 

gerektiği açıklanmaktadır. Bu amaçla, güvenlik kavramının devletin 
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ötesine geçerek sosyal, çevresel ve iktisadi güvenliği kapsaması 

gerektiği savunulmaktadır (Buzan vd., 1998, 21-23). Ekonomi ve 

güvenlik arasındaki benzer ilişki eleştirel politik iktisat cephesinde de 

görülmektedir. Bu teorinin temel önermeleri arasında; ülke dışından 

kaynaklanan bir sorunun ülke içerisinde istihdam düzeyi, fiyatlar genel 

düzeyi ve faiz oranlarında bir olumsuz etkiye neden olması; ulusal 

ekonomilerin karşılıklı duyarlılığının ulusal ekonomi politikalarının 

etkinliğini yavaşlatması ve/veya azaltması ve iktisadi çıkarlarını 

korumaya çalışan devletlerin diğer devletlerin ulusal iktisadi çıkarlarına 

zarar vermesi ve dolayısıyla yeni uluslararası çatışma kaynakları 

yaratma riski bulunmaktadır (Strange, 1970, 305). 

 

Milli güvenlik kavramının zaman içerisinde değişmesiyle birlikte 

askeri anlamının yanı sıra siyasi, iktisadi, sosyal ve çevresel güvenliğe 

kadar geniş alanlarda kullanılmaya başlanmıştır (Rothschild, 1995, 55). 

Milli güvenlik kavramının genişlemesiyle birlikte iktisadi güvenlik de 

kapsamlı hale gelmeye başlamıştır. Günümüz milli güvenliğinin 

öncelikli bir unsuru olarak görülen iktisadi güvenlik enerji, ulaşım, 

iletişim, ordu gibi milli ekonomi faktörleriyle yakından ilgilidir. Bu 

nedenle, iktisadi sistemin alt unsurlarının güvenliği aynı zamanda 

iktisadi güvenlik anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, iktisadi 

güvenliğin özü, devlet kurumlarının milli çıkarların korunmasını, 

sosyal yönelimli devletin gelişmesini ve yeterli askeri potansiyelin 

korunmasını sağladığı bir durum olarak tanımlanmaktadır 

(Tamošiūnienė ve Munteanu, 2015, 55-56). 
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Bu bağlamda iktisadi güvenlik kavramının çeşitli tanımları 

bulunmaktadır ve üzerinde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Bu 

nedenle teorik tartışmaların konusu olmaya devam etmektedir. İktisadi 

güvenlik, günümüzde pek çok farklı şekilde anlaşılmaktadır. Bunlardan 

bazıları şunlardır (Šimašius ve Vilpišauskas, 2005, 251): Devletin 

iktisadi gücünün istikrarı ve devletin savunma ihtiyaçlarını finanse 

etme yeteneği, bir ülkenin enerji kaynakları gibi “stratejik mallar” 

ihtiyacının sağlaması, dış ticaretin çeşitlendirilmesi, uluslararası 

ekonomide baskın aktörlere bağımlı olmama, iktisadi casusluğa karşı 

güvenlik, makroiktisadi durumun iyileştirilmesi, mülkiyet güvenliği, 

bireylerin belirli bir yaşam kalitesi düzeyini finanse etmek için gerekli 

olan gelirin sağlanması (sosyal güvenlik), istihdam, iş yerlerinin ve 

karlılığın güvence altına alınması.  

İktisadi güvenliği ülke riski ve sürdürülebilirlik temelinde 

değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir 

tanesinde iktisadi güvenlik; bireyi, toplumu veya bütün olarak 

ekonomiyi iktisadi olarak korumayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır 

şeklinde açıklanmaktadır. Buna ek olarak, iktisadi güvenliğin devlet 

olmanın önemli bir unsuru olduğu, iktisadi güvenliğin sağlanmadan bir 

ülkenin kendi içinde ve uluslararası alanda karşılaştığı sorunları 

çözemeyeceği, milli çıkarlardaki farklılıkların, sınırlı kamu 

kaynaklarının, ülkelerin artan rekabet gücünün iktisadi güvenliği 

değerlendirmede önemli kriterler olduğu belirtilmektedir. (Matyskevic 

ve Cernius, 2019, 83-84).  
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İktisat ile milli güvenlik arasındaki ilişkinin ticaret yoluyla kurulması 

da mümkündür. Serbest ticaretin barışı destekleyip desteklemediği 

noktasında iki görüş bulunmaktadır ve bunlardan ikinci iktisadi 

güvenliği yakından ilgilendirmektedir. Bu görüşlerden birincisi, artan 

ticari bağımlılığın, askeri çatışmayla ilişkili maliyetleri artırdığını ve 

çatışma riskini azalttığını veya tamamen engellediğini savunmaktadır. 

Montesquieu'nun ifadesiyle, birlikte ticaret yapan iki ülke karşılıklı 

olarak bağımlı hale gelmektedir ve söz konusu bağımlılık zaman 

içerisinde çatışmayı engelleyecek düzeye ulaşmaktadır. Bu görüşün 

aksine, ikinci görüş olarak belirtilen husus ise artan ticari bağımlılığın 

devletlerin siyasi-askeri kapasitesini artırmaya yarayabileceği ve bu 

durumda sözü edilen ticari bir ilişkiden daha az yararlanan ülkelerin 

daha fazla yararlanan ülkeler tarafından güvenliklerini tehlikeye 

atabileceğidir (Blanchard vd., 1999, 8). Örneğin, Hollanda doğrudan 

yabancı yatırımları (DYY) cezbetme konusunda öne çıkan ülkeler 

arasındadır ve DYY'ler bu ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. 

Hollanda'ya DYY'lerin çoğunluğu Avrupa ve ABD tarafından 

gelmektedir. Son yıllarda Asya'nın (özellikle Çin'in) DYY'ler içindeki 

payının artmasının bazı risklere neden olabileceği tartışılmaktadır. Zira 

bu yatırımcılar, Hollanda şirketlerinin bilgi ve teknolojisine 

erişmektedirler ve stratejik faaliyetleri üzerinde etkide 

bulunabilmektedirler. Ayrıca söz konusu yatırımların devlet destekli 

aktörler tarafından yapılması bu yatırımların ticari olmaktan ziyade 

jeopolitik veya ideolojk nedenlerle olduğu yönünde kuşkular 

uyandırmaktadır (Van Bergeijk vd., 2015, 14). Bu nedenle bazı ülkeler 

"kritik öneme sahip" sektörlere yapılan DYY'leri yakından takip 
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etmektedir. Fransa buna yönelik bir sistem oluşturmuştur. Fransız 

ekonomisinin sürdürülebilirliğine, milli savunmanın veya milli 

güvenliğin sağlanması için elzem olan mal ve hizmetlerin üretimine ve 

dağıtımına katkıda bulundukları için bazı faaliyetler “kritik öneme 

sahiptir”. Savunma ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği tarafından 

geliştirilen ve koordine edilen kritik altyapı koruma politikası, kamu 

veya özel kritik işletmecilerin kötü niyetli (terörizm ve sabotaj gibi) ve 

doğal, teknolojik ve sağlık riski içeren eylemlere karşı koruma 

açısından milli güvenlik stratejisinin uygulanmasına yardımcı 

olabileceği bir çerçeve sağlamaktadır (SGDSN, 2017).  

 

Bölgesel bütünleşmelerin iktisadi güvenliğine ilişkin literatürde bazı 

çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalar ağırlıklı olarak AB ile 

ilgili olduğundan dolayı burada sadece AB odaklı çalışmalara yer 

verilmektedir. Örneğin, 2019 yılında yapılan bir çalışmada global 

sosyo-ekonomik çevrede ve teknolojide yaşanan gelişmeler nedeniyle 

AB'nin iktisadi güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtilmektedir. Bu 

ifadenin çıkış noktası ise 2007 yılında AB'nin global nominal 

GSYİH'daki payının %30,7'den 2016 yılında %21,7'ye gerilemesidir. 

Bu husus, AB'nin global düzeydeki iktisadi ve siyasi gücünün azalması 

olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonucuna göre AB'de 2007-

2017 döneminde genel iktisadi güvenlik düzeyi %10'dan fazla düşüş 

göstermiştir. AB'de iktisadi güvenlik düzeyini olumsuz şekilde 

etkileyen faktörler arasında yolsuzluk, aşırı bürokrasi, zayıflayan 

girişimcilik kültürü, terörizm, organize suç, güçlü liderlik eksikliği, 

aşınan değerler, bölgeler arasında gelişmişlik farklarının varlığı, 
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popülizm, göç krizi ve haksız rekabet bulunmaktadır (Ignatov, 2019). 

AB'deki iktisadi güvenliğin dinamiklerini analiz eden bir başka 

çalışmaya göre, AB ülkeleri arasında mali ve finansal politikalarda 

homojenliğinin olmaması son global iktisadi kriz örneğinde olduğu gibi 

AB'nin iktisadi krizler karşısında kırılgan olmasına neden olmaktadır 

(Liapis vd., 2013, 41). Kamu borcunun yüksekliği ise AB için ayrı bir 

iktisadi güvenlik sorunudur. Zira yüksek kamu borcu iktisadi büyümeyi 

zayıflatabilecek dinamiklere sahip olabilir ve bu durumda iktisadi 

krizlere karşı dayanıksız bir yapı oluşabilir (Panizza ve Presbitero, 

2013, 175; Reinhart ve Rogoff, 2010, 573; Streeck, 2014, 143; Égert, 

2015, 226; Lane, 2012, 49). AB'nin iktisadi güvenliği için uygun iş ve 

girişimcilik ortamı da oldukça önemlidir. Bu konuda uygun girişimci 

ortamının iktisadi büyüme için kritik öneme sahip olduğunu (Naudé, 

2010, 1), sermayenin ve finansal kaynakların mevcudiyetinin ülkelerin 

yabancı yatırımları cezbetme gücünü artırdığını ve dış pazarlardaki 

çıkarlarını koruduğunu (McKinnon, 2010), girişimciliğin verimlilik 

düzeyinin  toplumun refahı ile ilgili zorlukların üstesinden gelinmesi 

önemli rol oynadığını (Wennekers vd., 2010, 167) ve yenilik üretme 

yeteneğinin büyüme ve dolayısıyla pazarlar ve kaynaklar için rekabet 

etme kapasitesi için önemli bir gösterge olduğunu belirten (Fagerberg 

vd., 2010, 833) çalışmalar bulunmaktadır. 
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2. BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME OLARAK ASEAN'IN İKTİSADİ 

GÜVENLİĞİ 

 

ASEAN 8 Ağustos 1967 tarihinde Endonezya, Malezya, Filipinler, 

Singapur ve Tayland dışişleri bakanları tarafından ASEAN 

Deklarasyonu (veya kuruluş yeri olan Bangkok Deklarasyonu)'nun 

imzalanmasıyla kurulmuştur. Birliğe 1984 yılında Brunei 

Sultanlığı'nın, 1995 yılında Vietnam'ın, 1997 yılında Lao ve 

Myanmar'ın, 1999 yılında ise Kamboçya'nın katılmasıyla birliğin üye 

sayısı 10'a yükselmiştir. Birliğin kuruluş amacı iktisadi, sosyal, 

kültürel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda işbirliği ile adalete ve 

hukukun üstünlüğüne saygı ve Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlılık 

yoluyla bölgesel barış ve istikrarın teşvikidir. Bu amaca bağlı olarak 

üyeliğin Güneydoğu Asya Bölgesindeki tüm ülkelerin katılımına açık 

olacağı vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra birliğin "Güneydoğu Asya 

uluslarının dostluk ve işbirliği içinde bir araya gelme, ortak çabalar ve 

fedakarlıklar yoluyla halkları ve gelecek nesiller için barış, özgürlük ve 

refahın nimetlerini güvence altına alma konusundaki ortak iradesini" 

temsil ettiği ifade edilmiştir (ASEAN, https://asean.org/about-

asean/the-founding-of-asean/). 

Birliğin iktisadi güvenliğine ilişkin detaylara geçmeden önce nüfus, 

okuma yazma oranı, istihdam, işsizlik enflasyon ve faiz oranları gibi 

bazı iktisadi göstergeler hakkında bilgi verilecektir. Tablo 1'de birlik 

üyesi ülkelerdeki 2018 yılına ait bazı temel iktisadi göstergeler 

bulunmaktadır. 
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Tablo 1: ASEAN Ülkelerine İlişkin Temel Göstergeler 

Ülke 

Toplam 

Yüzölçümü 

(km2) 

Toplam 

Nüfus 

(Bin) 

GSYİH 

(Cari 

Fiyatlar) 

Milyon 

Dolar 

Toplam 

Mal 

Ticareti 

(Milyon 

Dolar) 

Gelen 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırım 

(Milyon 

Dolar) 

Brunei 5.765 442,4 13.557 10.729 504 

Kamboçya 181.035 15.981,8 24.634 14.270 3.103 

Endonezya 1.916.862 265.015,3 1.041.562 385.535 21.980 

Lao 236.800 6.887,1 18.096 11.389 1.320 

Malezya 331.388 32.385,0 358.412 464.821 8.072 

Myanmar 676.576 53.625,0 77.264 35.991 3.554 

Filipinler 300.000 106.598,6 342.693 182.607 9.802 

Singapur 720 5.638,7 364.076 782.657 77.631 

Tayland 513.140 67.831,6 505.060 432.978 13.248 

Vietnam 331.230 94.666,0 241.039 479.807 15.500 

ASEAN 4.493.516 649.071,5 2.986.391 2.800.783 154.713 

Kaynak: ASEANStats, ASEAN Member States: Selected Basic Indicators, 

https://data.aseanstatorg/indicator/AST.STC.TBL.1 (E.T.: 09.11.2021). 

 

Tabloda yer almayan yıllar ve diğer göstergeler hakkında bilgiler şu 

şekildedir: Toplam nüfus açısından incelendiğinde 2010 yılında üye 

ülkelerin yaklaşık 585 milyon nüfusu 2019 yılında yaklaşık 655 

milyona ulaşmıştır. Nüfus artış hızı %1,1 olarak hesaplanmaktadır. 

2019 yılı itibarıyla nüfusun yaklaşık 163 milyonu 5 ila 19 yaş 

arasındayken 332 milyonu 20 ila 54 yaş arasındadır. Yetişkin okuma 

yazma oranı Kamboçya ve Myanmar haricinde diğer ülkelerde %90'ın 

üzerindedir. 2019 yılı itibarıyla toplam işgücü en fazla olan ülke 

yaklaşık 134 milyon ile Endonezya'da en az olan ülke ise 238 bin ile 
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Brunei'dedir. 2017 yılı itibarıyla işgücüne katılım oranı en yüksek olan 

ülke %76,3 ile Vietnam ve en az olan ülke %40,8 ile Lao'dur. 2017 yılı 

itibarıyla 15 yaş ve üstü nüfusta işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke 

%9,4 ile Lao ve en düşük olduğu ülke %0,1 ile Kamboçya'dır. 

İstihdamın sektörel dağılımına göre kamu hizmetlerinde istihdam 

edilen nüfusun en fazla olduğu ülke Brunei ve en az olduğu ülke 

Tayland'dır. Nüfusun çoğunluğunun tarım, hayvancılık ve ormancılık 

alanlarında çalıştığı ülkeler Kamboçya, Lao, Endonezya, Myanmar, 

Tayland ve Vietnam'dır.  Malezya'da ve Filipinler'de nüfusun 

çoğunluğu toptan ve perakende ticarette ve otellerde çalışırken, 

Singapur'da 2019 yılı itibarıyla nüfusun çoğunluğu finans, sigortacılık 

ve emlak alanlarında istihdam edilmektedir. 2019 yılı itibarıyla tarımın 

GSYİH içindeki payının en fazla olduğu ülke 522.3 ile Myanmar ve en 

düşük olduğu ülke %0 ile Singapur'dur. Sanayinin GSYİH içindeki 

oranının en fazla olduğu ülke %63,1 ile Brunei ve en düşük olduğu ülke 

%24,7 ile Singapur'dur. GSYİH içinde hizmetlerin en fazla payının 

olduğu ülke %64,8 ile Singapur ve en düşük olduğu ülke %37,9 ile 

Brunei'dir. 2019 yılı itibarıyla enflasyon oranının en fazla olduğu ülke 

%9,5 ile Myanmar ve en düşük olduğu ülke %0.3 ile Brunei'dir. Faiz 

oranının en fazla olduğu ülke 2019 yılında %8 ile Myanmar'dır ve aynı 

yılda oranın en düşük olduğu ülke %0,20 ile Singapur'dur. 2019 yılında 

Brunei bütçe açığının en fazla olduğu ülkedir (%-7,1) ve Kamboçya 

bütçe fazlası veren tek ülkedir (%5,3). 2019 yılında birlik ülkelerine ve 

birlik dışı ülkelere en fazla mal ihracatı ve ithalatı yapan ilk üç ülke 

Singapur, Tayland ve Malezya'dır. Söz konusu üç ülke aynı zamanda 

2019 yılında mal ticaretinde fazla veren ülkeler olurken, Filipinler 
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yaklaşık 46 milyon dolarlık açık ile bu alanda sonuncudur. Üye 

ülkelerin 2019 yılında mal ticareti yaptığı birlik dışı ilk 3 ülke sırasıyla 

Çin, ABD ve AB-28 ülkeleridir. Mal ticaretinde ASEAN ülkeleri bu 

ülkelerden en fazla açığı Çin'e verirken (yaklaşık 103 Milyon Dolar), 

ABD ve AB-28 ülkelerine (toplamda 100 milyon dolar) karşı fazla 

vermektedirler. Birlik üyesi ülkeler arasında doğrudan yabancı 

yatırımları cezbetme konusunda en başarılı ülke Singapur'dur (ASEAN 

Secretariat, 2020).  

Birliğin iktisadi güvenliğine ilişkin yapılan bazı çalışmalarda birliğin 

temsil kabiliyetinin tam anlamıyla bölgesel entegrasyon olmasının 

önündeki en önemli engellerden bir tanesi olduğu dile getirilmektedir. 

Örneğin, Rüland (2016) ASEAN'ın temsil sisteminin asimetrik 

olduğunu, işgücü ve ticari çıkarların tam anlamıyla birlik politikalarına 

ve anlaşmalarına yansımadığını ifade etmektedir. Sadece büyük 

kurumsal ve yabancı çıkarların en iyi şekilde temsil edilmesinin ve buna 

karşın KOBİ'lerin yeterince bu temsil sürecinde yer alamamasının üye 

ülkeler arasında güvensizlik ürettiğini ve bölgesel entegrasyonun 

derinleşmesine zarar verdiğini vurgulamaktadır. 

Bir başka çalışmada ise, ASEAN'ın bölgesel ekonomik entegrasyona 

yönelik taahhüdü ile bu hedefe yönelik kaydedilen gerçek ilerleme 

arasındaki uçurumun, normlardaki veya diğer kurumlardaki eksiklikler 

veya siyasi irade eksikliği ile açıklanamayacağı, bölgesel ekonomik 

entegrasyonun kaderinin temel olarak ekonomik güç ve kaynakların 

dağılımı üzerindeki sosyo-politik çekişme tarafından şekillendirildiği 

iddia edilmektedir (Jones, 2016). 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

17 

 

Bu iddiaların aksine ASEAN'ın bölgesel iktisadi entegrasyon olarak 

önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtenler de bulunmaktadır. Ishikawa 

(2021)'ya göre ASEAN, bölgeyi yabancı yatırım hedefi olarak daha 

çekici hale getirmek için entegre bir pazar oluşturmuştur ve serbest 

ticaret anlaşmaları aracılığıyla bölge dışındaki ülkelerle ekonomik 

entegrasyonu teşvik etmiştir. Birliğin ekonomik entegrasyonu, 

gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik entegrasyonun başarılı bir 

örneğidir ve diğer gelişmekte olan ülkeler birlik üyesi ülkelerin 

deneyimlerinden dersler alabilir. 

Yukarıda belirtilen değerlendirmelerden farklı olarak burada üye 

ülkelerin iktisadi güvenlik açısından önem teşkil eden çeşitli 

göstergeler aracılığıyla analizi yapılmaktadır. Söz konusu göstergeler 

arasında GSYİH içindeki kamu borcunun oranı, Reel Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla (RGSYİH) büyümesi ile verimlilik ve teknolojiye ilişkin bazı 

göstergeler bulunmaktadır.  

 

2.1. Kamu Borcu/GSYİH  

 

Kamu borcu iktisadi güvenlik açısından önemli bir göstergedir. Zira 

kamu harcamalarının kamu gelirlerinden çok fazla olması, bir diğer 

deyişle, yüksek düzeyli kamu borcu devlet faaliyetlerinin finansmanını 

zora sokmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu borcunun yüksek olduğu 

ülkelerin uluslararası imajı zayıflamaktadır ve buna bağlı olarak dış 

piyasalardan borçlanma ve kredi bulma imkanları azalmaktadır. Kamu 

borcunun yüksek olmasının bir diğer olumsuz sonucu enflasyonun 

artması ve tasarruf tedbirlerinin devreye sokulmasıdır. Özetle, yüksek 
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kamu borcu bir ülkenin rekabet gücünü olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir ve iktisadi şoklara veya krizlere karşı kırılgan bir 

yapının oluşmasına neden olmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak bu 

başlık altında ASEAN ülkelerinde kamu borcunun durumu ele 

alınmaktadır.  

 

Tablo 2'de 2012-2019 yılları arasında ASEAN ülkelerindeki kamu 

borcunun GSYİH'ya oranı gösterilmektedir. ASEAN ülkeleri arasında 

söz konusu oranın en düşük olduğu ülke Brunei (%2,1 ila %3,23) iken 

en yüksek olduğu ülke Singapur (%97,75 ila %129,01)'dur. Diğer 

ülkelerdeki oranlar yaklaşık olarak %23 ila %60 arasında 

değişmektedir. Ülke ortalamaları incelendiğinde söz konusu dönemde 

bir artış olduğu anlaşılmaktadır. 2012 yılında ASEAN ülkelerinde 

kamu borcunun GSYİH'ya oranı ortalama olarak yaklaşık %42 iken 

2019 yılında bu ortalama yaklaşık %47'ye yükselmiştir. 

 

Tablo 2: ASEAN Ülkelerinde Kamu Borcunun GSYİH'ya Oranı (%) 

 2012 2014 2016 2018 2019 

Tayland %38.33 %43.64 %47.64 %43.58 %43.37 

Endonezya %22.96 %24.68 %27.96 %30.42 %30.56 

Malezya %53.79 %55.37 %55.79 %55.66 %57.16 

Filipinler %45.69 %40.24 %37.34 %37.13 %36.97 

Singapur %106.74 %97.75 %106.54 %109.75 %129.01 

Brunei %2.1 %3.23 %3.01 %2.59 %2.58 

Vietnam %38.33 %43.64 %47.64 %43.58 %43.37 

Lao %46.1 %53.53 %54.47 %59.65 %61.65 
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Myanmar %36.51 %35.22 %38.33 %40.42 %38.75 

Kamboçya %31.53 %31.9 %29.12 %28.64 %28.97 

Ortalama %42.208 %42.92 %44.784 %45.142 %47.239 

  Kaynak: Statista. (2021). ASEAN countries: National debt from 2011 to 2021 in 

relation to gross domestic product (GDP). 

https://www.statista.com/statistics/804337/national-debt-of-the-asean-countries-in-

relation-to-gross-domestic-product-gdp/ (E.T. 10.11.201). 

 

 

2.2. Reel GSYİH (RGSYİH) Büyümesi 

 

İktisadi güvenlik açısından önemli sayılabilecek bir diğer gösterge 

RGSYİH büyümesidir. Nominal büyümeden farklı olarak reel milli 

gelir artışı fiyat etkisini devre dışı bıraktığından dolayı bir ülkenin 

iktisadi büyümesi hakkında daha gerçekçi analizler yapılmasına imkan 

tanımaktadır. Bu özelliğinden dolayı iktisadi güvenlik açısından 

sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi için RGSYİH'nın esas alınması 

önemlidir. Bu nedenle bu başlık altında ASEAN ülkelerinde 

RGSYİH'nın gelişimi hakkında bilgiler ve veriler sunulmaktadır. 

 

Grafik 1'de ASEAN üyesi 6 ülkenin 2017-2019 döneminde Reel 

GSYİH büyümesi gösterilmektedir. Bu ülkeler arasında 2019 yılının 

Eylül ayı itibarıyla reel milli gelir artışının en yüksek olduğu ülkeler 

sırasıyla Vietnam, Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayland ve 

Singapur'dur. 2017 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında en fazla 

düşüş Singapur'da olmuştur (Yaklaşık %4,5'den yaklaşık %0,5'e kadar 

bir azalma gerçekleşmiştir). Vietnam haricinde (Vietnam neredeyse 
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aynı artışı yakalamıştır) tüm ülkelerde ilgili dönemde bir azalma olduğu 

görülmektedir.  

 

Grafik 1: ASEAN Ülkelerinde (6 Ülke) Reel GSYİH Büyümesi (%) 

 

Kaynak: CEIC. (2019). ASEAN: Real GDP Growth Q3 2019. 

https://www.ceicdata.com/en/blog/asean-real-gdp-growth-q3-2019 (E.T.: 

08.11.2021). 

 

Grafik 1'de yer verilen 6 ülkenin haricinde Kamboçya'da 1994-2019 

döneminde RGSYİH'nın en düşük olduğu tarih %-34,8 ile 1994 yılının 

Aralık ayıdır ve en yüksek olduğu tarih %13,2 ile 2005 yılının Aralık 

ayıdır. 2005-2010 döneminde RGSYİH artışı genel olarak %7,5 ila 

%12,5 arasındadır. 2010-2015 döneminde aynı veri %5 ila %7,5 

arasında değişmektedir. 2015 yılından itibaren ise %7,5'e yakın 

seyretmektedir. Bruine'de 2005-2020 döneminde RGSYİH'nın en 

düşük olduğu tarih %-6.0 ile 2014 yılının Mart ayıdır ve en yüksek 

olduğu tarih %7,1 ile 2019 yılının Aralık ayıdır. Ülkenin RGSİYH 

performansı oldukça istikrarsızdır. Neredeyse 2 yıllık periyotlarda 

ülkede negatif ve pozitif reel büyüme yaşanmaktadır. Son yıllara 

bakıldığında 2020 yılının Eylül ayında RGSYİH artış oranının %0,4 ve 
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aynı yılın Aralık ayında bu oranın %-1,4 olduğu görülmektedir.  

Myanmar'da 2011-2020 döneminde RGSYİH'nın en düşük olduğu tarih 

%3,2 ile 2020 yılının Aralık ayıdır ve en yüksek olduğu tarih %8,4 ile 

2013 yılının Aralık ayıdır. 2012-2018 döneminde RGSYİH artışı genel 

olarak %5,75 ila %8,426 arasındadır. 2019 yılında %6,750 olan reel 

milli gelir artışı 2020 yılında %3,174 olarak gerçekleşmiştir. Lao'da 

2003-2019 döneminde RGSYİH'nın en düşük olduğu tarih %5,5 ile 

2019 yılının Aralık ayıdır ve en yüksek olduğu tarih %9,3 ile 2007 

yılının Aralık ayıdır. 2008-2017 döneminde reel milli gelir artışı 

%6,891 ila %8,131 arasında değişmektedir. 2018 yılında %6,2 olan reel 

milli artışı 2019 yılında %5,5 olmuştur (CEIC, 2021). 

 

2.3. Verimlilik ve Teknoloji 

 

Bir ülkenin iktisadi performansını gözlemlemede en iyi göstergelerden 

bir tanesi verimliliktir. Verimlilik, bir ülke ekonomisinin sağlıklı bir 

şekilde yönetilip yönetilmediğiyle ilgili bilgi sağlamaktadır. Benzer 

şekilde teknolojik gelişmeler de bir ülkenin katma değeri yüksek 

ürünler ihraç etmesi ve kaynakları daha etkin kullanması açısından 

oldukça değerlidir. Bu sebeplerden dolayı her iki gösterge de iktisadi 

güvenlik açısından önemlidir.  

 

Tablo 3'de 1971-2018 döneminde 10 yıllık periyotlar şeklinde kişi 

başına işgücü verimliliğindeki artış oranları gösterilmektedir. Tabloya 

göre ASEAN ülkelerinde işgücü verimliliği artışı ortalama olarak 1971-

2018 döneminde %2,96 olarak gerçekleşmiştir. Dönemler itibarıyla 
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incelendiğindeyse 1971-1980 döneminde %3,28 olan ortalamanın 

1981-1990 döneminde %2,12'ye düştüğü ancak bundan sonraki 

dönemlerde artışlar kaydettiği ve son olarak 2011-2018 döneminde 

%3,45'e yükseldiği anlaşılmaktadır. 1971-2018 dönem ortalamasına 

göre işgücü verimliliği artışında ilk dört ülke sırasıyla Tayland (%3,44), 

Singapur (3,25), Malezya (3,18) ve Endonezya (%3,17)'dır. 1971-1980 

dönemi hariç tüm dönemlerde negatif işgücü verimlilik oranına sahip 

Brunei ise en kötü ülke durumundadır. 

Tablo 3: ASEAN Ülkelerinde İşgücü Verimliliği Artışı  

 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2018 1971-2018 

Tayland %2,98 %4,23 %3,40 %3,14 %3,49 %3,44 

Endonezya %4,63 %2,20 %2,44 %3,24 %3,38 %3,17 

Malezya %4,51 %2,60 %3,92 %2,53 %2,12 %3,18 

Filipinler %1,85 %-0,19 %1,60 %1,94 %3,86 %1,72 

Singapur %3,20 %3,70 %4,35 %2,28 %2,55 %3,25 

Brunei %2,19 %-6,99 %-0,39 %-1,55 %-0,12 %-1,43 

Vietnam %-0,10 %0,06 %5,23 %4,48 %4,79 %2,81 

Lao %0,54 %0,23 %3,10 %3,39 %2,47 %1,92 

Myanmar %2,52 %0,04 %2,61 %3,40 %4,77 %2,58 

Kamboçya %-5,71 %1,55 %2,79 %3,94 %3,12 %1,06 

Ortalama %3,28 %2,12 %3,01 %3,05 %3,45 %2,96 

   Kaynak: ASEAN Secretariat, (2021). Regional Study on Labour Productivity in 

ASEAN, https://asean.org/regional-study-on-labour-productivity-in-asean/ (E.T.: 

09.11.2021). 

 

Tablo 4'te 1971-2018 döneminde 10 yıllık periyotlar şeklinde sermaye 

derinleşmesi oranları gösterilmektedir. Sermaye derinleşmesi 

verimlilik açısından önemli bir göstergedir zira kişi başına düşen 

sermaye miktarını ifade etmektedir. Tabloya göre ASEAN ülkelerinde 

sermaye derinleşmesi ortalama olarak 1971-2018 döneminde %1,71 
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olarak gerçekleşmiştir. Dönemler itibarıyla incelendiğindeyse 1971-

1980 döneminde %1,98 olan ortalama sermaye derinleşmesi oranı 

1981-1990 döneminde %1,78'e düşmüştür ancak 1991-2000 

döneminde %2,66'ya yükselerek en yüksek 10 yıllık ortalamaya 

ulaşmıştır. 2011-2018 döneminde ise %2,29'a gerilemiştir. 1971-2018 

dönem ortalamasına göre sermaye derinleşmesi artışında ilk üç ülke 

sırasıyla Myanmar (%4,81), Vietnam (%4,13) ve Lao (%3,14)'dur. Söz 

konusu dönemde Tayland %-0,15 oranla en kötü ülke durumundadır. 

Tablo 4: ASEAN Ülkelerinde Sermaye Derinleşmesi  

 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2018 1971-2018 

Tayland %-2,18 %0,11 %1,78 %-1,48 %1,34 %-0,15 

Endonezya %1,48 %1,75 %0,93 %-0,24 %0,76 %0,94 

Malezya %2,66 %1,92 %2,85 %-0,61 %2,12 %1,78 

Filipinler %1,12 %-1,09 %0,97 %-0,05 %1,80 %0,50 

Singapur %2,31 %1,37 %0,41 %-1,00 %1,59 %0,91 

Brunei %-4,12 %1,22 %2,29 %-0,27 %4,23 %0,52 

Vietnam %2,73 %0,86 %6,85 %5,23 %5,18 %4,13 

Lao %1,97 %2,36 %4,54 %1,78 %5,55 %3,14 

Myanmar %3,58 %1,92 %4,10 %6,03 %9,31 %4,81 

Kamboçya %0,17 %-2,23 %0,02 %3,36 %2,83 %0,75 

Ortalama %1,98 %1,78 %2,66 %-0,06 %2,29 %1,71 

    Kaynak: ASEAN Secretariat, (2021). Regional Study on Labour Productivity in 

ASEAN, https://asean.org/regional-study-on-labour-productivity-in-asean/ (E.T.: 

09.11.2021). 

 

Tablo 5'te ASEAN ülkelerinde teknolojiye ve dijital okuryazarlığa 

ilişkin bazı veriler bulunmaktadır. İnternet kullanımında %95'lik oranla 

Brunei ilk sırada yer alırken Singapur %88,9 oranla ikinci sıradadır. 

Lao (%25,5) ve Myanmar (%23,6) ise bu hususta en alt sıralarda yer 

alan iki ülkedir. Lao ve Kamboçya haricinde mobil telefon aboneliği 
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ASEAN ülkelerinde yüksektir. Bu alanda Tayland ilk sırada 

bulunurken onu Singapur ve Filipinler takip etmektedir. Tabloda son 

sütunda yer alan dijital okuryazarlık, beşeri sermeye ve iş kurma ortamı 

açısından ikiye ayrılmıştır. Beşeri sermaye değerlendirmesi 4 puan 

üzerinden yapılmaktadır. Bu alanda Singapur ve Vietnam ilk iki sırada 

yer alırken, Myanmar ve Lao son iki sırada bulunan ülkelerdir. İş kurma 

ortamının değerlendirmesi 3 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu konuda 

en iyi ülke Singapur'dur. En kötü durumda olan ülkeler ise Myanmar ve 

Kamboçya'dır. 

Tablo 5: ASEAN Ülkelerinde İnternet Kullanımı, Mobil Abonelik ve Dijital 

Okuryazarlık 

 
 Bireysel İnternet 

Kullanımı (Nüfusun 

Yüzdesi) 

Mobil Telefon 

Aboneliği (100 kişide) 

Dijital Okuryazarlık 

Beşeri 

Sermaye 

İş Kurma 

Ortamı 

Tayland %66,7 %186,2 2,60 0,42 

Endonezya %47,7 %127,5 2,45 0,42 

Malezya %84,2 %139,6 2,74 0,64 

Filipinler %43,0 %154,8 2,39 0,27 

Singapur %88,9 %156,4 3,43 1,66 

Brunei %95 %128,6 - - 

Vietnam %68,7 %141,2 3,06 0,40 

Lao %25,5* %60,8 2,22 0,30 

Myanmar %23,6 %113,8** 1,92 0,11 

Kamboçya %40,5** %0.02 2,54 0,27 

Kaynak: ASEAN Focus, (2020). Digitalisation in ASEAN, Sayı. 4 

*2017 verisi 

**2018 verisi 

 

Tablo 6'da ASEAN ülkelerinde GSYİH'nın yüzdesi olarak AR-GE 

harcamaları ve milyon kişi başına düşen AR-Ge personeli 

gösterilmektedir. Bazı ülkelere (Lao ve Brunei gibi) ait güncel veriler 

olmadığından söz konusu ülkelere ait ulaşılabilen en son veriler tabloda 
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yer almaktadır. 2017 yılında Singapur GSYİH'sının yaklaşık %2'sini 

AR-GE harcamalarına ayırarak birinci sırada yer almaktadır. 

Singapur'u sırasıyla Malezya ve Tayland takip etmektedir. Myanmar ve 

Lao ise son sıralarda yer alan iki ülkedir. Milyon kişi başına düşen AR-

GE personeli verilerine göre Singapur ilk sırada yer alırken, Malezya 

ikinci ve Tayland üçüncü sıradadır. Lao, Myanmar ve Kamboçya bu 

veride en kötü olan ülkeler durumundadır.  

 

Tablo 6: ASEAN Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Personeli 

 
AR-GE Harcamaları (% GSYİH) AR-GE Personeli (Milyon Kişi Başına) 

Tayland 1,00**** 1,350**** 

Endonezya 0,23***** 216***** 

Malezya 1,04***** 2,185***** 

Filipinler %0,16*** 106*** 

Singapur %1,92**** 6,803**** 

Brunei 0,28***** 284** 

Vietnam 0,53**** 708**** 

Lao 0,04* 16* 

Myanmar 0,03**** 29**** 

Kamboçya 0,12*** 30*** 

Kaynak: World Bank (2021). https://data.worldbank.org/ (E.T.: 31.10.2021). 

* 2002 verisi 

** 2004 verisi  

*** 2015 verisi 

**** 2017 verisi  

***** 2018 verisi  

 

 

 

SONUÇ 

 

1967 yılında 5 ülke tarafından kurulan ASEAN sonraki yıllarda 5 

ülkenin daha birliğe katılmasıyla üye sayısını 10'a yükseltmiştir. 
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Günümüzde Güneydoğu Asya'da önemli bir bölgesel entegrasyon 

olarak varlığını devam ettirmektedir. Sahip olduğu genç nüfus, üye 

ülkelerin stratejik konumları ve büyüme potansiyeli olan iktisadi 

yapıları ile ASEAN ülkeleri dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda 

ilerlemeler kaydetmişlerdir. Japonya, Çin ve ABD arasındaki bölgesel 

ve global rekabetin özellikle Asya bölgesinde yoğunlaşmasıyla birlikte 

ASEAN'ın önemi gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 

Durum böyleyken ASEAN'ın iktisadi güvenliği son yıllarda literatürde 

ilgi gören çalışma konuları arasına girmiştir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde ASEAN'ın bölgesel entegrasyon konusundan başarısı 

hakkında farklı değerlendirmelerin olduğu görülmektedir. Elbette ki 

ASEAN öncesi duruma göre mevcut üye ülkelerin durumlarında az da 

olsa ilerlemelerin olduğu ve birliği üye ülkelere iktisadi, siyasi ve 

sosyo-kültürel anlamda faydaları olduğu söylenebilir. Ülke bazlı bir 

değerlendirme yapıldığı ve söz konusu değerlendirmenin birlik 

kapsamında genişletildiği durumda ise iktisadi güvenlik açısından 

ASEAN'ın devam eden önemli sorunları olduğu belirtilebilir.  

Bu çalışmada ASEAN üyesi ülkelerin iktisadi güvenliğe karşı 

dayanıklılıkları çeşitli veriler ile incelenmiştir. Bunun için, kamu 

borcu/GSYİH, Reel GSYİH'nın büyümesi ile verimlilik ve teknolojiye 

ilişkin çeşitli göstergelerden yararlanılmıştır.  Birlik üyesi ülkelerden 

Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler'in sair üye 

ülkelerden ayrıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, sözü 

edilen başarılı beş ülkenin uluslararası rekabet ve dolayısıyla iktisadi 

güvenliğe ilişkin sorunlarının olduğu da belirtilmelidir. Örneğin, 2019 

yılında Singapur'un kamu borcu GSYİH'nin yaklaşık %129'u kadardır. 
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Benzer şekilde 2019 yılı RGSYİH büyümesi verilerine göre Tayland ve 

Singapur 6 ASEAN üyesi ülke arasında son sıralarda yer almaktadır. 

İşgücü verimliliği artışında 1971-2018 döneminde Filipinler'in (%1,72) 

ASEAN ortalamasının (2,96) altında kaldığı anlaşılmaktadır. Sermaye 

derinleşmesi hususunda Tayland, Endonezya, Filipinler ve Singapur'un 

birlik ortalamasının altında olması da ASEAN'ın verimliliği konusunda 

ciddi uyarı anlamına gelmektedir. AR-GE harcamalarında ise Filipinler 

ve Endonezya ortalamanın altında yer alan ülkeler arasındadır.  

 

Buraya kadar yapılan değerlendirme ASEAN üyesi en başarılı beş 

ülkeye yöneliktir. Kalan beş üye bazı verilerde iyi durumda olmakla 

birlikte genel anlamda yeterli değildir. O ülkeler de düşünüldüğünde 

genel anlamda ASEAN'ın iktisadi güvenliğine ilişkin sorunların derin 

olduğu ve ivedilikle ele alınması gereken konular arasında yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Zira Asya Bölgesi önümüzdeki dönemde global 

güçlerin rekabet alanı olmaya artan yoğunlukta devam edecektir ve 

bölgede güvenlik kaynaklı çeşitli sorunların çıkabileceği 

düşünülmektedir. Güvenlik kaynaklı sorunların ASEAN üyesi ülkelere 

sirayet etmesi başta iktisadi olmak üzere sosyal kargaşaya neden 

olabilecektir. Bu hususta özellikle iktisadi sorunların baş göstermesi 

doğrudan ASEAN'ın iktisadi güvenliğine zarar verecek gelişmelerin 

ortaya çıkmasına yol açacaktır. Sorunun güvenlik kaynaklı olarak değil 

de iktisadi kaynaklı meydana gelmesi ise iktisadi güvenliğin doğrudan 

olumsuz bir şekilde etkilenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 

olası global iktisadi krizde ASEAN ülkelerinin ciddi bir şekilde 

etkilenebileceği söylenebilir.  
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GİRİŞ 

 

Bugün işletmeler, insana hizmet etmek, topluma yarar sağlamak, kar 

elde etmek gibi pek çok amaçla kurulmaktadır. Örgütler amaçlarını 

gerçekleştirme noktasında birtakım kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. 

İşte “insan” örgütlerin sahip oldukları kaynaklar içerisinde en eşsiz ve 

değerli olan kaynaktır. Çünkü diğer tüm kaynakları harekete geçiren 

kaynaktır insan. Örgütler yine bu amaçları gerçekleştirirken sahip 

oldukları insan kaynağına gereken önemi verirse amaçlarına ulaşmaları 

çok daha kolay ve başarılı olacaktır. Günümüzde rekabetin yok edici 

şartları ile mücadele edebilen ve varlıklarını sürdürebilen işletmeler 

çalışanlarını iyi tanıyan ve çalışanlarını bütüncül bir bakışla 

değerlendiren, onların bütün özelliklerini dikkate alan işletmelerdir. 

Günümüzde değişen, gelişen ve giderek daha karmaşık bir yapı alan 

örgütsel yapılar bu değişime uyum sağlamak için kapasiteli, iletişime 

ve gelişime açık, güçlü insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Buradan 

hareketle örgütlerin sahip oldukları en değerli kaynağın ve yatırım 

yaparak gelişimine en çok önem verilmesi gereken unsurun “insan” 

unsuru olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde insan 

kaynakları yönetimi kavramı açıklanarak, insan kaynakları yönetiminin 

özellikleri, amaçları ve işlevleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci 

bölümünde ise personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine 

geçiş süreci, yaşanan gelişmeler, ardından insan kaynakları yönetimi ile 

personel yönetimi arasındaki farklar ortaya konulmuştur. 
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1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

 

İnsan toplumsal bir varlıktır ve tek başına yaşamını sürdürmesi 

mümkün değildir. Dolayısıyla insanın toplu yaşama geçmiş olması 

yönetim kavramını da beraberinde getirmiştir. Buradan hareketle 

yönetim kavramı insanlık tarihi kadar köklü ve eski bir kavramdır. 

Yönetim örgütlerin amaçlarına ulaşmalarında olmazsa olmaz 

denilebilecek bir kavramdır. Örgütlerin başarılı olmalarını belirleyen en 

önemli faktörlerden biri de sahip oldukları yönetim anlayışıdır. Diğer 

taraftan insan da örgütsel amaçlar doğrultusunda organize olan ve 

koordine edilen, örgütlere birer canlı organizma görüntüsü katan bir 

faktördür. Çalışmanın bu başlığında insan kaynakları yönetimi (İKY) 

kavramı, İKY’nin amaçları ve işlevleri açıklanmaktadır.  

 

1.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), İngilizce “human resource 

management” (HRM) ve Fransızca “gestion des ressources” (GDR) 

şeklinde kullanılan bir kavramdır. Son 30 yılda birçok metinde ve 

sözlükte insan kaynağı kavramı, herhangi bir organizasyonda istihdam 

edilen insanlar şeklinde yanlış açıklama ile ortaya konulmuştur. Farklı 

tanımları söz konusu olan kavram, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için, 

mevcut insan kaynağını koruyup geliştirirken, diğer taraftan da yeni 

insan kaynağı sağlamaya dönük faaliyetlerin tümüne verilen addır. 

İnsan kaynakları bunun yerine hem iş yerlerinde hem de hayatın çeşitli 
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alanlarında örneğin çocuk yetiştirme ya da toplum hizmeti gibi 

faaliyetlerde görev alabilen sahip olduğumuz içsel kaynaklar olarak 

anlaşılmalıdır. Bir grup arkadaşınızla birlikte bir çölde mahsur 

kaldığınızı hayal edin. Bilginiz, becerileriniz, enerjiniz, fiziksel ve 

duygusal sağlığınız, entelektüel yetenekleriniz, kişiliğiniz ve 

motivasyonlarınız gibi tüm fiziksel ve finansal anlamda sahip 

olduklarınızı kaybedersiniz, ancak hala sahip olduğunuz tek unsur insan 

kaynağıdır. İnsan kaynağı bizi gezegene hâkim kılan gizli ve belirgin 

yetenektir (Boxall, 2019, 579).  

 

İKY örgüt içerisinde rekabetçi üstünlükler elde etmek amacıyla gerekli 

insan kaynağının oluşturulması, istihdamı ve kariyer gelişimi ile ilgili 

planlama, örgütleme, politika oluşturma, yönlendirme ve kontrol 

işlevlerini içeren bir disiplin olarak tanımlanabilir (Aydın, 2006, 7). 

 

İKY örgütlerde önemi giderek artan bir felsefedir. Bu duruma neden 

olan sorunlar şu şekilde sıralanabilir (Sadullah, 2010, 7): 

 

• İş gücüyle ilgili maliyetler, 

• Verimlilik, 

• Değişimler, 

• İş gücündeki olumsuzluk belirtiler, 

• Küreselleşme. 

 

Örgütsel yaşamda karşılaşılan bu sorunlara gerçekçi ve etkili çözüm 

üretebilmek için, personel yönetimi bakış açısından farklı ve ileri bir 
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oluşum gerekmektedir. Yeni kamu yönetimi (YKY) anlayışının da 

beraberinde getirdiği birtakım değişiklikler personel yönetimini de 

derinden etkilemiştir. Geleneksel personel sistemi etkinliği ve verimi 

artıracak mekanizmalarından yoksun olması nedeniyle eleştiri almıştır 

(Sözen, 2005, 103). İnsan kaynağına ve dolayısıyla çalışana yönelik bir 

takım köklü düzenlemelerin gerekliliği su yüzüne çıkmıştır. 

 

İKY, örgütteki çalışanların gereksinimlerine odaklanmıştır. İnsanı 

temel alan ve insanın daha verimli, etkin ve faydalı olması diğer taraftan 

iş doyumuna sahip mutlu çalışanlar olabilmesine yönelik düzenlemeleri 

kapsamaktadır (Öğüt vd., 2004, 279). 

 

İKY kavramın tanımlanabilmesi için üç bakış açısının öne çıktığı 

görülmektedir. Bunlar sırasıyla (Çetinel, 2003):  

 

• İKY yaklaşımının klasik personel yönetimi anlayışından 

hareketle yeniden şekillendiği ve oluştuğunu ifade eden bakış 

açısı, 

• İKY anlayışının personel yönetimi anlayışından farklı olduğunu 

ve personel görevlerinin gözden geçirilerek tekrar oluştuğunu 

kabul eden bakış açısı, 

• Örgütsel amaçlara varabilmek amacıyla organize edilen stratejik 

bir idari faaliyet olduğunu kabul eden bakış açışıdır. 

 

İKY felsefesi, örgütlerde yatırım yapılacak en önemli kaynak olarak 

insanı öngörmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda teknoloji ve bilgiyi 
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etkin olarak kullanan, beceri ve yaratıcılığını sürekli gelişten işgücü 

kaynağını yaratmayı amaçlamaktadır (Güler, 2006, 18). Tabi bu 

amaçlara ulaşma çabasındaki İKY örgütte hukuksal, yönetsel ve 

psikososyolojik problemlerde yönetime danışmanlık edecek uzman 

kişilerle birlikte hareket etmelidir. Örgütte yaşanması muhtemel olan 

sosyal sorunların, çatışmanın yok edilmesine yönelik çözüm önerileri 

geliştirmelidir (Kula, 2005, 2-3).  

 

İKY, örgütlerde insanı salt bir çalışan olarak değil, katılımcı, gelişime 

açık, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve örgütsel amaçların 

gerçekleştirilmesinde en önemli kaynak olarak insanı kabul etmektedir. 

 

1.2.İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı 

 

İKY örgütte tüm çalışanların hangi birimde çalıştığına ya da hangi 

görevde olduğuna bakılmaksızın tüm çalışanları kapsayan bir süreçtir. 

Örgütsel yaşamda İKY, çalışanların işe alımlarından emeklilik 

dönemlerini hatta emeklilik sonrası yaşamlarında dahi rolü olan bir 

süreçtir. İKY iki temel düşünce üzerine odaklanmıştır (Saldamlı, 2008, 

241): 

 

• İnsan gücünün örgütsel hedefler doğrultusunda verimli 

kullanılması gerektiği,  

• Çalışanların ihtiyaç duyacakları gereksinmelerinin karşılanarak 

gelişmelerinin sağlanması gerektiğidir.  
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İKY, insan kaynağı (İK) politikası ve uygulaması gibi alt işlevleri 

kapsar. Bunlar ayrıca iki ana kategoride değerlendirilmektedir: En 

büyük alt işlev grubu, işe alma, seçme, göreve başlama, eğitim, 

geliştirme, performans yönetimi ve ücretlendirme gibi alanlar dâhil 

olmak üzere bireyleri ve küçük grupları yönetmekle ilgilidir. İK alt 

işlevlerindeki araştırma derinliği yıllar içinde muazzam bir şekilde 

büyüdüğü ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gerektiği gibi bazı 

gerçeklerin su yüzüne çıktığı görülmektedir (Boxall vd., 2008). 

 

Yapılan bir çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi literatüründe 

zaman içinde yedi tema belirlenmiştir:  

 

• Beklenmedik durum perspektiflerini ve uyumu açıklamak, 

• Değişen insanları yönetmeye odaklanmak ve stratejik katkılar 

oluşturmak,  

• İK sistem bileşenlerini ve yapısını detaylandırma, 

• Stratejik insan kaynakları yönetiminin kapsamını genişletmek,  

• İnsan kaynakları sisteminin uygulamasını ve yürütmesini sağlamak,  

• Stratejik İKY sonuçlarını ölçmek ve 

• Metodolojik konuları değerlendirmektir. Bu temaların her biri, 

alanın evriminde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı kurum, kuruluş ve işletmelerin mal 

ve hizmet üretmek ya da amaç ve hedeflerine ulaşmak için mutlaka 

gereksinim duyacakları insan faktörüne yönelik bir kavramdır. 

Bilindiği gibi insan, mal ve hizmet üretiminin temel yapı taşıdır çünkü 
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mal ve hizmet üreten ve tüketen insandır. Dolayısıyla insan kaynakları 

yönetimi kavramı örgütlerdeki tüm insanları kapsamaktadır (Güney, 

2019, 23). İnsan kaynakları yönetimi, insanların organizasyonlarda 

nasıl yönetildiği ve geliştirildiği ile ilgili olan bir kavramdır. Aşağıda 

belirtildiği gibi insan kaynakları yönetiminin farklı tanımlarını yapmak 

mümkündür. Fakat kavramın anlamının daha çok derinlemesine 

incelenmesi gerekmektedir. İşin ve insanların istenen amaçlara yönelik 

yönetimi, insanların çalıştırıldığı herhangi bir organizasyonda temel bir 

eylemdir. İdeoloji tarzlarında ve kullanılan yönetim kaynaklarında 

sayısız çeşitlilik olsa da, İKY şu veya bu şekilde gerçekleşir. Belirli 

İKY modellerinin göreli performansını sorgulamak önemlidir. 

Organizasyonlar, işleri organize etmek ve insanları yönetmek için 

makul bir girişimde bulunmadan hayatta kalamaz veya büyüyemez. 

İKY sürecinin kendisinin, işlevlerinin ve gerekliliğini sorgulaması 

önemlidir. Ancak İKY, sadece sorunları çözmek için oluşturulmamıştır. 

İKY bununla birlikte, insanların ve örgütlerin davranışlarıyla ilgili bir 

dizi teori tarafından desteklenen, insanların işte nasıl yönetildiğine dair 

bir felsefe olarak kabul edilebilir. İKY, insanlar aracılığıyla örgütsel 

etkinliği geliştirmeyi amaçlar, ancak aynı zamanda insanlara bir dizi 

ahlaki değere göre nasıl davranılması gerektiği ile ilgili etnik boyutla 

da ilgilenmelidir (Armstrong ve Taylor, 2020, 4-5). 

 

İnsan kaynakları yönetimi kavramının literatürde farklı tanımları ile 

karşılaşılmaktadır. Bu tanımların bazılarına göre İKY, işletmelerin 

önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla 

işgörenlerin memnuniyeti, motivasyonu ve gelişimini performansın 
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devamlılığının elde edilmesi için üstlenilmiş etkinlikler yönetimidir 

(Akgeyik, 2018, 1-2). Aynı kavram Özer ve Önen’in ifadelerine göre 

organizasyonun kadrolama, eğitim ve geliştirme, performans çıktıları, 

katılım, ücret ve ödüllendirme vb. süreçlerle performansını yükseltmek 

ve rekabet gücünü çevresel şartlara göre düzenlemek düşüncesiyle 

işgörenlerin bilgi, yetenek ve becerilerinden faydalanmaya ve onların 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir yaklaşımdır (Özer ve Önen, 

2016, 278). Örgütün insan kaynakları ihtiyacının belirlendiği ve 

kendisinden en iyi yönde verimin sağlanacağı bir süreç olup, örgütsel 

amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bir işletme fonksiyonu 

olarak tanımlanmıştır (Öğe, 2017, 1). Farklı bir tanımda ise İKY, 

rekabetçi üstünlüğün sağlanması için gerekli olan insan kaynağının bir 

araya getirilmesi, istihdam edilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar 

belirlenerek, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme 

faaliyetlerini kapsayan bir disiplindir (Tortop vd., 2013, 10). Ayrıca 

İKY yönetici ya da personelin örgüte alınmasını yerleştirilmesi ve 

etkinliğinin sürdürülebilirliği ve artırılması amacına yönelik tüm destek 

faaliyetlerini kapsamaktadır (Tunçer, 2011, 6).  Bozkurt ve diğerleri 

kavramı örgütün gereksindiği insan kaynağının sağlanarak bu 

kaynaktan en etkin ve verimli şekilde yararlanmanın yol ve 

yöntemlerini ortaya koyan disiplin olarak açıklamıştır (Bozkurt vd., 

2019, 205). Yapılan tanımların ortak noktasının organizasyon ve 

işgören arasındaki ilişkileri etkileyen personel seçimi, performans 

değerleme, personelin eğitimi, geliştirilmesi, çalışma ilişkileri ve ücret 

gibi tüm yönetsel karar ve eylemleri kapsamakta olduğu dikkati 

çekmektedir (Canman, 1995, 56). Açıklamaların odak noktasında insan 
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ve insanın mükemmel gelişiminin sağlanarak, örgütsel kültüre uyumu 

ve verimli kılınmasının amaçlandığı dikkati çekmektedir. 

 

1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı 

 

Organizasyonlarda insan sadece en değerli kaynak değil aynı zamanda 

ön önemli zenginliktir. İşletmeler açısından değerlendirildiğinde kısaca 

“5M” olarak ifade edilen girdiler dikkati çeker ve bu girdilerden insan 

girdisi diğer girdilerle karşılaştırıldığında farklı bir konum ve değerde 

olduğu görülmektedir. Çünkü sahip olunan kaynakların içerisinden 

insan kaynağını aldığınız anda geriye taş, toprak v gibi unsurlar 

kalacaktır ve bu unsurların insan olmaksızın üretim sürecinde pek bir 

önemi kalmayacaktır. Dolayısıyla işletmenin tüm kaynaklarını harekete 

geçirerek işleten, işletmeye rekabet avantajı katan insan kaynağıdır. 

 

Tablo 1 örgütlerin sahip oldukları kaynakları ortaya koymaktadır. 

Tablo 1’e göre bir örgütteki girdiler 5M ile ifade edilmekte olup bu 

girdiler; makine, para, malzeme, yönetim ve beşeri kaynaklar 

şeklindedir. İşletmeler üretim sürecinde 5M şeklinde sayılan kaynakları 

kullanmaktadır. 
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Tablo 1. İşletmeler Açısından Girdiler (5M) 

Girdiler (5M) 

Machine (Makine) 

Money (Kapital) 

Material (Mazeme) 

Management (Yönetim) 

Man (İnsan) 

Kaynak: Sabuncuoğlu, 2013, 2. 

 

Tablo 1’de ifade edilen işletme girdileri vasıtasıyla hem mal ve hizmet 

hem de bireysel, örgütsel ve toplumsal tatmin ve bilgi çıktıları 

sağlanmaktadır. 5M olarak ifade edilen girdilerden insan kaynakları iki 

temel felsefe üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan ilki insan gücünün 

organizasyonun hedefi doğrultusunda kullanılması diğeri ise işgören 

gelişiminin sağlanması ve beklentilerinin karşılanmasıdır 

(Sabuncuoğlu, 213, 3-4). Bu bakış açısının insan kaynaklarının insanın 

yüksek performansla çalışmasını sağlarken, aynı zamanda hayat 

kalitesini artırmayı amaçladığı dikkati çekmektedir. İnsan 

kaynaklarının diğer amaçlarının şu şekilde ifade etmek mümkündür 

(Güney, 2019, 25):  

 

• Örgütlerde çalışanların ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemek ve 

bunları karşılamak, 

• Çalışanların mesleki kariyerlerinin ve kişisel gelişimlerini 

gerçekleştirmek, 

• Çalışanların yaptıkları işle ilgili tatmin olmalarını sağlamak, 
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• Örgütsel düzeyde ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının verimli 

kullanımını sağlamak, 

• Çalışanların en üst düzeyde verimini sağlamak, 

• Örgütsel kurum kültürünün oluşmasını ve yerleşmesini sağlamak, 

• Personel alımlarını bilimsel yöntemlerle ve bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirmek, 

• Geçerli, verimli ve etkili ödül sisteminin oluşmasını sağlamak, 

• Kurum ikliminin olumlu ve etkili olmasını sağlamak, 

• Terfi sisteminin adil olmasını sağlamak, 

• Çalışanlarda yeniliğin ve yaratıcılığın ön plana çıkmasını sağlamak, 

 

Sayılan bu amaçlarla birlikte örgütlerde insan kaynakları yönetiminin 

diğer bir amacı ise sosyal sorumluk ve iş ahlakı olan bireylerin sahip 

oldukları yetenek ve yaratıcılıklarını örgütsel amaçların 

gerçekleştirilmesine yoğunlaştırmaktır (Mercin, 2005, 131). Bu 

amaçların gerçekleşebilmesi için işe alınan personelin yetenekli ve 

nitelikli olması gerekmektedir. Çünkü insan kaynağının örgütlerin 

gelişimlerinde rekabet avantajı sağlamakla birlikte bu avantajı 

sürdürebilmenin en önemli yolu olduğu dikkati çekmektedir. 

 

İKY aynı zamanda çalışanların eğitimine ve kariyer gelişimine de önem 

veren bir anlayıştır. Eğitim her ne kadar önemli bir role sahip olsa da 

koçluk ve yapılan bireysel geri bildirim dönütlerinin daha kritik bir 

öneme sahip olduğu görülmektedir. Birçok örgütte yetersiz insan 

kaynağı yönetiminin farklı bir yönü daha vardır. Herhangi bir 

bahçıvanın da iyi bildiği gibi, sağlıklı büyümeyi desteklemek için 
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gübreleme ve sulamaya ek olarak budama ve yabani otları da kesmeniz 

gerekir. Bugün birçok büyük şirket ekim, dikim ve sulamaya büyük 

çaba sarf etmekte iken, yine birçoğu büyümeyi engelleyen ölü dalları 

kesmemektedir (Bartlett ve Ghoshal, 2002). Örgütler çalışanlara 

yönelik eğitimlere kaynak ayırması, eğitimin sadece iyi bir şey olması 

sebebi ile ya da zorlayıcı bir neden olması gibi gerekçelerle 

yapıldığında para ve zaman kaybı gibi olumsuz dönütlerle 

karşılaşacaklardır. Hâlbuki eğitimin iyi tasarlanması, örgüt stratejileri 

ile ilişikli olması ve çıktılarının düzgün değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Çalışanların gelişimi açısından şu hususlar önemlidir 

(Noe, 2008, 4-5):  

 

• Tüm çalışanların eğitim kapsamında alınması. Sadece eğitim 

programları değil, bununla birlikte şirket dışındaki kurslar, iş 

rotasyonu ile öğrenme ve kendi başına çalışma gibi süreçlerinde 

eğitim kapsamına alınması, 

• Çalışanların sadece bir defaya mahsus eğitimlere dâhil edilmesinin 

ötesinde, ölçülebilir olan doğrudan sürekli performans geliştirme 

sürecinin işlerliği,  

• Üst düzey idari kademelerden çalışanlara eğitim yararlarını 

gösterme, 

• Öğrenme üst düzey idari kademeleri, eğitimci yöneticileri ve 

çalışanların yaşamları boyunca devam etmekte olan bir süreç 

olduğunu görme, 
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• Eğitim sürecinin örgütlere rekabet avantajı katacak stratejik 

işletme hedeflerine ulaşmalarına destek sağlamaması için 

kullanılması. 

 

Günümüzde örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için, örgütlerin 

sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. 

Örgütlerin sahip oldukları bu kaynakların içerisinde hayati öneme sahip 

olan insan kaynağı beden ve beyin gücünden oluşmaktadır. 

Teknolojinin beraberinde getirdiği gelişme ve yenilikler örgütlerde 

rekabet avantajı sağlayan en önemli aktörün insan kaynağı olduğu 

gerçeğini su yüzüne çıkarmıştır.  

 

1.4. İnsan Kaynaklarının İşlevleri 

 

İKY’nin en temel amacı örgütlerin sahip olduğu insan kaynağını 

verimli ve etkin kullanmaktır. Çalışanların sahip oldukları niceliksel ve 

niteliksel özellikler örgütlerin tüm departmanlarındaki yapılan işlerin 

başarısını etkilemektedir. İKY örgüte alınacak çalışan ihtiyacının 

belirlenmesi, ihtiyaca yönelik ilan hazırlanması, işe alınan personelin 

örgütsel kültüre uyumu, performans değerlendirmesi, motivasyonu, 

yaşanan çatışmaların çözüme kavuşması, iletişim gibi birçok süreci 

kapsayan bir yaklaşımdır. İKY’nin yapılan tanımlarına ve 

açıklamalarına bakıldığında temel işlevleri şu şekilde sıralanabilir 

(Sadullah, 2010, 10): 

• Planlama  

• Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)  
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• Değerleme  

• Ödüllendirme  

• Yetiştirme-Geliştirme  

• Koruma  

• Endüstri ilişkileri 

 

İKY’nin fonksiyonları farklı bir bakış açısıyla irdelenmiş ve 

sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Buna göre İKY’nin fonksiyonları şu 

şekildedir (Calp, 2016, 549):   

 

• Çalışan ücret yönetimi ve çalışanlara ödenen tazminatlar, 

• Çalışanların tabi tutulacağı eğitim ve geliştirme,  

• Sağlıkla ilgili muhtemel sorunların çözümü,  

• Çalışanların performans değerlendirmeleri,  

• Çalışanların maaş bordrosu tasarımı, ödemeler, 

• Çalışanların transferleri, terfileri, 

• Kariyer geliştirme ve planlama  
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Şekil 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Sabuncuoğlu, 2013, 6. 

 

İKY’nin üstlendiği bu işlevler doğrultusunda belirgin olan temel 

amaçlarından biri örgütsel yaşamda rekabet avantajı yaratmak 

diğeri ise, verimliliği arttırmaktır. Örgütsel yaşamda başarının 

sürdürülebilir ve amaçlanan hedeflerin ulaşılabilir nitelikte olması 

bağlamında İKY’nin rolü ve önemi büyüktür. Sabuncuoğlu ise 

İKY’nin işlevlerini daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirmiş ve 

bu işlevleri Şekil 1’de ortaya koymuştur. Şekle göre İKY’nin 

işlevleri şu şekildedir (Sabuncuoğlu, 2013, 6). 
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Yönetimi 
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ve İşçi Sağlığı 

Endüstriyel 
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İş Değerleme 

ve Ücretleme 
Performans 
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• Örgütte Çalışacak Olan İnsan Kaynağının Planlanması: 

Örgütte bulunan mevcut çalışanın envanteri belirlenerek, ilerde 

ihtiyaç duyulan eleman özellikleri ortaya konur. 

• Örgütte İş Analizleri ve İş Tanımları Belirleme: Örgütte 

yapılmakta olan tüm işler tek tek ve detaylı olarak incelenir, 

işlerin özelliği ortaya konur ve formlarda tanımlar yapılır.  

• Örgütte Çalışan Bulunması ve Seçimi: İlk olarak örgütte işlerin 

özelliği ve niteliği ortaya konur, ardından çalışan ihtiyacı, 

özellikleri belirlenir. Çeşitli görüşmeler, deneme ve çalışacağı 

işle ilgisi saptanarak, işe alınmış olan çalışanın uyumu ve iş ile 

bütünleşmesi sağlanır. 

• Çalışan Eğitimi ve Kariyer Gelişimi: Örgüt sahip olduğu insan 

kaynağının daha etkili ve verimli çalışması amacıyla işletmenin 

hem içinde hem de dışında birtakım eğitim programları düzenler. 

Buralarda kariyer gelişim programları düzenleyerek çalışanların 

ve örgütlerin gelişimine önem veriri. 

• Çalışan Performans Değerlendirmesi: Örgütte görev 

yapanların belli dönemlerde ortaya koydukları performans ve 

başarı değerlendirilerek, elde edilen verilere göre terfi ve ücret 

sistemleri geliştirilir. 

• Ücretleme-İş Değerleme: Örgütte yapılan işler önem sırasına 

göre sınıflandırılır ve diğer unsurlar da dikkate alınarak adil ve 

etkin ücretlendirme sistemi geliştirilir. 

• Örgütte Endüstriyel İlişki Sistemi: Örgüt sendikalarla 

görüşmeler neticesinde sosyal konular ya da ücret gibi konularda 

anlaşmaya varılması ve sonunda toplu sözleşmeler yapılır. 
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• İş Sağlığı ve İş Güvenliği: Örgütte çalışan personelin çeşitli 

meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı korunmasına yönelik 

düzenlemelere yer verilir. 

• Bilgi Destek Sistemleri: İnsan kaynakları ile ilgili iş ve 

süreçlerinin gittikçe artması ve karmaşık bir hal alması sebebiyle, 

yapılan işlerin sistematik ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi 

amacıyla bilgi sistemlerinden faydalanılır. 

• Personel Özlük İşlemleri: Örgütte çalışan personelin işe 

başlama ve işten çıkış işlemleri, sicil tutma gibi operasyonel ve 

bürokratik süreçler takip edilir. 

 

Görüldüğü gibi İKY, örgütte çalışanların işe alınmasından itibaren 

çalışanla ilgili birçok süreci kapsayan ve aynı zamanda bu 

süreçlerin sağlıklı, verimli ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesine 

imkân sağlayan bir yaklaşımdır.  

 

1.5. İnsan Kaynaklarının Özellikleri 

 

Örgütler için rekabetçi ve yoğun çevrede varlığını devam ettirmenin en 

temel koşulu kendini geliştirmeye, bilgi üretmeye ve paylaşmaya açık, 

yetenekli, esnek insan kaynaklarının sahip olmasıdır. Günümüzde en 

başarılı işletmeler sahip oldukları insan kaynağını yönetmede başarı 

gösteren işletmelerdir. İKY’nin uygulanmakta olduğu örgütlerin 

özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Sünter, 2018, 150):  

• Örgütsel ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağı planlaması,  
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• Örgütsel düzeyde iş analizi, iş gerekleri ve iş tanımlarının 

belirlenmesi, 

• Çeşitli yöntemler dâhilinde iş görüşmeleri yapılması, 

• İşe yeni başlayan personelin uyum (oryantasyon) sürecine 

alınması, 

• Eşit işe eşit ücret ilkesiyle ücret yönetiminin yapılması,  

• Çalışanın iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, 

• Çeşitli tesislerin oluşturularak çalışanların sosyalleşmelerinin 

sağlanması, 

• İşten çıkarma, emeklilik, istifa gibi işlemlerin yapılması, 

• Çalışanlara her birinin kıymetli olduğunu hissettirerek çatışmaların 

engellenmesi ve örgütsel bağlılığın sağlanarak kurum kültürünün 

benimsetilmesi. 

 

İKY’nin bu özellikleri ekonomik, siyasal çevre gibi nedenlerle farklı 

örgütlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. İKY uygulamaları 

ülkelerin geleneklerine, kültürlerine şirketin çok uluslu olup 

olmamasına, teknolojilere göre farklı biçimlerde olabilmektedir. 

Canman (1995, 59) İKY’nin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır: 

 

• İKY, örgütlerde tepe yönetiminin işlevlerindendir. 

• İKY uygulamaları sorumluluğu birim yöneticileri tarafından 

yürütülmektedir. 

• İKY’nin en belirgin amaçlarından biri örgüt ve personel 

bütünleşmesini sağlamaktır. 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

53 

 

• İstihdam politikalarının işlerliğini sağlanabilmesi için uyumlu ve 

kapsamlı bir yaklaşım benimsenmektedir. 

• Örgütsel değer ve kültüre önem verilmektedir. 

• Örgütte çalışanların tutum ve davranışları önemlidir. 

• Çalışma ilişkileri açısından çoğulcu değil tekçi, kolektif değil 

bireysel ve yüksek güvene dayalıdır. 

• Çalışanların performansına becerisine ve yeteneğine göre ödül 

sistemi farklılık göstermektedir. 

 

İnsan kaynakları yönetiminin örgütlerdeki en önemli özelliği işe 

almanın ve öğrenmenin etkinliğini sağlamak olduğu dikkati çekmektir. 

Aynı zamanda İKY profesyonellerinin iletişim, organizasyon ve 

problem çözme becerilerine sahip, sağduyulu bireyler olmalıdır. İnsan 

kaynakları yönetiminin teşvikler, çalışan eğitimi, seçimi işe alma (işe 

alım), iş güvenliği ve âdemi merkeziyetçilik ve kendi kendini yöneten 

ekipler gibi süreçleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır (Abdullah, 

2021, 37). Bir örgütteki insan kaynakları, amaçlara ulaşmada, rekabet 

avantajı yaratmakta ve sürdürmekteki çabaları sebebiyle örgütün en 

önemli varlığı durumundadır. 

 

Uygulamada İK bir dizi sorun ve şikâyet içermektedir. Standart politika 

ve prosedürleri ilan ederek uygulayan insan kaynakları departmanının 

var oluşu ölçek ekonomileri aracılığıyla verimlilik kazanımları sunar. 

Benzer şekilde, insan kaynakları etkilidir, çünkü nitelikli İK uzmanları 

iş gören adaylarını gözden geçirmek, sıralamak ve değerlendirmek gibi 

işlevleri bulunmaktadır (Coggburn, 2005: 425). Örgütlerde etkin insan 
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kaynağı yönetimi, en değerli ve eşsiz kaynak olan insanın verimli ve 

uyumlu çalışmasını sağlamakla birlikte diğer kaynakları hareke geçiren 

dinamik bir güçtür. 

 

2.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

 

Yönetim ve personel yönetimi insanlık tarihine dayanacak kadar eski 

ve köklü kavramlardır. Yönetim, belli bir amacın tamamlanabilmesi 

amacıyla personel, zaman, mekân ve maddi kaynakların en verimli 

kullanımı (Aydın, 2015, 23) ya da madde ve insan kaynaklarını, 

örgütsel amaçlar doğrultusunda verimli ve etkili olarak kullanma bilim 

ya da sanatıdır (Erkul, 2004, 227). Personel yönetimi kavramı ise; 

Örgütsel amaçların etkili ve verimli olarak elde edilmesini, personelin 

değişen koşullara uyumunu sağlayacak şekilde gelişimini sağlama, adil 

ücret politikaları, ruhsal ve bedensel sağlığı koruyarak, işletme amaçları 

ile çalışan amaçlarını bütünleştirme amaçlarına yönelik faaliyetlerin 

planlanması, organize edilmesi ve denetimi sürecidir (Ramazanoğlu 

vd.,2003). Yönetim sisteminin odak noktasını personel yönetimi teşkil 

etmektedir ve personel yönetimi yönetim, ekonomik yapı ve ekonomik 

sistemlerle etkileşimi olan idari bir yapılanmadır (Eroğlu, 2010, 226). 

Kavramın ortaya çıkışına bakıldığında Birinci Kuşak Sanayi 

Devriminin etkisiyle artan iş yoğunluğu, politik, ekonomik, sosyal 

gelişmeler neticesinde “personel yönetimi” olarak adlandırılan yeni bir 

fonksiyonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni fonksiyon 

çalışanların işe seçilmesi, yerleştirilmesi, ücret sistemi gibi işlevleri 
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üstlenerek yöneticilerin iş yükünü hafifletmeyi amaçlamıştır. Bu 

fonksiyonun ortaya çıkışında önemli olan bir diğer gelişme de Robert 

Owen’ın bu alanda sergilemiş olduğu çabadır. Owen çalışanlara 

insanca koşullar sunma çabasında olan ilk kişidir. Küçük çocukların 

çalışmasını kabul etmemiş, çalışanların çalışma koşullarında ve ücret 

sisteminde köklü düzenlemeler yapmıştır. Bu çalışmalar Owen’a 

personel yönetiminin “gerçek babası” unvanını getirmiştir (Akyol, 

2011, 6-8). Personel yönetimi kavramına geri dönüldüğünde, kavramın 

çalışan-kurum, kurum-devlet bağlantılarını, çalışanların hukuksal ve 

mali nitelikli ilişkilerini kapsamakta olduğu görülmektedir.1980’li 

yıllarda “personel yönetimi” kavramının adının ve içeriğinin hayli 

değiştiğini görmekteyiz. İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimi 

kavramının yerini almış ve bu yeni kavram artık sadece günlük 

uygulamalar ve sorunlarla ilgilenmenin ötesinde bir boyut kazanmıştır. 

Söz gelimi, örgütlerde ihtiyaç duyulan çalışanların belirlenmesi, ilan 

çıkarılması, çalışan seçimi, oryantasyon süreci, çalışanların 

güdülenmesi, performans, örgütsel çatışmaların çözümü, iletişim, 

çalışanların gelişimi, eğitilmesi gibi pek çok işlev İKY kavramı 

çatısında değerlendirilmektedir. Buradan hareketle İKY, insanı 

yalnızca çalışan olarak değil, onu bir bütün olarak görecek şekilde pek 

çok uygulamayı içermektedir (Fındıkçı, 2006). Dünyada yaşanan pek 

çok gelişme ve değişim kavramın kapsamının genişlemesine neden 

olmuştur.  
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2.1. Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine 

Geçiş 

İKY kavramının ortaya çıktığı ve kurumsallaştığı ülke ABD’dir. İKY 

felsefesinin gelişimine etki eden faktörler arasında birlikler, dernekler, 

toplantılar, yayınlar, tarihsel birikimler ve uygulamalar olduğu 

görülmektedir (Eroğlu, 2016, 189). 1. Dünya Savaşı ile birlikte ABD’de 

çalışma refahının artırılmak istenmesi, örgütlerde bilimsel yöntemlerin 

ortaya çıkması gibi gelişmeler performans yönetimim kavramının 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ayrıca bir yönetici kontrolünde 

çalışanların refah düzeyini ve verimliliğini artırmaya yönelik çabalar da 

personel departmanının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aydın, 2006, 

7). 

 

İKY’nin kendine has bir yönetim anlayışı ve yaklaşımı bulunmaktadır. 

Tarihsel süreçte yönetim kavramı uygarlıklar ve bu uygarlıklıların 

beraberinde getirdiği yeniliklerden etkilenmiştir. Tarım toplumu, 

sanayi toplumu ve bilgi toplumu şeklinde tarihsel bir sıralamanın 

görüldüğü sınıflama yönetim düşüncesini, birey-yönetim, toplum-

devlet, yöneticilerin rolleri ve çalışanların taşıması gereken nitelikleri 

etkilemiştir.  

 

Geleneksel iktisat, üretim faktörleri olarak emek, sermaye ve toprağı 

esas almaktadır. Tarım toplumlarında verimli büyük toprak sahipleri 

zengin ve siyaseten de etkili insanlardı ve yönetimlerde söz sahibi 

konumda idiler. Sanayi devrimiyle birlikte fabrika sistemleri ve kitlesel 

üretimler ortaya çıktı. Daha fazla üretmek ve kazanç sağlamak isteyen 
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kişilerin sayısı, işletmelerin sayısı, çeşidi ve büyüklükleri ile birlikte 

pazar da genişledi. Yaşanan bu gelişme de aile yapılarını, üretim 

birliklerini, işçi-işveren ilişkisini etkileyerek modern ilişki ağlarının 

ortaya çıkmasına ve 2. Dünya savaşını müteakiben sermayenin akışkan 

bir hal almasına neden olmuştur. Bu süreçte F. Taylor, M. Weber, H. 

Fayol, W. Wilson ve K. Marx gibi düşünürlerce yönetime yönelik 

birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Çalışanların örgütlerdeki ilişkilerini 

düzenlemeye ve verimliliğini artırmaya yönelik birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Taylor çalışan verimini artırmak amacıyla “parça başı 

ücret” sistemini uygulamaya koyarak refah devleti zenginlik 

yaklaşımında önemli bir adım atmıştır. Elton Mayo ise Psikoloji 

Biliminden yararlanarak çalışanların davranışsal özelliklerine dikkati 

çekmiştir. Motivasyon ve verimlilik artışı için çalışanların psikolojik 

yönlerine ağırlık vererek “mutlu çalışan, verimli çalışan” bakış açısını 

geliştirmiştir. “Sanayi ötesi” ya da diğer adıyla “bilgi toplumu” adı 

verilen dönemde, bilgisayarların hayatın her alanında yer almaya 

başlamasıyla bilgi üretim düzeyi, iletimi ve işlem süreçlerinde yaşanan 

baş döndürücü gelişmeler neticesinde “bilgi” örgütlerde fark yaratan ve 

rekabet üstünlüğü sağlayan faktör haline gelmiştir. Bu dönemde İKY 

uygulamaları örgütler açısından düşünüldüğünde stratejik üstünlük ve 

güç yaratan bir ivme olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütlerde “insan” 

merkezli bir bakış açısıyla insan yetiştirmek, bilgilerinden ve 

becerilerinden yararlanarak aynı zamanda gelişimini sağlamak 

önemlidir. Dolayısıyla örgütlerin esas ilgi alanını sahip oldukları fiziki 

unsurlardan ziyade “entelektüel sermaye” ve onu üreterek amaçlara 
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ulaşma noktasında kullanan “insana” yönelmiştir (Eryılmaz, 2014, 311-

314). 

Tablo 2: İKY’nin Gelişimi 

Üst 

Düzey 

Yönetici 

    İnsanKaynakları 

Orta 

Düzey 

Yönetici 

   Çalışma 

İlişkileri 

 

Alt 

Düzey 

Yönetici 

  Personel 

Çalışanların 

Sorunları 

  

Nezaretçi  Personel    

Büro 

Elemanı 
Kayıtlar     

  1950’ler 1960’lar 1970’ler 1980’ler 

Kaynak: Palmer ve Winters, 2007, 8. 

 

Tablo 2’de ifade edildiği gibi büro kayıtlarının tutulmasıyla başlayan 

süreçte 1950’li yıllarda personele dönük bilgiler yer almaya, 1960’lı 

yıllarda çalışanların sorunları ve 1970’lerde çalışma ilişkileri su yüzüne 

çıkmıştır. 1980 ve sonrasında ise İKY kavramı ile birlikte üst düzey 

yöneticin örgütün tepe yöneticisi olduğu ortadadır. 
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2.2.Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

Arasındaki Farklar 

 

Günümüzde pek çok alanda yaşanan değişim ve gelişim izlerini 

örgütsel yaşamın çeşitli fonksiyonlarında da görmek mümkündür. 

Teknolojik değişim ve endüstrileşme yeni ihtiyaçları, örgütlerin 

dönüşüm yaşamalarını, yeni üretim yöntemleri, personel ilkeleri ve 

çağdaş işletme anlayışını beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu 

ilerlemeler neticesinde örgütsel süreçlerde görülen işler nitelik ve 

nicelik yönünden farklılaşmış yeni iş alaları ve dolayısıyla yeni insan 

kaynağını gerekli kılmıştır (Kaya ve Taş, 2015, 27). 

 

Tablo 2: Çeşitli Kriterler Bağlamında Personel Yönetimi ve İKY Arasındaki 

Farklar 

Boyut Personel Yönetimi İKY 

 

İnsan Kaynağı 

Açısından 

Maliyet öğesi ve iş 

odaklı değerlendirme. 

Çalışan kısa vadeli 

işlere yoğunlaşır. 

İnsanı kapsayan her konu ve 

insan odaklı bakış açısı ile 

uzun vadeli hedeflere dönük 

yaklaşım. 

Verimlilik Açısından Çalışan verimsizliği 

örgütsel açıdan 

değerlendirilir. 

Çalışan verimsizliği örgütsel 

açıdan ve çalışan açısından 

değerlendirilir. 

Üzerinde Durulan 

Küme Açısından 

Çalışanlar (yönetici 

kesim hariç). 

Yönetici durumundaki 

çalışanlar. 

Ücret ve Sendikalar 

Açısından 

Tüm işçi guruplarına 

eşit ücret anlayışıyla 

sendikalarla uyum söz 

konusudur. 

Bireysel iş ilişkileri 

anlayışıyla sendikanın aksine 

taşeron ön plana çıkar. 

 

Örgütsel Karar Alma 

Yönetim tarafından 

karar alınmakta olup, 

süreç yavaştır. 

Karar alma süratlidir. 

Örgütsel stratejinin ortaya 

konulması, uygulanması ve 

kontrolünde katılımcı bakış 

açışı hâkimdir. 

Örgütsel Değişim ve 

Gelişim Açısından 

Değişime kuşkulu 

bakışın olduğu 

Örgütsel değişim ve gelişime 

olumlu yaklaşım hâkimdir. 
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statükoyu muhafaza 

eden yaklaşım 

hâkimdir. 

Süreçlerde 

Değerlendirme 

Önceden alınmış 

örgütsel işlemlerde 

başarı esas 

alınmaktadır. 

Örgütün bütününü kapsayan 

başarı artışını esas alır. 

 

Yapı Açısından 

Bürokratik örgüt 

yapısı kapsamında 

dikey örgüt yapısı 

esastır. 

Örgütlerde katılımcı yönetim 

anlayışının olduğu yatay 

örgütsel yapı esastır. 

Kaynak: Aktaş, 2011, 51. 

 

Personel yönetimi anlayışı ile stratejik insan kaynakları yönetimi 

anlayışı arasındaki farklar değişik ölçütler esas alınarak ortaya 

konulmaktadır. Öte yandan personel yönetimi ile İKY arasındaki en 

belirgin farklılığın personelin görevleri ve yetkileri bağlamında olduğu 

dikkati çekmektedir. Tablo 2’de genel karakteristikler açısından 

personel yönetimi ve İKY farklılıkları ortaya konulmuştur. Sayılan 

hususlara ilaveten diğer bir farklılık ise motivasyon araçları açısından 

görülmektedir. Klasik personel yönetimi anlayışı motivasyon aracı 

olarak maddi ödülleri, stratejik İKY ise manevi ödülleri esas 

almaktadır. İletişim personel yönetiminde yukarıdan aşağıya “emir”, 

aşağıdan yukarıya “arz” nitelikli olduğu İKY’de ise iletişiminin hızlı, 

akıcı ve informal yapıda olduğu dikkati çekmektedir (Açıkalın, 1999, 

43-45).  

 

Stratejik İKY yaklaşımının, örgütsel karar alma, uygulama ve kontrol 

konularına yoğunlaşarak, klasik personel yönetiminden daha kapsamlı 

bir bakış açısına sahip olduğu ve daha aktif bir rol üstlendiği 

görülmektedir. Dolayısıyla bu bakış açısının insan kaynağı yöneticisine 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

61 

 

de daha geniş bir sorumluluk alanı sunmakla birlikte tüm örgütsel 

fonksiyonların işleyiş süreçlerine dâhil olmasını gerektirmektedir 

(Çetinel, 2003, 180). Görüldüğü gibi İKY personel yönetimi ile 

karşılaştırıldığında, bu yeni akımın çok daha köklü, dinamik ve 

kapsayıcı bir yapıda olduğu dikkati çekmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Yönetim kavramı insanlık tarihi kadar eski olan bir kavramdır. İnsan 

sosyal bir varlıktır ve insanın olduğu her yerde yönetim kavramından 

söz edilir. Söz gelimi aile ortamında, okulda, lokantalarda, 

belediyelerde, bankalarda ya da iş yerlerinde vb. her örgütte yönetim 

kavramı söz konusudur. Dolayısıyla yönetim evrensel özelliğe sahiptir. 

Örgütlerde yönetim kavramı daha çok formal yapıdadır. Amaca yönelik 

olan yönetim kavramı tarihsel süreçte birçok düşünür tarafından farklı 

açılardan değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bugün örgütlerde hâkim 

olan yönetim felsefesi, örgütün temel bakış açısı ile ilişkilidir ve 

örgütün başarılı olup olmamasında belirleyici en temel faktörlerden 

biridir. Küreselleşmenin de beraberinde getirdiği uluslararası yıkıcı 

rekabet neticesinde ortaya çıkan baskılar örgütleri, varlıklarını 

sürdürebilmeleri adına daha üretken ve etkin stratejik kararlar almaya 

yöneltmektedir. Bu amaçla örgütler de sahip oldukları kaynakları daha 

verimli ve etkili kullanmak durumundadırlar. Bu kaynaklar içerisinde 

insan kaynağının ne denli değerli ve önemli olduğu çalışmada ortaya 

konulmuştur. Çünkü insan kaynağı sahip olunan diğer kaynaklara hayat 

veren unsurdur. Günümüzde örgütler, özellikle belirsizlik durumlarında 
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değişen koşullara hızlı uyum sağlayabilen, esnek yapıda, değişime ve 

yeniliğe açık olan insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 

hizmet sektörünün genişlemesi, bu alanda çalışanların da niceliksel ve 

niteliksel özelliklerinde birtakım değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Bu 

durum örgütleri insan odaklı stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. 

 

Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm insan kaynakları 

yönetiminin tanımı, amaçları, işlevleri ve özelliklerini ortaya 

koymaktadır. İkinci bölüm ise personel yönetiminden insan kaynakları 

yönetimine geçişin nedenleri ve personel yönetimi ile insan kaynakları 

yönetimi arasındaki farkları sunmaktadır. Başlangıçta personel 

yönetimi olarak adlandırılan ve temelde sadece çalışanların işe giriş-

çıkışları ile ilgili kayıtların tutulduğu sistem zamanla değişerek, 

yenilenerek bugün farklı ve vizyonu daha açık olan bir bakış açışı 

kazanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi adı verilen süreç, çalışanın işe 

alınmasından, emeklilik dönemlerine kadar, hatta emeklilik sonrası 

süreci dahi kapsamaktadır. Örgütlerin gelecekte ihtiyaç duyacağı 

personelin sayısı ve bu çalışanların sahip olması gereken beceri ve 

özelliklerin neler olması gerektiği insan kaynaklarının önemli 

işlevlerindendir. Örgütler artık, girişimci, iletişim becerilerine sahip 

olan, sonuç odaklı ve analitik düşünebilen iş gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. İKY aynı zamanda istihdam edilen çalışanların eğitimine, 

kariyer gelişimine önem vermekte ve bu amaçla insana yeni yatırımlar 

yapan bir stratejidir. Personel yönetiminden ve kapsadığı işlevlerden, 

insan kaynakları yönetimine geçiş tesadüf olmamıştır. Bu durumu 

gerekli kılan, birtakım sorunlar ve gelişmeler yaşanmıştır. Rekabet 
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üstünlüğünün rekabete kıyasla daha önemli olduğu günümüzde, 

örgütlerin stratejik amaçlar belirleyebilmeleri ve bu amaçları elde 

edebilmelerinin en temel şartı için istihdam edecekleri insan kaynağının 

özellikleri ve becerileridir. İnsan kaynağının süreçlerinde yapılan iş ve 

işlemlerin sahip olunan insan kaynağının niteliği ile ilişkili olduğu 

unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ 

 

Değişen demografik, sosyo-ekonomik koşullar ve yeni politik tercihler 

sosyal güvenlik sistemlerinin ihtiyaçları karşılama özelliğinin zaman 

içinde azalmasına yol açmıştır. 1980’li yılların başından itibaren sosyal 

güvenlik sistemlerinin tüm dünyada devlet bütçeleri üzerine giderek 

daha fazla yük bindirmeye başlaması, ülkeleri reform çalışmaları 

yapmaya itmiştir. Bu reform girişimlerinin bir sonucu olarak Bireysel 

Emeklilik Sistemi (BES) mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin 

tamamlayıcı bir öğesi olarak uygulamaya konulmuştur. Türkiye de bu 

reform çalışmalarına 1999 yılından itibaren başlamış, 2001 tarihinde de 

Bireysel Emeklilik Sistemi hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada sosyal 

güvenlik sisteminin doğuşu, reforma giden süreç ve Türkiye’de 

Bireysel Emeklilik Sisteminin hayata geçişi tarihsel perspektiften 

incelenecektir.  

 

1.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ’NİN DOĞUŞU  

 

Sosyal güvenlik, bir toplumun, yaşlılık, işsizlik, hastalık, malullük, iş 

kazası, analık veya geçimi sağlayan kişinin kaybı durumlarında, sağlık 

hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve gelir güvenliğini garanti 

altına almak amacıyla bireylere ve hanelere sağlanan korumadır (ILO, 

2001, 1). Sosyal güvenlik ihtiyacı insanlıkla birlikte doğduğu gibi 

tarihin her döneminde insanoğlu ekonomik, sosyal koşullar ve çoğu 

defa dini inanç ve görüşlerine göre sosyal güvenlik ihtiyacını 

karşılamanın yöntemlerini aramıştır (Dilik, 1988, 41). Modern refah 
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devletinin ortaya çıkışında, sanayileşme ve kapitalist üretim tarzına 

geçişle ekonomik değişimler; kentleşmenin ve ücretli çalışmanın 

artmasıyla sosyal değişimler; işçi sınıfının siyasal bilinç ve hareketlilik 

kazanmasıyla ideolojik değişimler ve mutlakiyetçi yönetimlerden 

parlamenter demokrasilere geçişle birlikte politik değişimler etkili 

olmuştur. Sadece sanayileşme bile yarattığı yaşam biçimi, çalışma 

koşulları ve beraberinde getirdiği kentleşme sorunları ile önceki 

dönemin önemli kurumları olan aile, hayır kurumları, lonca ve diğer 

yardım organizasyonlarının yetersiz ve işlevsiz kalmasına ve bu 

kurumların daha önce yerine getirdiği ihtiyaçları karşılayacak farklı 

kurumların doğmasına neden olmuştur. Geleneksel sosyal yardım 

kurumları, kentleri dolduran işçi kesiminin sanayileşme ile birlikte 

giderek artan iş kazaları ve sağlık masrafları gibi ihtiyaçlarını 

karşılayamamaya başlamıştır (Koray, 2003, 95). Sanayi Devrimi’nden 

sonra ortaya çıkan yeni ekonomik düzen işçilerin ağır çalışma koşulları 

içinde sömürüldüğü ve derin bir yoksulluğa itildiği bir dönemi 

başlatarak sosyal güvenliğe duyulan gereksinimin de artmasını 

sağlamıştır.  

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları gibi sosyal risklere güvence 

oluşturmak amacıyla sosyal sigorta sisteminin ilk örneği Almanya’da 

ortaya çıkmış ve Avrupa ülkelerine yayılması da Alman modelinin 

örnek alınması ile olmuştur. Daha sonra Avrupa ülkeleri tarafından da 

daha sonra Almanya örneği model olarak alınmıştır (Şenocak, 2010; 

411). Bu model, başlangıçta sadece sanayi sektöründe çalışan işçilerin 

belirli konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi üzerine kuruluyken, süreç 
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içinde toplumun diğer kesimlerine de yayılarak geniş çaplı bir sosyal 

güvenlik çatısının oluşumuna önayak olmuştur (Koray, 2003, 99). 

Ancak bu reformlar, ülkelerin tüm kaynaklarını savaşa tahsis etmesi 

nedeniyle I. Dünya Savaşının başlamasıyla çoğu ülkede durma 

noktasına gelmiş, savaştan sonra reform gereksinimi yeniden kendini 

göstermiştir (Özdemir, 2007, 183). 1929 Ekonomik Buhran sonrası 

ABD’de artan işsizliğe çözüm olarak Başkan Roosevelt tarafından 

Amerikan toplumuna gelir güvencesi sağlama amacıyla 1935 

başlarında “New Deal” planı devreye konulmuş ve bu kapsamda 14 

Ağustos 1935’te “Social Security Act” (Sosyal Güvenlik Kanunu) 

yasalaştırılmıştır. Böylece sosyal güvenlik kavramı hukuk literatürüne 

ilk kez girmiştir. 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından askeri ve ekonomik yönden oldukça 

yıpranmış olan gelişmiş ülkeler, vatandaşlarına refah sağlama amacıyla 

sosyal refah önlemleri alırken, petrol krizleri sonrasında Keynesci 

politikaların da zayıflaması ile iktisadi yapıda neoliberal bir anlayış 

benimsenmiştir. Zira 1950’li yıllarda sosyal refahı arttırmaya yönelik 

kamu harcamaları 1970’li yılların sonuna doğru artık devlet bütçesi 

üzerinde yük ve küresel rekabet açısından da engel olarak görülmeye 

başlamış, 1980 sonrasında ise özellikle sosyal güvenlikte nicel ve nitel 

gerilemeler yaşanmaya başlanmıştır (Özdemir, 2007; Ulutürk ve Dane, 

2009, 121). 

 

Sosyal güvenlik sistemlerinin dağıtım esaslı olması, tıp, teknoloji ve 

eğitim alanlarındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle doğumda yaşam 
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beklentisinin yükselmesinin emekli maaşı alma süresinin uzamasına ve 

emekliler için yapılması gereken sağlık harcamalarının giderek 

artmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra, azalan doğurganlık oranı, 

sosyal yardımlar, değişen aile yapısı, farklılaşan işgücü ve atipik 

istihdam gibi faktörlerin de etkisiyle değişen demografik, sosyo-

ekonomik koşullar ve yeni politik tercihler sosyal güvenlik 

sistemlerinin ihtiyaçları karşılama özelliğini zamanla azaltmıştır. Bu 

sebeple 1980’li yılların başından itibaren aktüeryal dengenin 

sarsılmasıyla mevcut sistemlerin işlevlerinin sorgulanmaya 

başlanmıştır (İTO, 2007, 19-154; Kalkınma Bakanlığı, 2018, 6; Alper, 

2011, 9; Apak vd., 2010, 1; Akgeyik, 2006, 49-62, Gutierrez, 2001, 1). 

Ancak küreselleşmenin beraberinde getirdiği fırsat ve çelişkilerin 

piyasaların daha esnek bir şekilde çalışmasını zorunlu kıldığı gerçeği 

dikkate alındığında mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin bu esnekliği 

sağlamaktan uzak kaldığı görülebilmektedir. Örneğin tam zamanlı 

çalışan sayının azalması, part-time istihdam ve geçici işlerdeki 

istihdamın (atipik istihdam) artması gibi işgücü piyasasında görülen 

yapısal değişimler, küreselleşme ve artan rekabet baskısı ile tam süreli 

istihdama olan talebin azalmasına yol açarak emeklilik sistemlerini 

tehdit etmektedir. Ayrıca atipik çalışan birçok kişi de emeklilik sistemi 

içerisinde bulunmak istememektedir (Akgeyik, 2006, 49-61; 

Holzmann, 2003, 5). Emek piyasasındaki bu değişimler ve 

küreselleşmenin getirdiği olumsuz sonuçları bir ölçüde hafifletmek 

adına, kamu harcamalarının azaltılma ve sosyal refah kurumlarında 

yapısal değişiklikler yapılması ve devletin sosyal refaha yönelik 
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sorumlulukların toplumun belli kesimlerine aktarılması düşüncesi 

ağırlık kazanmaya başlanmıştır (Özdemir, 2007).  

 

2. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE BİREYSEL EMEKLİK 

SİSTEMİ’NE GEÇİŞ  

 

Dünya Bankası’nın "Yaşlanma Krizinin Bertaraf Edilmesi (Averting 

the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth)” 

raporu kriz yaratma potansiyelini barındıran geleneksel sosyal güvenlik 

sistemlerinin yaşadığı sorunların çözümü için tartışmaların 

başlamasında ilk katkıyı sunması açısından önemlidir. Dünya 

Bankası’nın hazırladığı bu rapor ILO, OECD ve Avrupa Komisyonu 

gibi kuruluşları harekete geçirerek sosyal güvenlik reform 

çalışmalarının hızlanmasında katalizör işlevi görmüştür (Casey, 2004, 

111; Akgeyik, 2006, 54). 1980'lerin başından itibaren yapılan prim 

düzenlemeleri, ivaz kökenli reform uygulamaları, emeklilik yaşı 

düzenlemeleri, finansal modellemeler ve yapısal reform girişimleri 

parametrik ve sistemin yapısal özelliğini kalıcı olarak değiştirmek 

amacıyla uygulamaya konulmamıştır. Bazı uzman ve politika yapıcılar 

bunların kısmi çözümler olduğunu, yeni ekonomik ve politik 

değişimlerin yol açtığı emeklilik sistemi sorunları ve bunların çözümü 

için daha radikal ve köklü reformların yapılmasının gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir (Gutierrez, 2001, 3, Akgeyik, 2006, 72). Bu uyarıların 

dikkate alınmasıyla emeklilik sistemleri; ulusal sosyal güvenlik 

planları, tamamlayıcı emeklilik planları ve özel emeklilik fonları olmak 

üzere üç basamaklı bir yapı üzerinde inşa edilmeye başlanmıştır 
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(Boulier vd., 2001, 173). Bu yeni modelde; ilk basamakta kamunun 

yönettiği, kamunun sosyal harcamaları ile ihtiyaç sahibi bireylere asgari 

gelir garantisinin sağlandığı dağıtım esaslı sistemlerden fon esaslı 

sistemlere dönüşümün sağlanması; ikinci basamakta, sosyal güvenlik 

kurumlarında, finansmanına devletin, işveren ve çalışanların katıldığı 

sorumluluk esasına göre çalışan zorunlu özel emeklilik sistemi; üçüncü 

basamakta ise, bireylerin birikimlerinin kendi adlarına tanımlanmış 

hesaplarda nemalandığı gönüllü tasarruflarından oluşan gönüllü özel 

emeklilik programlarına geçiş öngörülmektedir (İTO, 2007, 20; 

Akgeyik, 2006, 54).  

 

Dünya Bankası’nın ön ayak olduğu üç basamaklı sosyal güvenlik 

sistemlerinin uygulama örneklerine bakıldığında bu sistemlerin, 

birbirinin tamamlayıcısı olarak uygulanabildikleri gibi, birbirine 

alternatif olarak da uygulanabildikleri farklı ülke örneklerinde 

görülmektedir (Gutierrez, 2001, 5-6; İnan, 2019, 94; Özel ve Yalçın, 

2013, 5).  

 

Sosyo-ekonomik iyileşmeler, refah artışı, toplumsal dönüşümler, emek 

piyasalarında yeni çalışma şekillerinin ortaya çıkması gibi gelişmeler 

sonrasında sosyal güvenlik sistemleri özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke ekonomileri için bir risk unsuru haline gelmiştir. Zira yaşam 

süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artışı, tedavi masraflarının artması, 

aile yapılarındaki değişimler, vergi afları vb. nedenlerle sosyal güvenlik 

sistemleri finansman sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.  Bu durum ise 
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yeni arayışları gündeme getirmiş böylece bireysel emeklilik sistemi bir 

çözüm olarak ortaya çıkmıştır (Arslan vd, 2019, 28; Özdemir, 2007). 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin aktif çalışma yaşamları boyunca 

yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek mevcut 

sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı emeklilik maaşına ek bir gelir 

daha elde ederek bireylerin emeklilik dönemlerinde yaşam 

standartlarını koruyabilmelerinin imkanını sağlayan özel bir emeklilik 

sistemidir (Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 2021). Bireysel 

Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyini 

yükselten ve tasarrufların uzun vadeli kaynak olarak ekonomiye 

kullandırılması sayesinde ekonomik büyümeye kaynak sağlama 

potansiyeli taşıyan bir sistemdir. 

 

BES’in uygulama örneklerine bakıldığında zorunlu ve gönüllü olarak 

uygulandığı görülmektedir. Örneğin Şili, Arjantin, Polonya, Uruguay, 

Bolivya ve Meksika’da zorunlu BES uygulanırken, OECD ülkelerinde 

ise sosyal güvenlik sistemlerinin tamamlayıcı bir unsuru olarak 

gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmaktadır. 

 

3. TÜRKİYE’NİN BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NE GEÇİŞİ 

 

Devletin kapsamı geniş ve tutarlı bir sosyal güvenlik politikasının 

olmaması, nüfusun yapısının değişmesi, emeklilik yaşının düşürülmesi, 

emeklilik şartlarının kolaylaştırılması, borçlanma yoluyla geçmişe 

dönük hizmet kazandırılması, istihdam oranının nüfusa göre daha yavaş 
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artması, bağımlı sayısının fazla olması, kayıt dışı istihdam, prim 

tahsilinde yaşanan gecikmeler, prim borcu ve bu borçların gecikme 

cezalarına getirilen aflar, süreklilik arz eden aflar nedeniyle prim ödeme 

şevkinin kırılması nedeniyle prim ödeme ahlakının bozulması, toplanan 

primlerin etkin bir biçimde değerlendirilememesi, sosyal güvenlik 

kurumlarının yönetiminde politikacıların etkisinin yüksek olması, işçi 

ve işveren temsilcilerinin sisteme sahip çıkmaması, mevzuat sorunları, 

altyapı eksiklikleri ve makro ölçekte sosyal güvenlik politikalarının 

belirlenerek hayata geçirilememesi gibi faktörler Türk sosyal güvenlik 

sisteminin temel sorunlarıdır (TÜSİAD, 1997, 88; İTO, 2007, 10-156; 

Güzel, 2005, 68). Görüldüğü gibi aktüeryal, demografik, finansal, 

kurumsal, idari ve sosyo-ekonomik faktörlerin bir araya gelmesiyle 

oluşan ve etkisi giderek artan sorunlar Türkiye’de sosyal güvenlik 

sisteminin bozulmasında önemli rol oynamıştır (İTO, 2007, 20). Ancak 

1980’li yıllardan itibaren birçok ülke sosyal güvenlik sistemlerinde 

ortaya çıkan sorunları çözmek için reform girişimlerini başlatırken 

Türkiye, yaşadığı çeşitli siyasi ve iktisadi problemlerden dolayı 

reformlara başlayamadığı için sosyal güvenlik sisteminin sorunları 

giderek artmıştır (Oktayer ve Oktayer, 2007, 62). 

 

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir yapısını giderek kaybetmesi 

nedeniyle Türkiye 1999 yılında diğer ülkelerin daha önceden 

başlattıkları reform girişimlerine iki aşamadan oluşan kapsamlı bir 

reform çabası ile katılmıştır. Bu reformun ilk aşamasında kayıt dışı 

istihdamla mücadele edilmesi, primlerin emekli maaşlarının 

hesaplanmasındaki etkisinin artırılması, kademeli olarak emeklilik 
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yaşının yükseltilmesi, işsizlik sigortası ve ödeneğinin hayata 

geçirilmesi, iş bulma ve yeni meslek edindirmek için eğitimin verilmesi 

gibi konularda mali ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Reform 

girişiminin ikinci ayağında ise sosyal sigorta kurumlarının etkinlik ve 

verimliliklerini arttırıcı teknolojik ve kurumsal yapılanma çalışmaları 

hayata geçirilmiş, sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, 

daha kapsamlı bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması için 

çalışmalar ve kamunun verdiği hizmetleri tamamlayan ek programlar 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin finansal 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, aktüeryal denge gözetilerek 

çıkarılan 5510 sayılı Kanunla maaş bağlama katsayıları düşürülmüştür. 

Bu durum, bireylerin emekli olduklarında hayat standartlarını 

koruyabilmeleri için ödenen primlerin aldıkları gerçek ücretler 

üzerinden bildirilmesi, çalışma hayatında daha uzun süre kalmanın 

teşvik edilerek bireysel tasarrufların artırılmasını önemli hale 

getirmiştir. Yaşlılık ve emeklilik riski karşısında devletle birlikte 

bireyin kendisine de sorumluluk yükleyen Bireysel Emeklilik Sistemi 

bu reform çalışmalarının önemli unsurlarından biridir (İTO, 2007, 158; 

Apak ve Taşçıyan, 2010, 122; Uralcan, 2005, 76, Kalkınma Bakanlığı, 

2018, 141). 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu’nun 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmesiyle sisteminin 

hukuki altyapısı oluşturulmuştur. 

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu’nun yasalaşması ile hayata geçen Bireysel Emeklilik Sistemi, 

mevcut zorunlu kamu sosyal güvenlik sistemini destekleyen ve 
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emeklilik dönemindeki geçinme ihtiyacı ile ilgili gelirin yeterli bir 

yaşam standardını sağlamaya yetemeyebileceği riskini güvence altına 

alan, katkı payı esaslı, özel sosyal güvenlik sistemi olarak tasarlanmıştır 

(Uralcan, 2005, 76). 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi ile bireylerin emeklilik için ayırdıkları 

tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek 

gelir elde ederek refah düzeyini yükseltmek, ekonomiye uzun vadeli 

kaynak sağlamak, istihdamı arttırmak ve ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır (EGM, 2021). Emeklilik sisteminin makro ve 

mikro düzeyde ekonomiye sağladığı katkılara bakılacak olursa; makro 

ölçekte iktisadi ajanlara tahsis edilecek uzun vadeli finansman 

kaynakları ile ülkenin büyümesi, kalkınması ve ekonomik istikrara 

ulaşılmasında olumlu katkılar sağlarken, mikro ölçekte ise bireylerin 

emeklilik dönemlerinde elde edeceği ek gelir ile daha iyi bir emeklilik 

yaşamalarına imkân sağlanmış olunacaktır. 

 

3.1. Bireysel Emeklilik Sistemindeki Tarihsel Gelişmeler 

 

Türkiye’de halen yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin işleyiş 

süreci ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir 

(www.egm.org.tr): 

 

1997-1999 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD ve ilgili diğer 

kurumların yanı sıra Dünya Bankası ve ILO gibi uluslararası 

kuruluşlarla sosyal sigorta sisteminin reforme edilmesi ile ilgili ortak 
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çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine hükümet, 4447 sayılı 

Kanunu yasalaştırarak sosyal sigorta reformunun yasal zemine 

oturmasını sağlamıştır. Ayrıca gönüllülük esasına dayanan üçüncü 

basamak bireysel emeklilik sisteminin faaliyete geçirilmesi için de 

çalışma başlatılarak 1 Ağustos 1999 TBMM’de de Bireysel Emeklilik 

Komisyonu kurulmuştur. 

 

Bireysel Emeklilik Komisyonunun hazırlayıp TBMM Başkanlığına 

sunduğu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

Tasarısı, 28 Mart 2001’de TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 24366 sayılı 

Resmi Gazete’de 7 Nisan 2001’de yayımlanması ile yürürlüğe 

girmiştir. BES’e yönelik vergi teşviklerini düzenlemek maksadıyla 28 

Haziran 2001’de Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı TBMM tarafından kabul edilmiştir.  

 

10 Temmuz 2001’de Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile 

Kanun'un bazı hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri de 7 Ekim 

2001’de yürürlüğe girmiştir. Kanun, BES’e çalışanları adına katkıda 

bulunan işverenlere ve katılımcılara vergi teşviği getirmiştir. Bu 

kapsamda katılımcılara birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi ve toplu 

para ve/ya maaş ödemesi olarak ödenmesini hususunda da önemli vergi 

teşviki sağlayan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu 7 Ekim 2001’de yürürlüğe girmiştir. 
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10 Temmuz 2003’de Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine 

Müsteşarlığı’nın görev ve yetkilendirmesi ile İstanbul'da kurulmuştur. 

27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının onaylanması ile sistem 

faaliyete geçmiştir. 

 

27 Ekim 2003 tarihinden itibaren emeklilik şirketleri kuruluşlarını 

tamamlayarak faaliyete başlamıştır. 12 Temmuz 2004 tarihinde 

Emeklilik Şirketleri’ndeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel 

Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Bu 

tebliğ ile emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile hayat branşında 

faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden kurulacak emeklilik şirketine 

ortak olanlarda mevcut birikimli hayat sigortalarının bireysel emeklilik 

sistemine aktarımına dair esas ve usullerin belirlenmesi sayesinde 

sigorta şirketleri ünvan değişikliği ve emeklilik branşı faaliyet ruhsatı 

alma hakkını kazanmıştır. 14 Eylül 2004 tarihinden itibaren sigorta 

şirketleri bu konudaki girişimlerini hızlandırmışlardır. Bu tarihten 

itibaren sigorta şirketlerinin ünvan değişikliği ve emeklilik branşı 

faaliyet ruhsatını almalarında artış kaydedilmiştir.  

 

14 Haziran 2007’de yayımlanan 26552 sayılı Resmi Gazete’de 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun bazı 

maddeleri değiştirilmiştir. Bu kapsamda “Grup emeklilik 

sözleşmelerinde, katılımcı adına katkı payı ödenen katkı paylarının 

katılımcı tarafından hak edilmesi (vesting) süre ve koşulları, bireysel 

emeklilik hesabındaki birikimlerin ve yıllık gelir sigortasından alınan 

aylıkların haczedilebilme sınırı, üyelerine veya çalışanlarına 
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emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği 

haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik 

birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların bireysel emeklilik sistemine 

aktarım koşulları ve sağlanan avantajlar, bireysel emeklilik hesabının 

şirketler arasında aktarımında gecikme cezası gibi konularda” 

düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden biri de Emeklilik 

Gözetim Merkezi’nin yetki, görev ve sorumluluklarının yeniden 

tanımlanmasıdır. 

 

29 Haziran 2012’de 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren vergi avantajı uygulamasından 

vazgeçilerek devlet katkısı sistemine geçileceği belirtilmiştir.  

 

“29 Ağustos 2012 tarihinde sonra yapılan düzenlemelerle, işverenler 

tarafından çalışanları adına BES’e ödenen ve vergi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının brüt ücretin 

%10’u kadar olan üst limiti %15’e çıkarıldı. Üyelerine veya 

çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, 

sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki 

emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların 

kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin 

verilen süre 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı; aktarım, ayrılma ve 

emeklilik işlemlerinin tamamlanması için belirlenen işlem süreleri 

yeniden düzenlendi, sistemde kısmi ödeme almaya ve kıymetli 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

82 

 

madenlerden oluşan fonların kurulmasına imkan sağlanmasına ilişkin 

değişiklikler” yapılmıştır. Yine 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda 

yapılan değişiklik ile emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği’ne 

üye olmaları öngörülmüştür. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliği’nin ismi “Türkiye Sigorta, Reasürans ve 

Emeklilik Şirketleri Birliği” olarak değiştirilmiştir. 

 

10 Ağustos 2016’de yayımlanan ve 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 

6740 sayılı Resmi Gazete kararı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

işverenlerin çalışanlarını bir emeklilik planına otomatik olarak dahil 

etmesine ilişkin esaslar düzenlenerek bireysel emeklilik sisteminde 

yeni bir aşamaya geçilmiştir. 

 

18 Ekim 2019’de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’nun kurulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi yayımlanmıştır. 5 Haziran 2020 47 No'lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev, teşkilat, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlenen Sigortacılık ve 

Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. 

 

25 Mayıs 2021’de yapılan kanun değişikliği ile de bireysel emeklilik 

sistemine katılmak için katılımcının fiil ehliyete sahip olması şartı 

kaldırılarak herkesin bireysel emeklilik sistemine katılabilmesi imkanı 

sağlanmıştır. 
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28 Eylül 2021’de yapılan düzenleme ile katılımcılar, birden çok sigorta 

primi ödemek yerine daha geniş kapsamlı bir sigorta yaptırma imkanına 

kavuşmuştur. 

 

22 Ocak 2022 tarihinde Bireysel Emeklilik Kanununda bazı 

değişiklikler yapılmasını içeren yasanın mecliste kabul edildikten sonra 

Resmi Gazete’de yayınlanması ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile4; 

 

1. Devlet katkısı %25’den %30’a çıkarılmıştır. 

2. Evlilik, eğitim gibi ihtiyaçların giderilmesi için sistemden 

tamamen ayrılmaksızın katılımcılar birikimlerinin %50’sini ve 

devlet katkısının %25’ini çekebilme hakkına kavuşacaktır.  

3. Katılımcılar BES birikimlerini teminat göstererek bankalardan 

kredi çekilebilecektir. 

4. Sisteme toplu para yatırıldığında, devlet katkısı yıllık üst 

limitini aşan kısım için ilerleyen yıllarda devlet katkısı alınması 

mümkün olacaktır. 

5. 45 yaşından büyük çalışanlar talep etmeleri halinde Otomatik 

Katılım Sistemine dahil olabilecektir. 

 

Yapılan bu düzenlemeler ile katılımcıların kısa vadeli ve/ya acil 

ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan nakit ihtiyacının sistemden 

 
4Devlet katkısının %30’a çıkarılması ve 45 yaş üstü çalışanların sisteme dahil edilmesi 

dışındaki maddeler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından yapılacak düzenlemelerden sonra yürürlüğe girecektir.  
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ayrılmadan temin edebilme imkanının getirilmesinin sistemin 

büyümesi açısından önemli katkıları olacaktır. 

 

3.2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım 

Sisteminin Karşılaştırılması 

 

1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun otomatik katılımla ilgili 

maddelerine göre, işyeri sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da 

mavi kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış çalışanlarının, özel 

sektörde çalışıyorsa prime esas kazançlarının, kamu sektöründe 

çalışıyorsa da emeklilik keseneğine esas aylığın en az % 3’ünü sisteme 

aktararak çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) kayıt 

ettirmek zorundadır. Emeklilik sistemine katılımı otomatik olarak 

gerçekleşen çalışanlar en az 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını 

doldurmaları halinde, BES’te olduğu gibi ek bir gelire sahip olma 

hakkına kavuşabilmektedir (www.egm.org.tr). 

 

Tablo 1. BES–OKS Karşılaştırması 

 BES OKS 

Sisteme katılım Gönüllü Zorunlu 

Hedef kitle Herkes 45 yaşını doldurmamış 

çalışanlar 

Yabancı uyrukluların 

sisteme katılımı 

Katılabilir Katılamaz 

Emeklilik şirketini 

belirleyen taraf 
• Bireysel veya gruba 

bağlı emeklilik 

sözleşmesi için 

katılımcı 

• İşveren grup 

emeklilik 

sözleşmesi için 

İşveren (çalışanlara 

sertifika iletimi) 

http://www.egm.org.tr/
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işveren 

(katılımcılara 

sertifika iletimi) 

Sözleşme düzenlenmesi 

aşamasında 

imzalanacak/onaylanacak 

belgeler 

• Bireysel ve gruba 

bağlı bireysel 

sözleşmeler 

kapsamında 

katılımcı teklif 

formu ve giriş bilgi 

formu 

• İşveren grup 

emeklilik 

sözleşmeleri 

kapsamında 

işveren/işveren 

vekili teklif formu 

ve giriş bilgi formu 

İşveren/işveren vekili 

tarafından otomatik katılım 

emeklilik sözleşmesi 

Başlangıç dönemi 

süresince birikimde 

oluşabilecek muhtemel 

değer kaybını şirketin 

karşılaması yükümlülüğü 

Yok Var 

Devlet katkı tutarı Ödenen katkı 

paylarının %25'i 

Ödenen katkı paylarının 

%25'i 

• Başlangıç dönemi 

bitiminde sistemde 

kalma halinde, bir 

defaya mahsus 

başlangıç devlet katkısı 

1.000 TL hesaplanır. 

• Emeklilik hakkını en az 

10 yıllık gelir 

sigortası alarak 

kullanmayı tercih etme 

durumunda, 

birikimlerin %5'i. 

Devlet katkısı ödenme 

şekli 

Hesaba nakden 

ödeme 

Hak kazanıncaya kadar 

taahhüt bazında kişisel 

hesaplara kayden 

yansıtılması, hak kazanılan 

tutarların hesaba hak 

kazanma oranına göre 

nakden ödenmesi 

https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/terimler-sozlugu/#250
https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/terimler-sozlugu/#250
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Devlet katkısı tutarının 

değerlendirilmesi 

Portföy içeriği 

Bakanlıkça 

belirlenen devlet 

katkısı fonlarında 

yatırıma 

yönlendirilmesi 

Her takvim yılı başında 

taahhüt edilen devlet 

katkısı tutarlarının TÜFE 

değişim oranına göre 

nemalanması, sonraki yıllar 

hak kazanma oranına göre 

nakden ödenen tutarların 

devlet katkısı fonlarında 

yatırıma yönlendirilmesi 

Katkı payı tutarı Planda belirtilen 

asgari tutar ya da 

üzerindeki herhangi 

bir tutar 

Prime esas kazancın %3'ü 

Dilediği zaman dilediği 

miktarda ek katkı payı 

ödeme imkanı 

Var Yok 

İşverenin çalışanı adına 

yapabileceği katkı 

İşveren grup 

emeklilik 

sözleşmeleri yoluyla 

katkı sağlanması 

Yok 

Emeklilik şirketinin 

yapabileceği kesintiler: 

Giriş aidatı ve yönetim 

gideri kesintisi 

Olabilir Yok 

Emeklilik şirketinin 

yapabileceği kesintiler: 

Fon toplam gideri kesintisi 

Var (fon net varlık 

değerinin yıllık 

asgari %1,09'i; azami 

%2,28'i) 

Var (fon net varlık 

değerinin yıllık en fazla 

%1,09'u) 

Emeklilik planı 

değişikliğine karar veren 

taraf 

• Bireysel veya gruba 

bağlı emeklilik 

sözleşmesi için 

katılımcı 

• İşveren grup 

emeklilik 

sözleşmesi için 

işveren 

İşveren 

Emeklilik şirketi 

değişiklik hakkını 

kullanan taraf 

• Bireysel veya gruba 

bağlı emeklilik 

sözleşmesi için 

katılımcı 

• İşveren grup 

emeklilik 

sözleşmesi için 

işveren 

İşveren 
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Birikimlerin 

değerlendirileceği fonları 

belirleyen taraf 

Katılımcı Çalışan 

Fon dağılımı değişikliği 

hak sayısı 

Yılda 12 kez Yılda 12 kez olmakla 

birlikte sertifikanın 

sistemde geçirdiği süreye 

göre seçilebilecek fonlarda 

değişiklik 

• Başlangıç dönemi 

süresince - başlangıç 

fonu 

• Başlangıç döneminin 

tamamlanmasından 

sonra - başlangıç fonu, 

standart, diğer fonlar 

Sunulan fon türleri • Hisse Senedi Fonu 

• Borçlanma Araçları 

Fonu 

• Katılım Fonu 

• Karma Fon 

• Para Piyasası Fonu 

• Kıymetli Madenler 

Fonu 

• Endeks Fon 

• Fon Sepeti Fonu 

• Değişken Fon 

• Standart Fon 

• Yaşam 

Döngüsü/Hedef Fon 

 

• Başlangıç Fon 

• Standart Fon 

• Diğer Fonlar 

• Muhafazakar/ Temkinli 

• Dengeli 

• Atak/Dinamik/Büyüme 

• Agresif 

 

Kaynak: EGM, https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks--bes-karsilastirmasi/ 

(E.T.: 10.12.2021) 

 

Tablo 1’de BES ile OKS arasındaki farklılıklar yer almaktadır. 

Gönüllülük esasına dayanan BES’e istihdam şeklinden ve vergi 

mükellefiyetinden bağımsız olarak yabancı uyruklular dahil isteyen 

herkes katılabilirken, OKS zorunluluk esasına dayanır ve isteyen herkes 

katılamaz. Çalışanların OKS’ye katılabilmesi için 45 yaşını 

doldurmamış olması gerekirken yabancı uyrukluların OKS’ye katılımı 
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engellenmiştir. BES’te %25 devlet katkısı katılımcının hesabına nakden 

ödenirken OKS’de bu tutar katılımcı hak kazanıncaya kadar taahhüt 

bazında kişisel hesaplara kayden yansıtılır ve hak kazanılan tutarların 

hesaba hak kazanma oranına göre nakden ödenir. BES’te katkı payı 

tutarı emeklilik planında belirtilen asgari ya da üzerindeki herhangi bir 

tutar olarak belirlenebilirken OKS’de prime esas kazancın asgari 

%3'ü olarak belirlenmiştir. Giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi 

BES’te ilgili emeklilik şirketi ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeye 

bağlı iken OKS’de bu tür kesintiler bulunmamaktadır. BES planlarında 

katılımcılar istedikleri vakit ek katkı payı ödeme imkanına sahipken 

OKS planlarında katılımcılara böyle bir hak tanınmamıştır. 

 

Görüldüğü gibi gönüllük esasına dayanan BES planlarının OKS’ye 

göre katılımcılar için sunduğu imkanlar daha geniş olup ve katılımcılara 

önemli esneklik ve hareket alanı sağlamaktadır.  

 

BES ve OKS’ye ilişkin birtakım güncel veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. BES ve OKS’e İlişkin Özet Veriler 

BES 

Katılımcıların Fon Tutarı 211.350,4 milyon TL 

• Faizli Fon Tutarı 164.472,8 milyon TL 

• Faizsiz Fon Tutarı 46.877,6 milyon TL 

Devlet Katkısı Fon Tutarı 23.659,5 milyon TL 

• Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 21.129,3 milyon TL 

• Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 2.530,1 milyon TL 

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 7.104.423 Kişi 

OKS 
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Çalışanların Fon Tutarı 16.260,0 milyon TL 

• Faizli Fon Tutarı 6.320,1 milyon TL 

• Faizsiz Fon Tutarı 9.939,9 milyon TL 

Devlet Katkısı Fon Tutarı 770,7 milyon TL 

• Faizli Fon Tutarı 271,3 milyon TL 

• Faizsiz Fon Tutarı 499,4 milyon TL 

Çalışan Sayısı 6.231.873 kişi 

Sertifika Sayısı 8.486.380 adet 

İşveren Sayısı 235.683 adet 

Kaynak: EGM, https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/ (E.T: 

22.01.2022) 

 

Tablo 2’de 14 Ocak 2022 günü itibariyle Emeklilik Gözetim 

Merkezi’nin yayınlamış olduğu BES ve OKS’de biriken fon miktarı ve 

katılımcı sayısı ile ilgili özet veriler yer almaktadır. OKS’ya göre daha 

eski bir sistem olan BES’te biriken fon miktarı 211.350,4 milyon TL 

olurken OKS’de biriken miktar 16.260,6 milyon TL seviyesine 

ulaşmıştır. Ancak her iki sistemdeki katılımcı sayısına bakıldığında 

katılımcı sayısı açısından aradaki farkın giderek kapanmakta olduğu 

görülmektedir. BES ve OKS’den beklenen faydaların sağlanabilmesi 

için gerek sistemdeki katılımcı sayısı gerekse de biriken fon miktarının 

daha da artması faydalı olacaktır. 

 

Türkiye’de, bireylerin kendi istekleri ile sisteme katılabildiği, gönüllü 

katılım (BES), 45 yaşını doldurmamış, 5 kişinin üzerinde çalışanı olan 

ve kamu ve özel sektör işletmelerinde istihdam edilen çalışanların 

işverenleri tarafından sisteme üye yapıldıkları otomatik katılım (OKS) 

esasına dayanan sistem uygulanmaktadır. Katılımcıların yatırdıkları 

http://www.egm.org.tr/
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prim tutarının %25 oranında devlet katkısı her ay emeklilik hesaplarına 

devlet tarafından yatırılmaktadır. Yapılan son düzenlemeler ile 18 

yaşından küçüklerin de kendi adlarına emeklilik planına sahip olması 

hakkı tanınırken katılımcıların birikimlerini Bireysel Emeklilik Fon 

Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden diğer emeklilik şirketlerinin 

fonlarında değerlendirilmesi olanağı tanınmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi, mikro ölçekte katılımcılara emeklilik 

dönemlerinde ek gelir elde etme imkanı sunarken makro ölçekte de 

yaratacağı kaynakların üretim sürecinde sağlayacağı finansman imkanı 

ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele 

sahiptir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemiz için halen yeni bir 

sistem sayılabilen BES, bireylerin ihtiyaçlarını karşılama ve sistemin 

eksikliklerinin tamamlanması hususunda yapılan yeni düzenlemeler ile 

sürekli olarak iyileştirilmektedir. Ancak yapılan düzenlemelere rağmen 

katılımcı sayısı ve sistemde biriken fon miktarının halen düşük 

düzeylerde kaldığı görülmektedir. BES’e beklenen düzeyde katılım 

olmamasının en önemli nedenleri olarak; ülkemizde uzun vadeli 

tasarruf bilincinin ve finansal okuryazarlık düzeyinin yeterli olmaması, 

geçmişte yaşanan yanlış yönetilen uygulamaların algıları halen 

olumsuz etkilemesi, sisteme güven duyulmaması, hane halklarının 

tüketim-tasarruf-yatırım-borçlanma eğilimlerinin BES’i dışlaması, 

vergi rejiminin alternatif yatırım araçlarına göre BES’i yeterince cazip 

kılmaması, BES’in sadece faizli sistem gibi algılanması şeklinde 
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sıralanabilir (EGM, akt. Kalkınma Bakanlığı,2018, 33). Ayrıca gelir 

düzeyinin düşük olması nedeniyle tasarruf yapma imkanının kısıtlı 

olması da önemli bir faktördür.  

 

Ancak tasarruf yapma imkanının olmamasının BES’e katılmamak için 

önemli bir mazeret olamayacağı gerçeği de unutulmamalıdır. Düşük 

geliri olanlar bile harcama alışkanlıklarını değiştirmek suretiyle az 

miktarda olsa bile tasarruf yapabilirler. Yani toplu para veya yüksek 

meblağlar ile tasarrufta bulunmak yerine disiplinli bir şekilde düzenli 

olarak tasarrufta bulunma alışkanlığını edinmek önemlidir. Burada öne 

çıkan diğer bir husus ise yapılan araştırmaların sonucuna göre hem 

ülkemizde hem de dünya genelinde finansal okuryazarlık oranının son 

derece düşük olmasıdır. Yani finansal okuryazarlık hem gelişmiş hem 

de gelişmemiş ülkelerde düşük düzeydedir.  

 

Lusardi ve Mitchell (2011), Boisclair vd., (2014), Fornero ve 

Monticone (2011), Zanghieri (2013) yaptıkları çalışmalarda finansal 

okuryazarlık düzeyi ile bireysel emeklilik sistemine katılma arasında 

pozitif yönlü ilişki bulurken,  Clark ve Schieber (1998), Clark vd., 

(2006), Lusardi (2008), Lusardi ve Mitchell (2007), Prawitz ve Cohart, 

(2014) çalışmalarında bireylere verilen finansal eğitim seminerleri 

sonucunda, bireylerin emeklilik hedefleri ve/veya emeklilikle ilgili 

tasarruf davranışlarında önemli değişimlerin gözlendiği bulgularına 

erişmişlerdir. Browning ve Lusardi (1996), Benartzi ve Thaler (2007), 

Benartzi vd. (2017), devlet katkısı, vergi teşvikleri ve finansal eğitim 

gibi geleneksel politika araçlarına kıyasla davranışsal politika 
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araçlarının (dürtme etkisi-otomatik katılım) uygulama maliyetinin daha 

düşük olması yanında tasarrufları artırıcı etkisinin daha fazla olduğunu 

gösteren çalışmalar yapmıştır. Kaya ve Tanış (2019), Kamilçelebi ve 

Gül (2020) çalışmalarında Türkiye'de ekonomi politikalarında 

tasarruflarla ilgili davranışsal ekonominin getirdiği çözümlerden biri 

olan dürtme uygulaması örneği olarak görülen Otomatik Katılım 

Sistemine geçişle birlikte sisteme katılımın artığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların sonucu 

dikkate alındığında sisteme katılımı artırabilmek için sistemi daha iyi 

tanıtmak, sisteme duyulan güvensizliği ortadan kaldırmak ve finansal 

okuryazarlık ve finansal konularla ilgili farkındalık düzeyini artıcı 

eğitimler ile bireylerin finansal davranışlarını değiştirmeye teşvik 

etmek faydalı olacaktır. 
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GİRİŞ 

 

Dünya 19. yüzyıl sonları itibariyle kapitalist sistemin etkisiyle hızlı bir 

değişim döngüsü içerisine girmiştir. Özellikle 1980 yılları sonrası 

globalleşme eğilimleriyle beraber kapitalizmin ülkelerin siyasi ve 

yönetsel alanlarda yerini alması ile neoliberal politikalarla kamuda 

yönetimi dönüştürmeyi hedefleyen uygulamalara geçilmiştir. Bu 

dönüşümün temelinde kamunun etkin olduğu, sermaye birikiminin 

sağlanacağı ve piyasanın isteklerine cevap veren bir düzenin 

oluşturulması fikri yer almaktadır. Globalleşme sürecinin etkisiyle 

yükselişe geçen neoliberal politikalar pek çok sektörü etkilediği gibi 

sağlık sektörünü de etkilemiştir (Işıkçı Mamur, 2016, 731). 

 

Sağlık hakkı ve sağlıklı bir yaşama sahip olma hakkı tüm canlı 

türlerinin varlığını devam ettirmesi açısından son derece önem arz 

etmektedir. Sağlık hakkı temel haklardan olup, devletlerin birincil 

sorumluluk alanı olarak ifade edilmektedir (İleri vd., 2016, 176). İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi’nde sağlığa verilen önem “hiçbir ekonomik 

zorunluluk insan sağlığına zarar verecek bir işlemin nedeni olamaz” 

şeklinde ifade edilmiştir.  Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “kişinin 

bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik içerisinde olması” 

şeklinde tanımlamıştır (Etiz, 2000, 47). Türkiye Cumhuriyeti 1982 

Anayasa’sı 56. Maddesi; Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp hizmet vermesini düzenler şeklinde sağlık hakkını 
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belirtmektedir (Alu, 2017, 33). Sağlık kavramı, bireylerin toplumda 

üretken olmaları, ekonomik ve sosyal gelişimleri, geleceğin mutlu 

bireylerle inşasının sağlanması ve aktarılması yönünde sağlık 

politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir 

(Türkoğlu, 2019, 1). Bu doğrultuda çalışmanın amacı politika ve 

politikaya ilişkin genel tanımlamayı yaparak, sağlık politikası kavramı 

ile ilgili bilgi vermek ardından Türkiye sağlık politikalarındaki değişimi 

tarihsel perspektifi çerçevesinde ele alıp incelemektir.   

   

1. POLİTİKA KAVRAMI 

 

Politika, bir amacı gerçekleştirmek için benimsenen ilke ve 

uygulamalardır (Sargutan, 2006, 1). Politika, hizmetlerin yerine 

getirilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda hükümetlerin 

vermiş oldukları kararlar şeklinde de açıklanmaktadır (Er, 2011, 44). 

Politika farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede iki tür 

politikadan söz edilmektedir. Bunlar: Mikro politika ve makro 

politikalardır. Başka bir sınıflandırmaya göre ise politika; kendi kendini 

düzenleyen, dağıtımcı, düzenleyici ve yeniden dağıtımcı politikalar 

olarak sınıflandırılmaktadır (İleri vd., 2016, 177).  Politikalarla 

kamunun yaptığı ve yapmadığı uygulamalar ön plana çıkmaktadır. 

Aynı zamanda oluşturulan politika çalışmaları ile hedeflenen amaç 

toplumun bütününün faydasını maksimum kılmaktır. Yani alınacak 

karar ve yerine getirilecek uygulamalarda toplumun genelinin iyilik 

halinin sağlanması arzu edilmektedir (Atabey, 2012, 112). Politika 

işleri ile ilgilenen kişiler politikacı olarak tanımlanmaktadır. Politikanın 
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esas işlevi ise yönetime ilişkin işlerin yürütülmesi ve kamu düzeninin 

sağlanması olarak belirtilmektedir. 

   

2. SAĞLIK POLİTİKASI KAVRAMI 

 

Sağlık politikası kavramına ilişkin farklı tanımlamalar mevcuttur. En 

genel ifadeyle sağlık politikası; sağlık sektörünün kurum, kuruluş, 

hizmet ve finansman yapısını düzenleyen tüm karar ve eylemleri 

kapsayan politika olarak tanımlanmaktadır (İleri vd., 2016, 178). 

Kamu, özel ve gönüllü kuruluşların sağlık faaliyetleri üzerinde etkili 

olan politikaları da sağlık politikası olarak ifade edilmektedir.  Başka 

bir tanımda ise sağlık hizmetleri üzerinde etkisi bulunan sosyal ve 

çevresel bütün etkenlerin araştırılması, geliştirilmesi ve işleme 

konulmasını kapsayan süreç olarak tanımlanmaktadır. Yine bir 

toplumda sağlık hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üstlenilen karar, 

plan ve eylemlerden oluşan süreç sağlık politikası olarak ifade 

edilmektedir (Koç, 2018, 84).  

Sağlık alanı ve bu alana ilişkin politika oluşturma süreci bir ülkedeki en 

önemli politika alanlarından birini oluşturmaktadır. Ülkelere ilişkin 

sağlık alanları incelendiğinde her birinin yapısı, taşıdığı özellikleri, 

birim ve sunmuş oldukları sağlık hizmetleri yönüyle birbirlerinden 

farklı yapıya sahip oldukları görülmektedir. Bu çeşitlilik farklı sağlık 

politikalarının ülkeler nezdinde uygulandığını ortaya koymaktadır 

(Akdur, 1998, 1).  
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Sağlık sektöründeki politik süreç değişken bir yapıya sahiptir. Bu 

değişkenlik ülkedeki farklı yerleşim yerleri hatta hizmet birimlerine 

göre değişkenlik göstermektedir (Erdoğan, 2014, 74-75). Uygulamada 

olan sağlık politikaları, sağlığa ilişkin tanımlamaların yapılması, tıbbi 

ve yönetsel her safhayı ciddi derecede etkilemektedir. Bu nedenle her 

şeyin başı sağlık, sağlıklı birey ve toplum kazanımı içinse gerekli husus 

etkili, planlanmış ve uygulamaya geçilmiş bir politikanın varlığının 

olmasıdır. Bu çerçeve de sağlıkta politika oluşumunu ifade eden süreç 

şekil 1’de gösterilmektedir (Akdağ, 2012, 57).     

Şekil 1: Sağlıkta Politika Çemberi  

 

Kaynak: Akdağ, 2012. 

Bir ülkenin güçlü bir performans ortaya koymasının en temel 

öğelerinden biri sağlıklı bir toplum inşa etmesinden geçmektedir. Güçlü 

ve sağlık bir toplum ise ancak sağlık politikalarının etkili ve verimli 

işleyişi ile sağlanabilecektir. Bu noktada sağlık politikalarının 

incelenmesi alınan kararların olumlu/olumsuz yanlarının tespiti, 

geleceğe ilişkin kısa ve orta vadede hedef ve referans noktalarının 

belirlenmesi hususlarında önemli rol oynamaktadır.  
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3. SAĞLIK POLİTİKALARININ TÜRKİYE’DE TARİHSEL 

PERSPEKTİFİ 

 

Ülkemizde sağlık politikalarının gelişim seyri Osmanlı döneminden 

itibaren ele alınmalıdır. Bu bağlamda önce Osmanlı dönemi ele 

alınacak olup, daha sonra Cumhuriyet dönemi izah edilecektir. Türkiye 

sağlık politikalarının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu sürecin 

açıklanması sağlık yazını açısından oldukça yararlı olacaktır.  

 

 3.1.Osmanlı Devleti Dönemi 

 

Monarşinin bütün özellikleri Osmanlı Devleti’nin sağlık politika ve 

uygulamalarına da sirayet etmiştir. Osmanlı Devleti birey ve toplum 

sağlığının korunması hususunda gayret sarf etmiş olsa da 19. yüzyıl 

sonlarına kadar sağlık ihtiyacının karşılanması konusu devletin asli 

görevleri içerisinde yer almamıştır. İlk modern tıp okulu 1826 yılında 

Yeniçeri ocağının kaldırılması ile kurulmuştur. II. Mahmut’un açtığı 

Cerrahhane ve Tıphane’nin birleşmesiyle Mekteb-i Tıbbiye 

oluşturulmuştur (Emini, 2008, 4-5). Bu dönemde Reisul Etıbba (Hekim 

Başı) dışında başka bir kurum bulunmamaktadır. Bu kurum sağlıkla 

ilgili işleri düzenleyen, cerrah, tabip ve diğer sağlık personellerinin 

atanması görevini yerine getirirdi. 1850 yılında Reisul Etıbba kaldırılıp 

Tıbbiye Nezaretine devredilmiştir. 1862 yılında hekimlik yapmak için 

diplomanın olması gerektiğine dair kanun çıkarılmıştır (Kasapoğlu, 

2016, 134). 1871’de İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye 

Nizamnamesi, Memleket Tabiplikleri kurulmuştur (Karabulut, 2007, 
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152). 1870 yılında Nezareti Tıbbiye-i Mülkiye yani ilk merkezi sağlık 

birimi kurulmuştur.  19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde farklı ülkelerdeki 

(özellikle İtalya) sağlık uygulamaları takip edilerek, sağlık devletin asli 

unsurları içerisinde yer almaya başlamıştır. Ancak sağlık ve sağlık 

hakkına ilişkin hiçbir tanımlama 1876 tarihli Kanun-u Esasi’de 

bulunmamaktadır (Er, 2011, 45). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

açılması ile ilk bakanlık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhıye 

ve Muavenat İçtimaiye Vekaleti) 3 Mayıs 1920’de kurulmuştur. 

Bakanlık nezdinde yerine getirilen ilk uygulamalar, sağlık 

hizmetlerinde öncelikli alanların saptanması, sağlığa yönelik 

kazanımların arttırılması, mevcut kaynakların en verimli şekilde 

kullanılmasıdır. Doktor Adnan Adıvar bu dönemin ilk sağlık bakanı 

olarak göreve başlamıştır (Yeginboy ve Sayın, 2008, 3).  

 

 3.2. Cumhuriyet Dönemi  

 3.2.1. 1923-1946 Dönemi Türkiye Sağlık Politikaları  

 

Türkiye tarihsel süreç içerisinde sağlık alanında oldukça önemli 

tecrübeler elde etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Dr. Refik 

Saydam ilk sağlık bakanıdır. Yeni kurulan devletin sağlık 

politikalarının oluşturulması, hizmetlerin planlanması ve 

geliştirilmesinde büyük katkı sunmuştur (Erdoğan, 2014, 82).  Dr. 

Refik Saydam dönemi sağlık politikaları dört ana prensip çerçevesinde 

düzenlenmiştir. Bunlar (Budak, 2021, 19-20); 

 

1. Sağlık hizmetlerinin plan ve uygulama safhalarının tek elde 

toplanması, 
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2. Merkezi yönetim birimlerine koruyucu hekimliği, yerel 

yönetimlere ise tedavici edici hekimliğin verilmesi, 

3. Tıp fakültesine talebin arttırılması için çalışmalar yapılması, tıp 

öğrencileri için yatılı yurt temininin sağlanması ve tıp mezunu 

bireylere zorunlu hizmet şartının getirilmesi, hekim dışında 

sağlık personeli yetiştirilmesi için okullar açmak, 

4. Verem, cüzzam, frengi, sıtma gibi bulaşma riski yüksek 

hastalıklarla mücadele programlarının başlatılması şeklindedir.  

 

1923-1938 yılları arasında sağlık mevzuatına ilişkin kapsamlı 

çalışmalar yapılarak sistemin yeniden yapılandırılmıştır. 1593 sayılı 

Umumi Hıfzısıhha Kanunu 1930 yılında çıkarılmıştır. Kanun, 

uluslararası alanda döneminin en ileri sağlık yasası olma özelliğine 

sahiptir. Bu dönemde Ankara, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve 

İstanbul’da numune hastaneleri açılmıştır (Altındağ ve Yıldız, 2020, 

162). Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu 

1936 yılında sağlık alanında örgütlenmenin esas çatısını oluşturmak 

için çıkarılmıştır (Görmüş, 2013, 120). 1945’te Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nun alt yapısını oluşturan İşçi Sigortalar Kurumu kurulmuştur. 

Bu kurumun kurulması ile Sağlık Bakanlığı’nın hizmet ve çalıştırma 

tekeli kaldırılmıştır. Yine bu dönemde sosyal güvenlik kapsamının 

genişletilmesini sağlamak amacıyla Emekli Sandığı oluşturma 

çalışmaları yapılmıştır (İstanbullu, 2009, 20). Bu dönem zor koşullar 

altında yapılan çalışmalar ilerleyen dönem çalışmaları adına yol 

gösterici olmuştur.  
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3.2.2. 1946-1960 Dönemi Türkiye Sağlık Politikaları  

 

Refik Saydam dönemi sonrası ulusal milli sağlık planı hazırlama 

girişimi ilk kez bu dönemde başlamıştır. Birinci On Yıllık Milli Sağlık 

Planı bu dönemin ilk yazılı sağlık planıdır. Birinci On Yıllık Milli 

Sağlık Planı’nı Dr. Behçet Uz duyurmuştur fakat bir kanun metni olarak 

uygulamaya konulamamıştır. Nedeni ise Dr. Behçet Uz’un sağlık 

bakanlığından ayrılmasıdır. Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı her ne 

kadar kanunlaşmamış olsa da içerdiği fikirler ile ülkemiz sağlık 

yapılanmasını ilerleyen dönemlerde etkilemiştir (Yalçın Gürsoy, 2012, 

86).  Dr. Behçet Uz Planı olarak ifade edilen ilk yazılı sağlık planı ile 

öne çıkan gelişmeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Koç, 2018, 

88); 

 

1. Daha önce yerel yönetimin kontrolündeki yataklı tedavi 

birimleri merkezi yönetime devredilmiştir. 

2. Köylerde 10 yatak kapasiteli sağlık merkezleri kurularak tedavi 

edici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin birlikte sunulmasına 

çalışılmıştır.  

3. Sağlık kurumlarının sayısı arttırılarak, sağlık çalışanları 

atamaları yapılmıştır. 

4. 1946 yılında kamu ve özel sektörde çalışan bireylere sağlık 

sigortası temini için İşçi Sigortaları İdaresi kurulmuştur.  Bu 

kurum dönemin en önemli gelişmelerinden biri iken halen 

günümüzde de varlığı devam eden Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nun temsilidir. 
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5. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı aşı 

birimleri oluşturulmuştur. BCG aşısı bu dönemde üretilmiş 

olup, 1948 yılında ilk kez boğmaca aşısı üretimine başlanmıştır. 

1949 yılında Verem ve Savaş Dernekleri kurulmuştur (Sağlık 

Bakanlığı, 2008, 17). 

6. 1950 yılında T.C. Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı) 

yürürlüğe konulmuştur (Sülkü, 2011, 4). 

7. 1952 tarihinde Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu kurum birincil 

basamak sağlık hizmeti sunumu açısından dönemin önemli 

adımlarından biridir. 

8. 1953 yılında Ankara’da uluslararası kuruluşların desteğiyle Ana 

Çocuk Sağlığı Merkezi kurulmuştur. 

9. Bu dönemde bütün sağlık hizmetlerinin devletin yükümlülüğü 

altında olduğu anlayışı benimsenmiştir.  

10. Çocukların süt ve mama ihtiyaçlarını üretecek endüstri 

kurumlarını kurmak gibi çalışmalar yapılmıştır (Akdağ, 2012, 

47). 

 

Yasal düzenlemelere bu dönemde de devam edilmiştir. Günümüzde 

halen varlığı devam eden tıp meslekleri ve sivil toplum kuruluşlarının 

hukuki alt yapısını oluşturan yasaların bazıları aşağıda verilmiştir 

(Sağlık Bakanlığı, 2008, 17-18); 

 

➢ 1940 yılında 3958 sayılı Optisyenlik ve Optisyenler Yasası 

➢ 1953 yılında 6023 sayılı Türk Tabipler Yasası 
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➢ 1953 yılında 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Yasası 

➢ 1954 yılında 6283 sayılı Hemşirelik Yasası 

➢ 1956 yılında 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Yasası 

➢ 1960 yılında 12578 sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

(Orhan, 2006, 82). 

Bu yasalarla amaç, ülkedeki sağlık programlarının planlama, 

örgütlenme ve uygulama safhalarında görev, yetki, sorumluluk ve işlevi 

en net şekilde belirlemek ve uygulamaya koymak olmuştur. 

 

3.2.3. 1960-1980 Dönemi Türkiye Sağlık Politikaları 

 

1930-1946 yılları değerlendirildiğinde Türkiye’de dışa kapalı 

korumacı, dış dengeye dayalı iktisat politikalarının hakim olduğu 

gözlenmektedir (Boratav, 1992, 311). 1950 yılında Demokrat Parti’nin 

yönetime gelmesiyle bu politikalar terk edilmiştir. Ekonomik kalkınma 

hususunda ise tarım sektörünün ön planda olduğu, kamu eliyle 

girişimciliğin yerine özel girişimciliğin yaygınlaştığı, dış kaynaklara 

bağlı kalkınma stratejileri benimsenmiştir. 1950’lerin ikinci yarısı 

itibariyle artan dış borçlar, bütçe açıkları, plansız yatırımlar ve 

enflasyonist eğilimler nedeniyle ödemeler dengesinde ciddi açıklar 

meydana gelmiştir (Sezen, 1999, 165-166). 1958 yılında hükümet 

ekonomik sorunlar nedeniyle dış yardımlarda kesinti olmaması için 

istikrar programları uygulamaya koymuştur. Ancak uygulanan 

programlar enflasyon ve açıkların kapatılmasında yetersiz kalmıştır ve 

1959 yılında ekonomide durgunluk kaçınılmaz olmuştur. Ekonomide 

süre gelen bu problemler iktisadi planlama olgusunu öne çıkarmıştır 
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(Yenal, 2001, 121). 27 Mayıs 1960 yılında askeri darbe yaşanmış, 

Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir. Askeri darbe 

sonrası 30 Eylül 1960 Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile 

beraber planlı kalkınma dönemine geçilmiştir. 1961 yılında batı 

standartlarında ekonomik ve sosyal hakları içeren bir Anayasa 

oluşturulmuştur. 1961 Anayasası’nda (madde 48,49) sağlık hizmetleri 

ve sosyal güvenliğin temininin devletin esas ve anayasal görevi olduğu 

tanımlanmıştır (Görmüş, 2013, 123). 

 

1960-1980 yılları sağlık politikaları ilk yıllardan farklı bir şekilde 

düzene konulmaya çalışılmıştır. Burada farklılıktan kasıt sosyalizasyon 

çalışmalarıdır. Bu nedenle bu yıllar “Sosyalleştirme Dönemi” olarak 

ifade edilmektedir. Bu dönemin öne çıkan gelişmeleri ise şu şekildedir 

(Koç, 2018, 88); 

 

➢ Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (224 

sayılı) bu dönemde çıkarılmıştır. Ulusal sağlık hizmetlerine yönelik 

altyapı bu kanun ile oluşturulmuştur. Sosyalleştirme dönemi ile 

sağlık hizmetinin her zaman, her yerde, tüm bireylere ulaşması 

gereken, doğuştan kazanılan bir hak olduğu ve devletin asli görevi 

olduğu kabul edilmiştir (Görmüş, 2013,  124). 

➢ Bu döneme kadar uygulama alanı olan geniş alanda tek yönlü 

hizmet ilkesi, dar alanda çok yönlü hizmet şeklinde değişmiştir 

(Akdağ, 2008,  18). Bu çerçevede, sağlık ocakları ile sağlık 

hizmetlerinin tek elden sunulması ve bütün bölgelere yayılması 

amaçlanmıştır. Yine bütün bireylerin sağlık hizmetlerinden 
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faydalandırılması sağlanarak, birinci basamak sağlık hizmetlerine 

ağırlık veren bir model benimsenmiştir.  

➢ 1965 tarihinde nüfus planlamasını düzenleyen kanun kabul 

edilmiştir. Nüfusu arttırmak yerine nüfus artış hızını kısıtlayıcı 

politikalar benimsenmiştir.  

➢ Bu dönemde genel sağlık sigortası kanun taslağı hazırlanmış fakat 

yasalaşmamıştır (Altındağ ve Yıldız, 2020, 165).   

➢ 1978’de sağlık personelinin tam gün çalışma şartlarını içeren 2162 

sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun ile sağlık çalışanlarının geri 

kalmış coğrafi alanlarda çalışmalarının teşviki ve ek ödenek temini 

amaçlanmıştır. Kamuda çalışan hekimlerin özel muayene açmaları 

engellenmiştir. Fakat ilgili kanun 1980 yılında üst mahkeme kararı 

ile kaldırılmıştır (Sülkü, 2011, 4).   

 

3.2.4.1980-2002 Dönemi Türkiye Sağlık Politikaları 

 

Bu dönemin başında yaşanan petrol krizlerinin (1973 ve 1979) 

oluşturduğu istikrarsızlık, daralma gibi problemler dünya genelinde 

sosyal (refah) devletin küçültülmesine odaklanan neoliberal politikaları 

ön plana çıkarmıştır. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu olumsuzluklar 

ülkemizi de etkilemiştir. Böylece Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ile 

neoliberalleşme dönemi başlamıştır (Boratav, 2006, 148-149). 24 Ocak 

1980 kararları dünyadaki kamu yönetim anlayışındaki değişimin 

Türkiye’ye yansıması olarak ifade edilmektedir (Duggett, 2002, 9). Bu 

değişim, kamunun sağlık alanındaki rolüne de etki etmiştir (Atabey, 

2012, 109). 24 Ocak kararları ile sağlık hizmetlerinin kamu 
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sorumluluğunda olma zorunluluğu esnetilmiştir. Sağlığa yönelik 

yatırımlar teşvik kapsamına alınarak doktorlara muayenehane açma 

hakkı verilmiştir. Sağlıkta sosyalleştirme çalışmaları durdurulup, yeni 

sağlık ocakları yapımı ve var olanların şartlarının düzenlenmesi 

hususunda herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Aksine kamu 

hastanelerinin işletilmesi ve karlılıklarının artırılmasına yönelik 

çalışmalar önemsenmiştir (Görmüş, 2013, 126). 

  

1982 Anayasası’na göre vatandaşların sosyal güvenlik hakkının 

sağlanmasının devletin sorumluluğundadır. Anayasa’nın 56. 

Maddesinde “devlet herkesin yaşamını, ruh ve beden sağlığı içinde 

devamlılığını, birey verim ve tasarrufunu artırarak iş birliğini sağlamak 

için sağlık birimlerini tek elden planlayıp hizmet sunumlarını düzenler. 

Bunu yerine getirirken bütün sağlık kuruluşlarından yararlanarak, 

onların denetimlerini üstlenerek sağlık hizmetlerinin yerine 

getirilmesini sağlar.” hükmü yer almaktadır. Yine aynı madde genel 

sağlık sigortası kurulabileceğine ilişkin hükmü de içermektedir. 

Anayasa’nın bir başka maddesinde (60. Md.) ise herkesin sosyal 

güvenlik hakkına sahip olduğu, devletinde bu hakkı temin etmek için 

gerekli önlemleri alıp, organizasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu 

ifade edilmektedir (Akdağ, 2012, 49). Nüfus planlaması, aile 

planlaması, sağlık finansmanına yönelik uygulamalar, sigorta kapsamı 

bu dönemin sağlık politikalarına yön veren çalışma alanları olmuştur.  

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359 sayılı) 1987 senesinde 

çıkarılmıştır. Sağlık işletmeleri kavramı ortaya bu kanun ile çıkmıştır. 

Yine kanunun 5. Maddesinde kamu hastanelerinin sağlık işletmelerine 
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dönüşebileceği, finansman ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabileceği 

özerk kuruluşlar olacağı ifade edilmiştir. Şunu belirtmek gerekir ki bu 

kanun mahkeme kararıyla iptal edildiğinden, tam anlamıyla uygulama 

imkanı olmamıştır (Tatar, 2008, 426). 1990 yılında sağlık sektörüne 

ilişkin temel plan, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 

çalışmaları neticesinde oluşturulmuştur. “Sağlık Sektörü Master Plan 

Etüt Çalışması” olarak ele alınan bu çalışma sağlık reformlarına ilişkin 

sürecin başlangıcını oluşturmuştur. 1991 yılında Dünya Bankası 

rehberliğinde sağlık reformları taslaklarının hazırlanması amacıyla 

“Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü” kurulmuştur (Özdemir ve Erol, 

2019, 125). 1992 ve 1993 yıllarında sağlık reformu çalışmalarına hız 

verilmiştir. Bu çerçevede ulusal sağlık kongreleri gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal güvenlik çerçevesinde gelir seviyesi düşük bireylere 1992 

tarihinde yeşil kart uygulamasına başlanmıştır. Bu kanun ile sağlık 

hizmetlerine ulaşılması hususunda herhangi bir sosyal güvencesi 

olmayan yoksul vatandaşlara sınırlı da olsa sağlık sigortacılığı hakkı 

tanınmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile 1995 yılında Türkiye Yüksek 

İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi piyasalaşma yolunda 

dönüştürülen ilk sağlık işletmesi örneğini teşkil etmiştir. 1998 yılında 

Genel Sağlık Sigortası, Kişisel Sağlık Sigortası, Sağlık Sigortası İdaresi 

Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu tasarı olarak meclise sunulmuş 

ancak kanun haline gelmemiştir (Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül 2015). 2000 

yılında “Sağlık Sandığı” adında Genel Sağlık Sigortası ile ilgili 

çıkarılan kanun tasarısı taslağı bakanlıkların görüşüne iletilmişse de 

herhangi bir sonuç alınamamıştır. 1990’lı yıllar sağlık reformuna ilişkin 
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çalışmalar incelendiğinde dört ana husus üzerinde yoğunlaşıldığı 

görülmektedir. Bunlar: (Madenoğlu Kıvanç, 2015, 164-165); 

1. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatıda toplanması, hizmet sunumu, 

finansman işleyişinin birbirinden ayrılması. 

2. Hastanelerin kaliteli sağlık hizmet sunumu için özerk işletme haline 

getirilmesi. 

3. Aile hekimliği bünyesinde birinci basamak sağlık hizmetleri 

sunumunun gerçekleştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin 

niteliğinin arttırılması. 

4. Sağlık Bakanlığı’nda reforma gidilerek yapının güçlendirilmesinin 

sağlanması, sağlık hizmetlerinin takibinde plan ve denetim rolünün 

arttırılması şeklindedir.   

   

3.2.5. 2003 Yılı ve Sonrası Türkiye Sağlık Politikaları: 

Sağlıkta Dönüşüm Programı 

      

Toplumda bir arada yaşamanın ortaya koyduğu ortak gereksinme ile 

devlet mekanizması oluşmuştur. Devlet; oluşum süreci, sosyal, siyasal, 

ekonomik ve politik gereklilikler doğrultusunda sürekli değişim 

göstermiştir. Özellikle korumacı devlet anlayışı yerine iktisadi devlet 

anlayışına doğru süre gelen eğilim devletin görev ve sorumluluklarında 

önemli değişikliklerin var olmasına neden olmuştur (Altunakar Mercan 

ve Geyik, 2019, 844). Türkiye’de 1980 sonrası sağlık alanında 

gerçekleştirilen reform çalışmalarına bakıldığında hastanın 

“müşteri”ye, sağlık kuruluşlarının birer “işletmeye”, kamu sağlık 

hizmetlerinin ise “piyasa”ya dönüştüğü gözlenmektedir (Özdemir ve 
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Erol, 2014, 11). 3 Kasım 2002 yılı seçimleri sonrası 58. Hükümet 

“Herkese Sağlık” başlığı ile Acil Eylem Planı oluşturmuştur. Bu eylem 

planı akabinde Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 tarihinde yürürlüğe 

konulmuştur. Esasen SDP, 1990 yılı itibariyle yapılan bütün reformları 

kapsamaktadır. Sağlıkta dönüşüm programı sağlık ve sosyal güvenlik 

sistemi ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin geliştirilmiş bir reform 

aracıdır. Ancak bu çerçevede Sağlıkta dönüşüm programının 

hazırlanmasını zorunlu kılan belli başlı hususlar da bulunmaktadır. 

Sağlıkta dönüşümü zorunlu kılan nedenler Tablo 1’de gösterilmiştir 

(Akdağ, 2012, 55-56). 

 

Tablo 1: Sağlıkta Dönüşüm Programını Zorunlu Kılan Nedenler 

 

1. Sağlık Hizmetlerinin 

Sunumunda 

Maliyetlerin Artması 

Ülkelerin sağlık hizmetleri için ödeyebilecekleri para 

ile sektörden elde etmek istedikleri pay arasındaki 

boşluk giderek artmaktadır. Demografik yapıdaki 

değişiklikler, hastalıkların yaygınlaşması, ileri 

teknolojilerin oluşması sağlık hizmetlerine ilişkin 

maliyetleri artırmaktadır.   

 

2.Toplumdaki 

Bireylerin 

Beklentilerindeki Artış 

Bireyler olabildiğince genç ve sağlıklı kalmak 

istemektedir. Ülke sağlık sistemine bu hedefin 

gerçekleştirilmesi noktasında ciddi baskı 

oluşturulmaktadır. Ülke geliştikçe, sağlık konusunda 

birey bilinçlendikçe sağlık konusunda beklentiler 

artmakta, en son, en iyi sağlık hizmeti, en yeni 

teknoloji, ilaç temini talepleri artmaktadır.  

 

3.Kamunun Sağlığa 

İlişkin Ödeme 

Artan beklenti ve maliyetler devleti talepleri 

karşılamada baskı altına almaktadır. Ekonomik 

büyümenin gerçekleşmesinin her ne kadar sağlık 
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Kapasitesinin Sınırlı 

Olması  

finansmanının sağlanması hususunda katkısının 

olacağı bilinse de sağlık sektörüne ilişkin maliyetler ve 

talep gün geçtikçe artmaktadır 

 

 

 

4.Vatandaşın Kamu 

Yönetim Anlayışını 

Sorgulaması  

Kıt kaynakların israfı, kötü yönetim, yetersiz ve 

yerinde olmayan politika uygulamaları kamunun 

işleyişi hakkında sorgulamayı başlatmıştır. Kamunun 

arzu edilen hizmet sunumunu gerçekleştirememesi, 

sivil toplum kuruluşlarının artması, sosyal medya, 

gelişen teknoloji gibi etkenler vatandaşın 

şüpheciliğinin artmasına ve yönetim şeklini 

sorgulamasına neden olmuştur. Yaşanan tüm bu 

olumsuzluklar sağlık hizmeti sunumunda değişimi 

zorunlu hale getirmiştir.  

Kaynak: Akdağ, 2012. 

 

Sağlıkta dönüşüm programı ile amaçlanan toplumun gereksinim 

duyduğu sağlık hizmetlerinin modern sağlık sistemi ile etkin, verimli 

ve adil sunumunun gerçekleştirilmesidir (Başol ve Işık, 2015,  4). Bu 

doğrultuda programın temel amaç ve ilkeleri Tablo 2’de yer almaktadır.   

 

Tablo 2: Sağlıkta Dönüşüm Programının Amaç ve İlkeleri 

Amaçlar İlkeler 

1.Vatandaşların sağlık hizmetlerine 

erişimlerinin kolaylaştırılması, nitelikli 

hizmet sunumu almaları ve maliyet 

etkin sağlık sisteminin oluşturulması. 

1.İnsan odaklılık: Sağlık hizmetleri 

sunumunda bireyin ihtiyaç, istek ve 

beklentilerini karşılayacak 

uygulamaların esas alınmasını ifade 

etmektedir.    

2.Sağlıkta yönetimin güçlendirilmesi, 

idari birimlerin işlevselliğinin 

artırılması ve planlama ve denetim 

mekanizmasının merkezileştirilmesi.   

2.Devamlılık: Ülke şartlarına göre 

belirlenen sağlık hizmeti sunumunda 

sürekliliğin sağlanması ve kaynak 

açısından yeterlilik öngörülmektedir.  
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3.Öncelikli olarak temel sağlık 

hizmetleri sunumunun 

yaygınlaştırıldığı, Aile Hekimliği 

birimleri kurularak hizmet sunumunda 

etkinliğin aşamalı bir şekilde 

arttırılması. 

3.Kalitenin Arttırılması: Mevcut 

sağlık sisteminin geldiği noktayı yeterli 

bulmayarak ileri teknoloji kullanımı ile 

en yüksek standartların sağlanması 

amaçlanmaktadır.   

4.Sağlık alanında ileri teknoloji 

kullanımının yaygınlaştırılması. 

4.Katılımcılık: Sağlık sisteminde 

hizmet sunumuna ilişkin bütün 

tarafların fikir ve önerilerinin bir araya 

getirilmesi hedeflenmektedir.     

5.Sağlık kurum ve kuruluşlarının mali 

ve idari bağımsızlığının sağlanması.  

5.Uzlaşma: Sektörde yer alan farklı 

gruplar arasında uzlaşı sağlayarak ortak 

paydada buluşulmasının sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

6.Dönüşüm hedefleri çerçevesinde 

öngörülen yeniliklerin yaşama 

geçirilmesine olanak sağlayacak ve tüm 

bireyleri kapsayacak sosyal sigorta 

sisteminin oluşturulması. 

6.Gönüllülük: Sağlık sistemi içerisinde 

yer alan bütün birey, kurum ve 

kuruluşlar arasında herhangi bir ayrım 

yapılmaksızın hedeflenen amaçlar 

doğrultusunda hareket etmelerinin 

sağlanmasıdır. 

7.Yerinden Yönetim: Mali ve idari 

açıdan özerkleştirilen kuruluşların 

yerinden yönetim anlayışıyla hizmet 

sunumunu gerçekleştirmesi 

hedeflenmektedir.   

8.Hizmet Sunumunda Rekabet: 

Sağlık hizmetleri sunumunun kamu 

güdümünden çıkarılıp, bu alanda 

sektördeki hizmet sunucuları arasında 

rekabetin sağlanması amaçlanmaktadır. 

9.Güçler Ayrılığı: Sağlık hizmetlerinin 

etkili, verimli ve kaliteli sunumu için 

planlama, finansman sağlama, hizmet 

üretim ve denetleme mekanizmalarının 

birbirinden ayrı olmasını ifade 

etmektedir.  

Kaynak: Başol ve Işık, 2015.  
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Sağlıkta dönüşüm programı sağlık hedef ve stratejilerinin belirlenmesi 

ve güncellenmesinde önemli rol üstlenmiştir. Çağdaş sağlık 

hizmetlerinin yüksek giderlerine karşı etkin mali korumanın sağlanması 

ve finansal anlamda güçlü sürdürülebilir sağlık sisteminin 

oluşturulması programın temelini oluşturmaktadır. Sağlıkta dönüşüm 

programı dört aşamalı bir yapıdan oluşmaktadır. 2003-2009 yılları ve 

2009-2014 yıllarını kapsayan uygulamalar programı ilk iki aşamasını 

oluşturmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2007, 1-2). Sağlıkta dönüşüm 

programı; sağlık politikalarına ilişkin değişim, hizmet finansmanı, 

kurumsal işleyiş ve sağlık hizmeti sunumuna ilişkin önemli 

değişiklikleri de beraberinde getirmiştir (Bostan ve Çiftçi, 2016, 2). Bu 

çerçevede sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yapılan 

düzenlemeler Tablo 3’te özetlenmiştir.  

 

Tablo 3: Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler 

YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLEMELER 

2003 
Ücret sisteminin performansa bağlanarak, hastanelerde pilot 

uygulaması yapılmıştır. 

2004 

Bütün hastanelerde ücret sistemi performansa bağlı hale getirilmiştir. 

Poliklinik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması (117 sayılı genelge) 

ile Bakanlığa bağlı hastanelerde doktor seçiminin sağlanmıştır. 

2005 

Kamu hastanelerinin tek çatı altında toplanması 5283 sayılı kanun ile 

sağlanmıştır. 

3359 sayılı kanuna ek madde ile kamu-özel kesim ortaklığı alt yapısı 

oluşturulmuştur. 

Hasta haklarına ilişkin birimlerinin kurulması sağlanmıştır. 

Aile hekimliği pilot uygulamasının başlanmıştır (Düzce ili). 

2006 
5510 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

genişletilip, Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. 

2007 

Zorunlu sevk zincirinin kaldırılmıştır. 

Sağlık uygulama tebliği yayınlanmıştır. 

Sağlıkta insan gücü 2023 vizyonuna ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 
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2009 E-reçete uygulamasına yönelik ilk çalışmalar yapılmıştır. 

2010 

Sağlık turizmine ilişkin birimler kurulmuştur. 

Bütün illerde Aile hekimliği hizmeti sunulmaya başlanmıştır. 

Evde sağlık hizmeti sunumuna başlanmıştır. 

Tam gün yasası uygulamaya konulmuştur. 

2011 

Merkez ve taşra teşkilatlanması tekrardan yapılandırılmıştır. 

Merkezi Hekim Randevu Sisteminin oluşturulmuştur. 

Sağlık Turizm Birimi, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’na 

dönüştürülmüştür. 

2012 

E-reçete için pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi. 

Kamu Hastane Birliklerinin iller bazında kurulması. 

İstanbul ilinin de sisteme eklenmesiyle Merkezi Randevu Sisteminin 

bütün illerde hizmet vermesi. 

Fiilen e-reçete uygulamasına geçilmesi. 

2013 Bütün illerde e-reçete uygulamasının başlanması. 

2015 Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulunun oluşması. 

2017 Yozgat’ta ilk şehir hastanesinin faaliyete başlaması. 

Kaynak: Altındağ ve Yıldız, 2020, 174-175.  

Tablo 3’te görüldüğü üzere sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığa 

ilişkin hizmetlerin yürütülmesi hususunda önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Programa ilişkin uygulamaların başarılı olması 

kadar sistemin sürdürülebilirliği de büyük önem arz etmektedir. 

Programın üçüncü aşaması ikinci basamak ve üçüncü basamak tedavi 

sağlayan kuruluşların sağlık işletmesi olarak faaliyet göstermesidir. 

Sağlık Bakanlığı’nın hem düzenleyici hem de denetleyici role sahip 

olması ise programın dördüncü aşaması olarak ifade edilmektedir 

(Ataay, 2008, 170).  Ülkemizde sağlık hizmetleri konusunda sağlıkta 

dönüşüm programı dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 

Hazırlanan bu program ile sağlık sistemi yeniden şekillendirilmiştir. 

Yaşanan bu gelişmeler ışığında sürekli iyileşmenin sağlanması, sağlık 

ihtiyaçlarına yönelik politikalarda stratejik önceliklerin belirlenmesi, 
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uygulamalarda istikrarın korunması ve sistemi olumsuz etkileyecek 

popülist uygulamaların bertaraf edilmesi güçlü bir sağlık sisteminin 

inşasında büyük önem arz etmektedir.   

 

SONUÇ  

 

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için beslenme, giyinme, barınma 

gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçların yanı sıra 

kaliteli bir yaşamın devamlılığı açısından sağlık faktörü de son derece 

önem arz etmektedir. Tarihsel süreç incelendiğinde sağlık hizmetlerinin 

nasıl ve ne koşullarda temin edileceği, hizmet sunumunun nasıl 

yapılacağı, ne şekilde finanse edileceğine ilişkin hususların kanun 

koyucular tarafından belirlendiği görülmektedir. Ülke yönetimince 

belirlenen diğer politikalar ne derece önemli ise sağlık politikaları da 

bir o kadar öneme sahiptir.   

 

Ülkemiz sağlık politikalarına bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıllarında 

savaş bitimi yaraların sarılması ile sınırlı kaldığı görülmektedir. 1950’li 

yıllarda tedavi edici sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri kadar 

önemsenmektedir. 1960 yılında oluşturulan kalkınma planları ile sağlık 

politikaları sistemli bir yapıya kavuşturulmuştur. Sağlık hizmetleri 

1980’li yıllara kadar toplumsal yönüyle değerlendirilip kamunun asli 

görevi iken, 1980 yılları sonrası oluşturulan sağlık politikaları ile 

bireysel bazlı ele alınmış ve piyasa koşullarına göre oluşturulmuştur. 

Tarihsel seyir incelendiğinde Cumhuriyetin ilk yıllarında pek çok 

yetersizliğe rağmen o dönem izlenen sağlık politikalarının başarılı 
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sonuçlar verdiği görülmektedir. İlerleyen dönemlerde dengeli ve 

sürdürülebilir sağlık politikalarının uygulanamaması hizmet 

sunumunda sorunlar yaşanmasına neden olup günümüze kadar süre 

gelmiştir.  

 

Genel anlamda Türkiye sağlık politikaları değerlendirildiğinde 

koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Sağlık 

politikalarının temelinde ise sağlık hizmetlerinin bütün vatandaşlara 

eşit ve adil bir şekilde ulaştırılması yer almaktadır. Bu doğrultuda 2003 

yılı sağlıkta dönüşüm programının Türk sağlık sisteminin yapısal 

değişimi, kalite ve standartlarının artırılması, hasta hakları, etkinlik, 

verimlilik, doktor seçim hakkı gibi pek çok hususun 

gerçekleştirilmesinde son derece etkili ve önemli bir adım olduğu 

aşikardır. 

 

Sağlık alanı her daim ilgi çeken, önemli bir alan olmuştur.  Bu 

bağlamda çalışmada Türkiye sağlık politikalarının tarihsel süreci 

incelenmiştir. Dünyadaki küresel gelişmeler, toplumsal değişimler ve 

mevcut şartlara paralel olarak sağlık ve sağlığa ilişkin göstergeler 

değişkenlik göstermektedir. Birey ve toplum sağlığının gelişimi, 

sağlıklı yaşam standardının sağlanması ve sürdürülebilirliği için sağlık 

politikalarının doğru belirlenmesi ve etkili işleyişinin büyük öneme 

sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuç itibariyle belirtmek gerekir ki 

sağlık alanında yapılan çalışmalar, değişkenlik gösteren durumlar göz 

önünde bulundurularak yasal düzenlemelere ilişkin bilimsel 

güncellemelerin yapılması, gerçek veriler ile analizlerin 
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gerçekleştirilmesi hem güçlü sağlık politikalarının oluşturulması hem 

de sağlık yazını açısından büyük katkı sağlayacaktır.       
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BÖLÜM V 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINI 

DÜZENLEMEYE YÖNELİK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
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GİRİŞ 

 

1980’ler sonrasında dünya ekonomisinde hız kazanan bağımsız 

düzenleyici kurumlar Türkiye’ye de yansımış ve pek çok bağımsız 

düzenleyici kurum oluşturmuştur. Bu çalışmada bağımsız düzenleyici 

kurumlardan biri olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

incelenmiştir. Elektrik enerjisi piyasasını düzenleyici kurum olan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun piyasa üzerindeki aktif düzenleyici 

rolü çeşitli yasa ve düzenlemeler ile ortaya konmuştur. 

 

1. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN 

ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 

 

Türkiye’de bağımsız düzenleyici kurumlar 1982 yılında kurulan 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, 1990 sonrasında 

hızla yaygınlaşmıştır. Türkiye’de bağımsız düzenleyici kurumların 

(BDK) oluşum sürecinde çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bunlardan dış 

faktörlere bakıldığında; IMF tarafından BDK’lerin kurulmasının 

önerilmesi ve bu yönde sunulan niyet mektupları ile Avrupa Birliği 

Müktesebatına uyum için hazırlanan program dikkat çekmektedir 

(Sönmez, 2011, 161). BDK’lerin kurulmasında etkili olan iç faktör ise 

kamu harcamalarındaki israf ve rantlardır (Sönmez, 2011, 162-164). 

Piyasa mekanizmasının oturması için yapılan özelleştirmeler 

Türkiye’de çeşitli rant ve yolsuzlukları beraberinde getirmiştir. 

Özellikle 1980 ve 1990’larda piyasa reformu olarak görülen 

özelleştirmeler büyük rant alanları olmuştur (Sönmez, 2011, 162). 
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Bunun yanı sıra siyasi ortamdaki istikrarsızlık, siyasi kayırmacılık, 

hizmet ayrımcılığı gibi nedenlerin de BDK’lerin oluşumuna ortam 

sağladığı ve hatta siyasi yozlaşmaya tepki olarak, kuruldukları sektörler 

ve yetkileri konusunda cömert davranılmıştır (Aztimur, 2016, 67). 

İşveren örgütleri yaşanan iktisadi kaosu kamu harcamalarındaki 

aşırılık, hükümetin sık sık değişmesi ile kısa vadeli ve yanlış iktisadi 

politika seçimlerine bağlarken (TOBB, 2001, 1); OECD ise kamu açığı, 

dış açıklar, sosyal refah kayıpları ve makroekonomik göstergelerdeki 

dengesizliklerin nedeni olarak düzenleyici kurumların eksikliğini işaret 

etmiştir (OECD, 2002, 19). OCED tarafsız ve siyasetten bağımsız 

kurumların varlığının yabancı yatırımcıların yatırım kararlarını 

almalarında etkili olduğunu belirtmiştir. BDK’lerin kuruluşu esnasında 

yönetilen eleştirilerin bir kısmı da BDK’lerin ulusüstü örgütlerin 

dayatması olduğu yönündedir (Tan, 2002, 12).   

 

Türkiye’de BDK’lerin ortaya çıkmasında bir başka neden ise yargı 

sürecindeki sorunlardır (Sönmez, 2011, 165). Sermaye piyasaları, 

bankacılık ve finans, telekomünikasyon gibi teknik bilgi gerektiren 

alanlarda yargının pratiklikten ve etkin çözümden uzak oluşu 

BDK’lerin oluşmasında önemli bir faktör olmuştur. 

 

Türkiye’deki BDK’ler hukuki olarak kamu tüzel kişiliğe sahiptir, 

organik ve fonksiyonel olarak bağımsızdır, özerk bütçeye ve 

düzenleme-denetleme fonksiyonuna sahiptir (Taşar, 2016, 146-147). 

Organik bağımsızlık karar alma organlarının yasal olarak güvence 

altına alınması iken, fonksiyonel bağımsızlık yürütme organındaki 
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otoritelerin BDK’lerin eylemlerini kısıtlayabilecek kontrolden uzak 

olmasıdır (Sönmez, 2011, 201). Bağımsızlık bu kurumlar için bir amaç 

değil; siyasi baskı, etki ve telkinden soyutlanarak, yetkilerin daha iyi 

kullanımında, görevin etkin olarak ifa edilmesi ve başarılmasında bir 

araçtır (Karacan, 2001, 14). 

 

BDK’lerin ortak özellikleri ise kamu tüzel kişiliğe sahip olmaları, 

danışmanlık işlevi, uyuşmazlık çözme, hükümet ve toplumu 

aydınlatma, iyi işleyen bir piyasa mekanizması sağlama, Danıştay 

tarafından denetlenme, genel bütçenin yanı sıra gelir kaynaklarının 

bulunması, kurul üyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanması, 

kurumlara özgü personel rejiminin olmasıdır (Sönmez, 2011, 196-200). 

İdarenin bütünlüğü ilkesi esası ile BDK’ler idarenin bir parçası olarak 

özerk şekilde faaliyet gösterdikleri için Danıştay denetimlerine tabidir 

ve denetlenmemek gibi herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir 

(Taşar, 2016, 165-166). Türkiye’de BDK’lerin temel işlevleri ise 

düzenleme, danışmanlık, gözetim, denetim, yaptırım uygulama, 

uyuşmazlık çözmedir (Tan, 2002, 27-31).  

 

2. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

 

Çalışmanın odak noktasının Türkiye elektrik enerjisi piyasası olması 

nedeniyle EPDK’e ayrıntılı bakmakta fayda vardır.20 Şubat 2001 

tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nu kuran 4628 Sayılı 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat Ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 
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dönüştürülerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. 

Kurum 19 Kasım 2001’de faaliyete geçmiştir. Kurum adına faaliyette 

bulunan Kurul, onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri 

kapsamındaki mevcut sözleşmelerin Kanun uyarınca 

düzenlenmesinden, piyasa takibinden, kanunda yer alan fiyatlandırma 

esaslarını tespit etmekten, denetlemekten ve kanuna uygun şekilde 

davranılmasını sağlamakla yetkilidir (4628 Sayılı Kanun, Madde 4).  

 

2000 yılında alınan IMF kredisinin ön şartlarından biri enerji 

piyasasında bağımsız düzenleyici kurum kurulması olmuştur (Sönmez, 

2011, 180). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde çıkarılmış 

olan 15 yasadan biri olan Doğalgaz Yasası uyarınca; doğalgazın 

kaliteli, sürekli, ucuz dağıtılması ve doğalgaz piyasasının 

serbestleştirilmesi, BOTAŞ’ın iletim, dağıtım ve gaz ithalatındaki 

tekelliği kaldırılarak özel sektörün dahil olacağı bir yapı kurulması 

gündeme gelmiştir (TCMB, 20). Ayrıca doğalgaz piyasasının işleyişi 

Elektrik Piyasası Kurulu’na dahil edilerek, bağımsız bir kurul 

tarafından denetlenmesi söz konusu olmuş ve 4628 Sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu kanunu ile EPDK çatısı altında 

birleştirilmiştir. 

 

Kurumun yetkilerini yerine getirmekle görevli birim Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu’dur. EPDK’nin teşkilat yapısı; Kurul, başkanlık ve 

hizmet birimlerinden oluşur. Kurum kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve 

mali özerkliğe olarak kurulmuştur (4628 Sayılı Kanun, Madde 4). 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

133 

 

Kurumun ilişkili olduğu bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’dır.  

 

Kurul; tüketiciye kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi 

hizmetinin sağlanması için gereken düzenlemeleri yapmak, üretim, 

iletim ve dağıtım şirketleri için güvenlik standartları belirlemek ve 

kontrolünü sağlamak, piyasa performansının takibinden, rekabeti 

sağlamak amacıyla kurallar belirlemek, ticari olarak hassas bilgilerin 

korunmasını sağlayacak önlemler almak, piyasadaki tüzel kişilerin 

denetlenmiş mali tablolarını kontrol etmekle, doğalgaz piyasa 

faaliyetlerini sağlamak, doğalgaz piyasası içerisinde rekabetin olmadığı 

alanlarda, fiyat ve tarifelere yönelik usul ve esasları belirlemek, petrol 

piyasasına ilişkin düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür (4628 Sayılı 

Kanun, Madde 5, 5A, 5B).  

 

Enerji piyasasının tamamen liberalleşmesinin birçok toplumsal grubu 

etkileyecek olması, enerji arzı güvenliği gibi stratejik konular nedeniyle 

hükümetler enerji piyasası üzerindeki kontrolünden tamamen 

vazgeçememiş, bu durum kurumun uygulaması amaçlanan rekabet 

ilkelerini gerçekleştirmede önemli bir engel olmuştur (Sönmez, 2011, 

181). Bu sebeple enerji piyasası EPDK, bakanlık, hükümet gibi birden 

fazla otorite tarafından şekillendirilmeye çalışılan bir sektör olmuştur. 
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3.TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINI 

DÜZENLEMEYE YÖNELİK YASALAR VE EPDK 

TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Elektrik sektöründe yapılacak düzenlemenin ne şekilde olacağı 

sektörün yapısına bağlıdır (Akçollu, 2003, 20). Rekabetçi yapının 

hakim olduğu bir piyasada düzenlemelere daha az gerek duyulurken, 

monopol piyasada hakim durumun kötüye kullanımını önlemek adına 

düzenlemelere olan gereklilik artmaktadır. Bunun yanı sıra 

özelleştirmeler yapılırken sektörün hangi ayağının düzenlemeye tabi 

olacağı önem arz etmektedir. Ayrıca dikey bütünleşik piyasalarda 

hakim firmanın alt piyasalarda da faaliyet göstermesi durumunda hakim 

durumu kötüye kullanma ihtimaline karşı düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

Elektrik enerjisi piyasalarına bakıldığında teknik düzenlemeler ve 

iktisadi düzenlemeler olarak iki tür düzenleme ile karşılaşılmaktadır 

(Zenginobuz, 2001, 113). Teknik düzenlemeler üretim, iletim ve 

dağıtım aşamalarında mühendislik ve operasyonel işler, güvenlik ve 

teknik ile ilgili standartların geliştirilmesi ve piyasanın düzenleyici 

kurum tarafından denetlenmesidir. Elektrik üretimi ve sunumuna ilişkin 

teknik konular ya da çevre kirliliğine yönelik kural ve kısıtlar 

belirlenerek, bunların denetime açık olması teknik düzenlemelere örnek 

teşkil etmektedir. İktisadi düzenlemeler ise eksik rekabet durumunda 

fiyatların direkt ya da dolaylı şekilde düzenlenmesidir. 
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Elektrik enerjisi piyasasının yapısını oluşturan üç temel ünitede görülen 

düzenlemeler ise şu şekilde yapılmaktadır: Üretim aşamasında teknik 

düzenlemelere ihtiyaç olup, iktisadi düzenlemelerin gerekliliği bu 

aşamadaki mevcut rekabetin yapısına bağlıdır. Türkiye’de iletim 

aşamasının doğal tekel niteliği taşıması ve sistemin geri kalanının 

sağlıklı işlemesi ve rekabet ortamının oluşması açısından teknik 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında iletim 

aşamasında teknik düzenlemelerin yanı sıra iktisadi düzenlemeler de 

gereklilik arz etmektedir. Dağıtım aşamasında iktisadi düzenlemeler 

ağırlıklı iken, perakende satış aşamasına bakıldığında ise elektriğin 

güvenli ve standart bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için teknik 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır (Zenginobuz, 2001, 113-114). 

 

Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ile başlayan neoliberal politikaların 

benimsenme süreci ile ithal ikameci sanayi modelinden dışa açık, 

rekabete dayalı piyasa modeline geçilmiş, ekonomi içindeki kamu payı 

azaltılmaya başlanmıştır. Ayrıca Petrol Krizi sonucu artan maliyetler 

kamu mülkiyetindeki elektrik piyasasına yansımış, sektöre kaynak 

aktarmaya ilişkin olarak kamu kesiminde ciddi sorunlar meydana 

gelmiştir. Bu durum elektrik piyasasına da yansımış ve Türkiye 

Ekonomi Kurumu’nun tekelinde bulunan elektrik enerjisi piyasası 

kademe kademe özelleştirilmiştir. Özelleştirmeler ile kamu 

kesimindeki kaynak yetersizliğin önüne geçilebilmesi, kamunun 

işletmeci rolünden sıyrılması, elektrik enerjisinin yeterli ve kaliteli 

şekilde sunulması, sektörün rekabete açılması, teknik kayıpların 

azaltılması ve kaçak elektrik kullanımının önlenmesi ve AB 
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müktesebatına uyum sağlanması amaçlanmıştır (Elektrik Enerjisi 

Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi, 2004, 1). Yap İşlet 

Devret ve Yap İşlet, işletme hakkı devri modelleri ile özel kesimin 

sektöre girişi başlamıştır. Piyasa kontrolü ve idaresini sağlamak 

amacıyla elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve makul fiyatlardan 

sağlanması, çevre için negatif dışsallık oluşturmayacak şekilde tesis 

edilmesini denetlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmakla 

yetkilendirilmiş bağımsız düzenleyici bir kurum olan EPDK’e 

bırakılmıştır.  

 

3.1. Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasasını Düzenlemeye 

Yönelik Yasalar 

 

Elektrik piyasasının rekabete açılması ve düzenlenmesine yönelik 

olarak 1982 yılından beri pek çok yasa ve karar çıkarılmıştır. Bu 

düzenlemelerden 3096, 4628 ve 6446 sayılı kanunlar piyasanın dikey 

bütünleşik yapısında ciddi değişimlere yol açmıştır. 

 

1984 yılında çıkarılan 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile TEK dışında özel hukuk 

hükümlerine tabi sermaye şirketlerinin elektrik üretim, iletim ve 

dağıtımında bulunabilmesi sağlanmıştır (3096 Sayılı Kanun, Madde 1). 

Kanun ile elektrik üretmek amacı ile kurulacak şirketlere, elektrik 

üretimi yapılacak tesisi kurma ve işletme hakkı verilerek, bu tesiste 

üretilecek elektrik enerjisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 
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tespit edilecek tarifeye göre bölgelerinde TEK’e veya o bölgede faaliyet 

gösteren görevli şirkete satılması kararlaştırılmıştır (3096 Sayılı Kanun, 

Madde 4). Kanun ile işletme hakkı devri modeli tanımlanmıştır (3096 

Sayılı Kanun, Madde 5). 

 

1993 yılı 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TEK; TEDAŞ ve 

TEAŞ olarak iki alt iktisadi devlet teşekkülü olarak 

teşkilatlandırılmıştır. TEDAŞ ve TEAŞ’ın yetki ve sorumlulukları 

kurul kararı ile belirtilmiştir (93/4789 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

Madde 25, f.8). TEAŞ elektriğin iletim ve üretimiyle, TEDAŞ 

dağıtımıyla görevlendirilmiştir. 

 

1994 yılı 3996 sayılı kanun ile YİD modelinin uygulanma şekli, süresi, 

ücreti, tarifeleri tanımlanmıştır. YİD modeli aracılığıyla kamu kesimi 

kaynak yetersizliği durumuna alternatif olarak özel sektörün piyasada 

faaliyetine yönelik düzenleme yapılmıştır (3996 Sayılı Kanun, Madde 

1). 

 

1997 yılı 4283 sayılı kanun ile elektrik enerjisi üretmek için 

mülkiyetleri şirkete ait olmak üzere santral kurma, işletme izni 

verilmesi ve enerji satışına dair esas ve usulleri belirlenmiştir (4283 

Sayılı Kanun, Madde 1).  

 

2000 yılında 1312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ; TEİAŞ, 

EÜAŞ ve TETAŞ olarak üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde 

teşkilatlandırılmıştır. 
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2001 yılında 4628 sayılı kanun ile elektrik sektörünün piyasalaşmasına 

yönelik radikal bir süreç başlamıştır. Özelleştirmelerin amacına 

ulaşabilmesi için serbest piyasa şartlarının sağlanmış olması gerekliliği 

ve buna bağlı olarak enerji alt sektörlerinde hukuki ve idari altyapının 

oluşturulması ve yeni bir kurumsal çerçeve aracılığıyla yeniden 

yapılanma gerekçesi ile 4628 sayılı kanun elektrik üretimi, iletimi, 

dağıtımı, toptan ve perakende satışı, EPDK’nin kurulması ve çalışma 

usul ve esaslarının belirlenmesini kapsamaktadır. EPDK bu kanun ile 

kurulmuş ve piyasa düzenlemelerinde yetkilendirilmiş, enerji 

piyasalarında devletin düzenleyici işlevini yürütmekle 

görevlendirilmiştir. Kurumun yetkileri yalnızca elektrik enerjisi değil, 

enerji piyasasının alt sektörlerinden olan doğalgaz, petrol, 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarını da kapsamaktadır. Kurum 

lisans verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut 

sözleşmelerin kanun uyarınca düzenlenmesinden, piyasa takibinden, 

kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, 

denetlemekten sorumlu tutulmuştur (4628 Sayılı Kanun, Madde 4). 

Kanun ile elektrik enerjisi piyasasındaki monopol yapı yerine üretim ve 

satış faaliyetlerinin rekabete açıldığı, doğal tekel olan dağıtım ve iletim 

faaliyetlerinin ise bağımsız düzenleyici kurum tarafından düzenlemeye 

tabi tutulduğu bir yapıya dönüştürülmesi öngörülmüştür (Çetintaş ve 

Bicil, 2015, 11). 

 

2013 yılı 6446 sayılı kanun ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 

maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunulması için piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin 
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yapılması amaçlanmıştır (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Madde 

1). Türkiye’de elektrik piyasası güncel olarak bu kanun ile 

düzenlenmektedir. Mevcut olarak üretim faaliyetleri üretim lisansına 

sahip şirketler ile rekabete açık yapı içinde sürdürülmektedir. İletim 

(yüksek gerilim) faaliyetleri TEİAŞ tarafından doğal tekel olarak 

gerçekleştirilirken, dağıtım (alçak gerilim) faaliyetleri EÜAŞ ile kendi 

bölgelerinde faaliyet gösteren lisans sahibi dağıtım şirketleri 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kanun ile Enerji Piyasaları İşletme 

Anonim Şirketi (EPİAŞ) kurulmuştur.   EPİAŞ piyasa işletim lisansı 

kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından 

işletilen piyasalar dışında kalan organize toptan elektrik piyasalarının 

işletim faaliyetini yürütür (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 

Madde 11). Halen elektrik ve doğalgaz piyasaları ile ilgilenen EPİAŞ, 

Türkiye enerji borsasının oluşumunda önemli bir oluşumdur.  

 

3.2. EPDK Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

3.2.1. Lisanslama 

 

Lisans, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre üzerinde kayıtlı 

piyasa faaliyetlerinin yapılabilmesi için tüzel kişilere verilen izin 

belgesidir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik 

piyasasında lisans sahibi olmak şartı ile faaliyette bulunabilmektedir. 

Lisans sahibi olmak koşuluyla yürütülebilecek faaliyetler ise üretim, 

iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve 

ihracattır (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Madde 4): 
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Her faaliyet için ve faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması 

durumunda, her tesis için ayrı lisans alınması gerekmektedir (6446 

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Madde 5, Fıkra 2, B ve C Bendi). 

Lisanslar, en çok 49 yıllığına verilmektedir. Üretim, iletim ve dağıtım 

lisansları için geçerli olan asgari süre ise on yıldır. Lisans olmaksızın 

faaliyet gösterebilecek tesisler ise şunlardır (6446 Sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu, Madde 14): 

• İletim/dağıtım sistemiyle bağlantılı olmayan üretim 

tesisi 

• Kurulu gücü en fazla 1 MW’lık yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisi 

• Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 

çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan 

elektrik üretim tesisi 

• Ürettiği enerjinin tamamını kullanan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi. 

 Lisanslar devredilememekte ancak lisans sahibinin hisseleri 

devredilebilmektedir (EPDK, 2017 Faaliyet Raporu, 38). Sahip olduğu 

lisansın tarifesi düzenlemeye tabi olanların hisselerinin devredilmesi 

EPDK onayına bağlı iken, diğer lisans sahiplerinin hisse devirleri 

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmaktadır. 2010-

2020 yılları itibariyle verilen lisanslar ve türleri aşağıdaki gibidir. En 

çok verilen lisans türü üretim lisansı olmuştur. 
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Tablo 1:2010-2020 Yılları İtibariyle Verilen Lisanslar ve Türleri 

Kaynak: EPDK 2017,2018,2019,2020 Faaliyet Raporları 

 

3.2.2. Fiyat Oluşumu ve Tarifelendirme 

 

Elektrik piyasasının doğal tekel oluşu nedeniyle EPDK tarafından hem 

tüketiciyi hem üreticiyi korumak amacıyla her yıl bir sonraki dönem 

için çeşitli tarifeler belirlenmekte ve fiyatlar bu tarifelere göre 

oluşmaktadır. Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone 

grupları belirlenmektedir. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan 

nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere enerji tedarik 

eden lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılmaktadır (6446 Sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu, Madde 17, Fıkra 4). Düzenlemeye tabi tarife türleri 

şunlardır (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Madde 17, Fıkra 6): 

 

• Bağlantı tarifeleri 

• İletim tarifeleri 

Lisans Türü 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2010 

Dağıtım 

Lisansı 

21 21 - - - - - - 

İletim Lisansı 1 1 - - - - - - 

OSB Dağıtım 

Lisansı 

181 176 - 7 5 3 3 8 

OSB Üretim 

Lisansı 

3 3 2 - - 2 - - 

Otoprodüktör 

Lisansı 

321 322 343 - - - 19 16 

Piyasa İşletim 

Lisansı 

2 2 - - - - - - 

Tedarik 

Lisansı 

217 214 - 6 9 11 - - 

Üretim Lisansı 1782 1648 1588 59 73 56 88 106 
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• Toptan satış tarifeleri 

• Dağıtım tarifeleri 

• Perakende satış tarifeleri 

• Piyasa işletim tarifeleri 

• Son kaynak tedarik tarifeleri 

 

Piyasada görülen fiyat düzenlemeleri genel olarak şu şekilde 

gerçekleşmektedir (EPDK, Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı, 

2003, 39):  

 

• Maliyet artı kar düzenlemesi  

• Fiyat ve/veya Gelir Tavanı düzenlemesi  

 

Elektrik piyasasında faaliyetlere yönelik olarak EPDK tarafından 

uygulanan düzenlemeler ise tablodaki gibidir. Perakende satışta 

fiyat tavanı yöntemi uygulanırken, toptan satışta maliyet, iletim 

faaliyetlerinde projelendirme ve gelir tavanı yöntemi 

uygulanmıştır. 

 

SONUÇ 

 

Elektrik piyasaları genel olarak pek çok ülkede monopol bir yapıdan 

rekabeti içeren, çoğunlukla özelleştirmeler aracılığıyla özel sektörün 

piyasaya dahil edildiği dönüşümü yaşayan bir sektör olmuştur. 

Türkiye’ye bakıldığında da bu durum gözlenmektedir. Bu çalışmada, 

Türkiye elektrik enerjisi piyasasında monopol yapının kırılma 
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aşamaları ve kamunun piyasadaki payının kademeli olarak azalma 

süreci ele alınmıştır.  

 

Türkiye elektrik piyasasında dikkat çeken dönüşüm 1980 sonrası 

başlamıştır. 1970 yılında kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurulan 

Türkiye Elektrik Kurumu tekelinde elektrik enerjisi üretilmiş ve 

dağıtılmıştır. Sektörün kamu sektöründen özel sektöre açılımı ilk olarak 

1982 yılında özel işletmelerin de elektrik üretimi, dağıtımı ve iletimi 

yapabilmesinin önüne açan 2705 sayılı kanun ile olmuştur. 

Serbestleşme sürecini 1984 yılında yabancı sermayedarın da faaliyet 

göstermesine izin veren 3096 sayılı kanun izlemiştir. Türkiye Elektrik 

Kurumu 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak önce ikiye ayrılmıştır. 

2001 yılında ise TEAŞ üç alt kuruma, TEDAŞ ise 21 alt özel dağıtıcıya 

ayrılmıştır. 2013 yılında TEDAŞ piyasadan çekilerek, elektrik dağıtımı 

tamamen 21 özel dağıtıcıya devredilmiştir. Böylece Türkiye elektrik 

enerjisi piyasasının üretim ve dağıtım üniteleri kamu işletmesi 

olmaktan çıkmıştır. 

 

Türkiye elektrik piyasasını düzenleyici kurum olan EPDK’nin piyasa 

üzerindeki aktif düzenleyici rolü bulunmaktadır. EPDK teknik 

düzenlemeler ve iktisadi düzenlemelerde bulunmaktadır. Teknik 

düzenlemeler sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli iken eksik rekabet 

koşullarında fiyatları etkilemek üzere iktisadi düzenlemeler de kurum 

tarafından yapılmaktadır.   
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EPDK tarafından yapılan elektrik enerjisi piyasasına yönelik olarak 

lisanslama, fiyat oluşumu ve tarifelendirme uygulamaları 

yapılmaktadır. Elektrik piyasasının doğal tekel oluşu nedeniyle EPDK 

tarafından hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak amacıyla her yıl bir 

sonraki dönem için çeşitli tarifeler belirlenmekte ve fiyatlar bu tarifelere 

göre oluşmaktadır. Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone 

grupları belirlenmektedir. Bunun yanı sıra piyasada görülen fiyat 

düzenlemeleri ise maliyet artı kar ve fiyat ve/veya gelir tavanı 

şeklindedir.  
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GİRİŞ 

 

İşsizlik tüm ülkelerin sorunu olduğu gibi Türkiye Ekonomisinin de 

önemli sorunlarından biridir. İşsizlik, cumhuriyetin kuruluşundan 

günümüze kadar sanayileşmeyle beraber artan bir eğilim göstermiştir. 

Teknolojinin yayıldığı bu dönemde makineleşmeyle insan gücüne 

ihtiyaç azalırken ve işsizlik sorunu belirgin hale gelmiştir. İşsizlik 

ekonomik bir sorun olmasının yanı sıra sosyal hayatı da etkileyen bir 

unsurdur. Bu sorun dünya ekonomisinde kronik bir hal almıştır.  

 

Türkiye coğrafi yapı olarak tarıma elverişli bir ülkedir. Teknolojinin 

gelişimi ve kentleşmenin hız kazanması ile kırsal nüfus kent hayatına 

geçiş yapmaya başlamışlardır. Kırdan kentlere göç ile kırsal kesimde 

emek miktarı oldukça azalmıştır. Kente göçün fazla oluşu ve istihdam 

alanlarının yetersizliği nedeniyle işsizlik daha da görünür hale 

gelmiştir. 

 

Bu çalışmamın amacı, işsizliğin Türkiye’deki seyrini kavramak, analiz 

etmek, işsizlikle mücadele politikalarını açıklamaktır. 

 

1.İŞSİZLİK 

 

İşsizlik, kişinin çalışmak isteyip ve çalışma gücüne sahip olup, verilen 

ücrete razı gelmesine rağmen iş bulamamasıdır. Çalışmayı istemeyen 

ve iş aramayan gruptaki kişiler işsiz olarak sayılmamaktadır (Yalçın, 

2014, 3). TÜİK’ e göre işsiz, tavsiye dönemi içinde istihdam halinde 
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olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama 

yollarından en az birini kullanmış olması ve 15 gün içinde işe 

başlayabilecek olan yetimhane, hapishane, kışla vb. yerlerde yaşayanlar 

hariç 15-65 yaş arasındaki tüm yaş grubundaki kişilerdir (TÜİK, 2019c, 

11). 

 

İşsizlik türlerine bakılacak olursa; açık işsizlik kavramı bireyin belli bir 

ücret karşılığında ve ailesine bakmak için herhangi bir işte çalışmıyor 

olmasıdır (Uyanık, 2010, 3). Oluşan bazı vakitlerde ekonominin 

kuruluşunda değişimlerin olmasına ve bu yapılan değişimlerin 

yaşanması sonucu işsizliğe yol açar, işgücü ile yeni oluşan durumun 

bütünleşmesine kadar oluşan işsizlik yapısal işsizliktir (Yılmaz Uçan, 

2017, 15). Konjonktürel işsizlik ekonomilerde dalgalanmalar sonucu 

meydana gelen işsizlik türüdür. Bu dalgalanmalar birkaç sektörde veya 

birkaç mikroekonomide meydana gelen dalgalanmalar değildir, tüm 

ekonomiyi kapsayacak şekildedir. Teknolojik işsizlik, makineleşmeyle 

beraber insan gücüne ihtiyaç duyulmaması sonucu ortaya çıkan işsizlik 

türüdür. Teknolojik gelişme kısa sürede işsizlik yaratır ancak uzun 

devrede istihdam alanı oluşturmaktadır. Mevsimsel işsizlik, yılın bazı 

dönemlerinde çalışacak işin olması, geri kalan aylarda iş 

bulamamasıdır. Geçici işsizlik işe uyum sağlayamayıp, işten 

ayrılmasına ve yeni bir iş bulana kadar işsiz kalması sürecine denir 

(Biçerli, 2016, 439). Gizli işsizlik, bireyin çalışıyor görünmesine 

rağmen üretime marjinal katkısının olmaması durumudur.  
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2.DÜNYADA İŞSİZLİĞİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

 

İşsizlik dünya ekonomisinin genelinde etkili olan bir emek piyasası 

sorunudur. Küreselleşme ile dünya ülkelerinde yaşanan herhangi bir 

sorun diğer ülkeleri de etkilemektedir. İşsizliğin dünyadaki seyrine 

bakıldığında, gelişmiş ülkelerde sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişle başlarken, gelişmekte olan ülkelerde tarım toplumundan sanayi 

toplumuna geçiş sürecinde kendini göstermiştir (Özsağır, 2000, 283). 

Bu sürecin başlaması ile teknolojinin yaygın olması ve Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme sürecine geçişle tarım toplumu 

olan ülkelerin istihdamda ilerlemeye gidilemediğinden yüksek oranda 

bir işsizlikle karşılaşmışlardır. Gelişmiş olan ülkelerde bilgi çağına 

geçişle, iş gücüne katılanların yeterli iş sayısı olmadığında işsizlik 

gelişmiş ülkelerde de bir sorun haline gelmiştir. Birçok gelişmiş ülke 

yüksek ve daimi işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmıştır (Özdemir, 

Ersöz, Sarıoğlu, 2006, 76). Dolayısıyla bir ülkenin gelişmişliği ve 

ekonomik yapısı işsizliğe engel değildir. İşsizlik gelişmiş ülkelerin 

ekonomik yapısına rağmen var olan bir olgudur. 

 

Gelişmiş ülkelerde işsizlik 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında 

ekonomik dalgalanmalar sonucu artarak devam etmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı ve petrol krizleri sonucunda işsizlik hızlı bir şekilde artmıştır. 

1990’lı yıllarda ise dünya ekonomisi küçülmüş; iktisadi krizler, salgın 

hastalıklar, savaşlar ve iklim sorunlarıyla yaşandığı bu dönemde işsizlik 

birçok ülkede kronik hal almıştır (Özdemir vd., 2006, 81-84). 
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Tablo 1: Ülkelere Göre İşsizlik Oranları (%) 

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ABD 5.3 4.9 4.4 3.9 3.7 3.9 

Almanya 4.6 4.1 3.8 3.4 3 3 

İtalya 11.9 11.7 11.2 10.6 9.9 9.8 

Kanada 6.9 7 6.3 5.8 5.6 5.4 

Fransa 10.4 10.1 9.4 9.1 8.4 8.3 

Japonya 3.4 3.1 2.8 2.4 2.3 2.3 

Belçika 8.5 7.8 7.1 6 5.6 5.7 

İspanya 22.1 19.6 17.2 15.3 14 13 

Hollanda 6.9 6 4.8 3.8 3.2 3 

Türkiye 10.3 10.9 10.9 11 13.7 13.2 

Kaynak: ILO, https://www.ilo.org/wesodata/chart/70XB-DOou(02.04.2021) 

 

3.TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE GENEL SEYRİ 

 

Türkiye’de işsizliğin genel seyrinde teknolojinin gelişmesi ve 

işgücünün sanayileşmeye ayak uyduramaması ile belirgin hale 

gelmiştir. Türkiye’de işsizliğin önemli bir sorun olmasına teşkil eden 

diğer bir unsur ise yaş grubuna göre en çok işsiz kalan kesimin genç 

nüfus olmasıdır. Türkiye’de işsizliğin genç nüfusta artması üretim 

yapacak dinamik grubun yerine yaş ortalaması yüksek grubun istihdam 

edilmesi sonucunu da göstermektedir. Tablo 2’de yaş gruplarına göre 

işsizlik oranları verilmiştir.  

 

Tablo 2: 2000-2020 Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları (%) 

YIL 15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65+ 

2000 10.7 14.8 7.2 5.0 4.5 3.5 3.0 3.8 2.2 2.0 0.5 

2005 18.2 20.9 13.2 9.3 7.7 6.9 6.9 6.9 4.6 2.9 0.8 

2010 18.8 23.5 14.9 10.3 9.6 8.5 8.6 8.3 6.7 4.4 1.5 
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2015 16.5 19.7 13.2 8.9 8.2 7.8 7 8.3 7.2 5.8 2.5 

2020 21.1 27.1 18 12.4 10.4 9.9 9.3 9 7.8 6 2.7 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti (2019b) 

 

Tabloda görüldüğü üzere, en yüksek işsizliğin yaşandığı yaş grubu 20-

24 yaştır. Ardından da 15-19 yaş grubu ve 25-29 yaş grubu gelmektedir. 

En düşük işsizlik yaşayan grup ise 65+ yaş grubu olarak görülür. 

Tablodan anlaşılacağı üzere, genç işsizlik oranları oldukça yüksektir. 

Yaş grubu ilerledikçe işsizlik oranlarında azalmalar yaşanmıştır.  

 

Eğitim durumuna göre işsizlik, işsizliğin önemli göstergelerindendir. 

Türkiye’de eğitim grubuna göre en yüksek işsizlik lise ve 

yükseköğretim mezunu bireylerdir. Bu durum eğitimli yapısının yeterli 

olmaması ve bireye bilginin yanı sıra deneyim kazandırılmadığını 

göstermektedir. Tablo 3’e bakıldığında, Türkiye’de en yüksek işsizlik 

oranlarının eğitimli kesimde olduğu ve en az işsizliğin okur-yazar 

olmayan grupta olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3: Mezuniyet Durumuna Göre İşsizlik Oranları (%) 

YIL Okur-Yazar 

Olmayanlar 

Lise Altı 

Eğitimliler 

Lise Mesleki ve 

Teknik 

Lise 

Yüksek 

Öğretim 

2005 4.9 10.1 13.9 13.6 10.0 

2010 6.0 11.6 15.9 13.2 11.0 

2015 5.3 10.0 12.4 10.2 11.0 

2020 9.1 12.7 15.6 14.4 12.8 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti (2019b)     
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3.1. Türkiye’ de İşsizliğin Nedenleri 

 

Ülke ekonomilerinde istihdam alanı ile sürekli artan nüfusun arasındaki 

ilişkinin dengede olmaması durumu işsizliğin çoğalmasının en önemli 

nedenini oluşturur. İşsizliğin artmasında nüfusun yüksek olması, buna 

nazaran üretilecek üretim mallarının ve üretilecek alanların dar olması 

durumu işsizliğin artışına neden olur (Can, 2014, 8). 

 

Bir toplumda bireyin hayattan beklentilerini karşılamak, ülkenin 

işsizlik sorununa yıllarca katlanmak zorunda kalmasının en önemli 

sorunlarında biri eğitimin yetersizliğidir. Zira toplumun eğitime bakış 

açısı hem de verilen eğitimlerin kişiye deneyim kazandırmadan 

tamamlanması sonucu istihdam alanlarında emek talebinin gereken 

ölçüde karşılık bulamamasına neden olacaktır.  

 

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda 

belirtildiği üzere, Türkiye işgücü piyasasının temel sorun alanları 

şunlardır (On Birinci Kalkınma Planı, 2018, 72-81):  

 

• İşgücünün eğitim düzeyinin düşük olması, 

• Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması, 

• Kayıt dışı istihdam oranının yüksekliği, 

• Ekonominin iş yaratma kapasitesinin düşüklüğü,  

• Çalışma sürelerinin uzun olması, 

• Düşük ücretli çalışmanın yaygın olması,  

• Beceri uyumsuzluğu ve uyumsuz eşleşme problemi bulunması, 
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• Sigorta prim teşviklerine ilişkin sisteminin karmaşık olması, 

• Geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına entegre 

edilmesi,  

• Genç istihdamı düzeyinin düşüklüğü ve gençlerin işgücü 

piyasasına girişte yaşadıkları zorluklar, 

• İşsizlik sigortası fonundan yararlanmanın güç olması. 

 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de kırdan kentlere geçişle 

beraber kırda çalışacak insan gücünün azalmasına rağmen kentlere göç 

eden bireylerin sanayi ekonomisinde çalışma alanı bulamaması işsizliği 

artıran nedenlerdendir (Apaydın, 2018, 167).  Buradaki tarımsal 

daralmanın tarımda çalışan genç nüfusun kırdaki yaşam şartlarının 

zorlaştığı ve çalışma imkanlarının az olduğu için, kentte istihdam 

edilme beklentisi cazip gelecek ve kırda çalışan nüfus azalacaktır. Bu 

durum üretimde daralmaya neden olduğu için tarım sektöründe gelişme 

aksamaktadır.  

 

Emek piyasasında arz ve talebin dengede olmaması istenmeyen 

durumdur. Arz ve talepte denge sorununa çözüm olarak aktif bir işgücü 

piyasasının olmaması işsizliğe kalıcı hale getirmektedir. Diğer bir ifade 

ile, emek arz eden nüfus ile emek talep eden kesimin ortak noktada 

buluşamaması işsizliği teşkil eden nedenlerdendir (İncekara, 2010, 24). 
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3.2. Türkiye’de İşsizlikle Mücadele Politikaları 

 

İşsizlik toplumun her kesimini etkileyen bir sorundur. Bu sorunu 

çözmede çeşitli politikalar uygulanabilmektedir. Bu sayede hem 

toplumda hem ülke ekonomisinde gelişmeler yaşanacaktır.  

 

İşsizlikle mücadele politikalarının sürdürülmesi ve sonuç alınması için 

istikrarlı bir ekonomiye sahip olması gerekmektedir. Küçük seviyede 

işsizlikle mücadele politikalarında ilerleme görülebilmesi için 

Türkiye’de işsizlikte oluşan olumlu ve olumsuz sonuçların 

çözümlenmesi gerekmektedir (Uyar, 2005, 77). Türkiye’de işsizliğin 

bir diğer nedeni ise, çalışan başına ödenecek verginin yüksek oluşu 

nedeniyle işveren maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Asgari ücretli bir 

işçinin iş sahibine maliyeti vergiler sebebiyle işçinin aldığı ücretten çok 

daha fazla olması durumudur. Bu faktör kayıt dışı ekonomilere geçişe 

neden olmaktadır (Karabıyık, 2009, 187). 

 

İşsizlikle mücadelede çalışma koşullarının esnekleşmesi önemli bir 

politika yöntemidir. Esnekleşme iş hayatında, çalışma alanlarında ve 

çalışma sürelerinde kanunlar ve sözleşmelerin serbestleşmesi ile 

yapılabilmektedir (Uyar Bozdağlıoğlu, 2008, 61). Kriz zamanlarında 

esneklik emek piyasasında işsizlik sorununa belli ölçüde çözüm 

sunabilmektedir (Köse, 2003, 38). 

 

Türkiye’de aktif işgücü politikaları son yıllarda hız kazanmıştır. 

Türkiye’de bu politikalar İŞKUR tarafından yönetilmektedir. 
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Politikaların temel amacı işsiz olan kesime mali yardımlar yapmanın 

yanı sıra, işsizlerin iş hayatına dönmeleri konusunda yardımcı olmaktır 

(Acar ve Kazancı Yabanova, 2017, 90). Aktif iş gücü politikaları şöyle 

sıralanabilir: 

 

• Kamu çalışma programları; devletin işsizlere sağladığı kısa 

süreli çalışma programlar, 

• İş arama sürecine yardımcı olmak, 

• Mesleki eğitim programlarının yapılması, 

• Kendi işini yapması için işsizlere sunulan programlar, 

• İş yerlerine ücret ve istihdam programları sunmak, 

 

Devlet bu program ile işsiz kesime istihdam sağlayan işverenlere ücret 

yardımları veya istihdamlarına yardım sağlayarak işsizliği gidermeye 

çalışmakta ve işsiz kalma süresince maddi yardımlar sağlamaktadır. 

 

KOBİ işsizlik sorununu çözebilmede etkili olarak, etkin işgücü 

piyasasının içinde canlı ve reformcu ve çalışma sürelerini elverişli 

olarak kullanan işyerleri olan KOBİ’ler önemli bir yere sahiptir. 

KOBİ’ler işsizliği gidermede ve istihdamı artırma da büyük bir paya 

sahiptir (Özdemir vd., 2006). 

 

Girişimcilik veya kendi işini kurmak isteyenlere devletin destekleme 

programları, işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri, devletin bu 

işletmelere krediler sağlaması ile emek piyasasında işsizlik düşüşe 

geçebilecektir. KOBİ’lere yapılan teşvikler ile üretim alanlarının 
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genişlemesi ve üretimin artması ise ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır (Kasapoğlu ve Murat, 2018, 489). 

 

Türkiye’nin kalkınma hedeflerini daha ileriye taşıyabilmek için, On 

Birinci Kalkınma Planı’nda belirlediği amaçlar; 

 

• Özellikle gençler ve düşük eğitimli bireyler olmak üzere, 

işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının 

sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

geliştirilmesine imkan sağlayacak politikaların oluşturulması. 

• Dijital dönüşümün ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin 

işgücü piyasasını nasıl etkilediği ile bu etkilerin ne şekilde fırsata 

dönüştürülebileceğinin ortaya konulması. 

• Son yıllarda yoğun bir şekilde Türkiye’ye göç eden bireylerin 

işgücü piyasasına entegrasyonunun nasıl sağlanacağının 

belirlenmesidir. 

 

Küresel piyasalara uyum sağlayabilen nitelikli bir işgücü piyasası 

oluşturmak vizyonuyla belirlenen hedefler şu şekildedir: 

 

• Dijitalleşmenin kurumsallaşması.  

• Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin işgücü piyasalarına 

yansımalarının belirlenmesi.  

• Dijital dönüşüme uyum sağlayacak işgücünün yetiştirilmesi.  

• Genç istihdamının desteklenmesi ve işsizliğin azaltılması.  
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• Kadınların işgücüne katılımlarının artırılması ve kadın 

istihdamının desteklenmesi.  

• Göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması. 

 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan Geleceğin Meslekleri 

araştırmasının sonuçlarına göre, beş yıl içinde işgücü piyasasında 

bugün ihtiyaç duyulan becerilerin yüzde 35’i değişecektir.  Dolayısıyla, 

geleceğin belirsizliği de dikkate alındığında yarının işgücü piyasası için 

nasıl hazırlanılması ve gelecekte istihdamda olabilmek için hangi 

becerilere yatırım yapılması gerektiği gibi sorulara bugünden yanıt 

aranmaktadır. Şekil 1’de Türkiye’de çalışanların eğitim durumuna göre 

mesleklerin bilgisayarlar tarafından yapılma ihtimali verilmiştir. On 

Birinci Kalkınma Planında belirtilen ve gerçekleştirilmesi gereken 

hedeflerin yerinde olduğu daha net anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 1: Türkiye’de Çalışanların Mezun Oldukları Eğitim Durumuna Göre 

Mesleklerinin Bilgisayarlar Tarafından Yapılma İhtimali 

 

Kaynak: Özen, Bilgisayarlı Otomasyon ve Türkiye’de İşgücü Piyasasının Geleceği, 

TEPAV, 2017. 
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SONUÇ 

 

İşsizlik bütün dünyanın genel sorunu olduğu gibi Türkiye’nin de en 

önemli sorunlarından biridir. Cumhuriyet ile beraber savaşlar ve 

iktisadi krizler ile işsizlik artış göstermiştir. Türkiye’de işsizliğin 

nedenleri genel olarak; kırdan kente göçler, hızlı nüfus artışı, eğitim- 

istihdam ilişkisinin kurulamaması, artan işveren maliyetleri, ekonomik 

büyümenin istihdama yansıtılamaması, tarım sektöründeki istihdamın 

daralması, sermaye donanımındaki yetersizlikler şeklinde 

sıralanabilmektedir. Türkiye’de işsizlik yaş grubu olarak 20-24 yaş 

aralığında, eğitim seviyesine göre ise eğitim düzeyi arttıkça işsizliğin 

de arttığı görülmektedir.  

 

Türkiye’de işsizlikle mücadele politikalarına bakıldığında, temel 

amacın işsiz kesime mali yardımlar ve işsizlerin iş hayatına dönmeleri 

konusunda yardımcı olunduğu görülmektedir. Devletin işsizlere 

sağladığı kısa süreli çalışma programlar, iş arama sürecine yardımcı 

olmak, mesleki eğitim programları, girişimciliğin teşviki, işverenlere 

destekler dikkat çekmektedir.  Ayrıca yarının işgücü piyasası için 

dijitalleşmenin de göz önünde bulundurularak emek yapısının bu 

doğrultuda geliştirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Büyüme, bir ülkenin cari yıl içerisinde üretmiş olduğu mal ve hizmet 

miktarını göstermekle beraber, o ülkede cari yıl içerisinde üretilen mal 

ve hizmetlerin bir önceki cari yıl dönemine göre göstermiş olduğu 

değişimi ifade etmektedir. Bu değişim pozitif yönde olabileceği gibi 

negatif yönde de olabilmektedir. Kalkınma ise, büyüme kavramını da 

içerisinde barındırarak, bunun yanında bir ülkenin idari, siyasi, sosyal 

ve kültürel alanlardaki gelişimlerini de ele almaktadır. 

 

Tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ülkeler iktisadi büyüme ve 

kalkınmalarını gerçekleştirirken farklı büyüme ve kalkınma 

modellerine başvurmuşlardır. Bu kapsamda teknoloji, beşeri sermaye 

ve üretim araçlarının hangi amaç ve araçlar doğrultusunda kullanılması 

gerektiği üzerinde durmuşlardır. Ekonomik büyüme ve kalkınma için 

benimsenmesi gereken iktisadi sistemlerin nasıl olması gerektiği, içsel 

büyüme ile dışsal büyüme modellerinin ekonomik büyüme ve kalkınma 

üzerindeki etkilerinin neler olduğuna dikkat etmişlerdir. Gelişmiş 

ülkeler büyüme ve kalkınmalarını gerçekleştirirken farklı içsel ve dışsal 

büyüme modellerini benimsemişlerdir. Bu kapsamda gelişmekte olan 

ülkelerin de bu doğrultuda çalışmaları yapması gerektiğini ve 

kalkınmalarının ancak böyle gerçekleşebileceğini öngörmüşlerdir. 

Çoğu gelişmekte olan ülke büyümelerini gerçekleştirirken gelişmiş 

olan ülkelerin uygulamış olduğu büyüme modelleri olan içsel ve dışsal 

ekonomi büyüme modellerini örnek almıştır. Ancak her ülkenin 

kalkınabilmesi ve büyüyebilmesi farklı bir şekilde olabilmektedir. Bu 
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farklılıklar ülkelerin sahip oldukları iç dinamikler, beşeri sermaye, 

doğal kaynak zenginlikleri doğru bir şekilde kullanmaktan 

geçmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkeler gerek yapısal sorunlardan 

gerekse yetersiz teknolojilerinden dolayı doğal zenginliklerini 

kullanamamakta ve gelişmiş ülkelere bağımlı bir şekilde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte uygulanan iktisadi politikalar 

ile ekonomik büyüme ve kalkınma gerçekleştirilmek istemiştir. Bu 

kapsamda 1923 yılından 1929 yılına kadar serbest bir ekonomi 

politikası izlenmiştir. Bu dönemde İzmir İktisat Kongresi yapılmış ve 

bu kapsamda özel sektör desteklenerek ekonomik büyüme 

gerçekleştirilmek istenmiştir. 1929 yılında Dünya Ekonomik 

Buhranından dolayı serbest politika terk edilerek, ekonomide devlet 

müdahalesi dönemi başlamıştır. 1931 yılından itibaren devletçilik ilkesi 

doğrultusunda ekonomi politikaları uygulamaya konularak, ithal ikame 

dönemi ilk kez uygulamaya konulmuştur. 1933 yılında I. Beş Yıllık 

Sanayi planı başarıyla uygulanmış, ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle 

II. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulama alanı bulamamıştır. 1946 yılından 

sonra çok partili hayata geçiş denemeleri ile birlikte ekonomide daha 

serbest politikalar uygulanmaya çalışılmıştır. 1960-80 dönem arasında 

ise ithal ikameci bir ekonomi politikası uygulanarak yerli üretime dayalı 

bir büyüme gerçekleştirilmek istenmiştir. Ancak 1970’li yıllarda 

yaşanan stagflasyon süreci ve 1974’li yıllarda yaşanan petrol şokları 

Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuzluklara neden olmuş ve ithal 

ikameci politikaların başarısız olmasına neden olmuştur. 1980’li yıllara 
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gelindiğinde ise dünyada yaşanan küreselleşme hareketlerine uyum 

sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için 1960’tan beri uygulanan 

ithal ikameci ekonomi politikası terk edilerek, 24 Ocak 1980 

kararlarıyla serbest ekonomi politikasına geçilmiştir. Bu kapsamda 

çalışma içerisinde kronolojik olarak büyüme ve kalkınma 

kavramlarının tanımlamaları yapılmıştır. Büyüme ve kalkınma 

kavramlarının tanımlamaları yapıldıktan sonra içsel ve dışsal büyüme 

modelleri üzerinde durulmuştur. Devamında ise, Türkiye’de 

Cumhuriyetin ilanından başlayıp günümüze değin uygulanan iktisadi 

büyüme ve kalkınma politikaları üzerinde durulmuş olup, Cumhuriyet 

tarihinde uygulanan ekonomik büyüme ve kalkınma politikaları 

değerlendirilmiştir. Çalışma, sonuç ve değerlendirme ile 

sonuçlandırılmıştır. 

 

1.KAVRAMSAL TANIMLAMALAR 

1.1. Büyüme 

 

Büyüme kavramı geçmişten günümüze sürekli gelişen ve değişik 

şekilde ifade edilmeye bırakılmış bir kavramdır. Kalkınma ile aynı 

anlamda kullanılmasına karşın büyüme farklı bir iktisadi kavramdır. 

Birçok yazar ve düşünür ise büyümeyi şu şekillerde ifade etmektedir.  

Büyüme, ekonomik faaliyetler temelinde fert, firma, endüstri, bölge ve 

milletler açısından mal ve  

hizmetlerin üretimindeki sürekli artıştır. Söz konusu artışın sürekli ve 

uzun dönemli gerçekleşmesi gerekmektedir (Üstünel, 1990, 218).  
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Pınar’a göre, iktisadi büyüme, bir ülkenin milli gelirinde meydana 

gelen artıştır. Bu artış bir önceki dönemde elde edilen gelirin yüzdesi 

şeklinde ifade edilir (Pınar, 2017, 178). Dolayısıyla büyümenin 

gerçekleştiğini belirten gösterge milli gelirin bir önceki yıla oranla artış 

ve değer elde etmesidir. 

 

Büyüme, bir ülkenin sahip olduğu kıt kaynaklarını artırması ve bu kıt 

kaynakların etkili, verimli bir şekilde kullanılarak üretim imkanlarının 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken üretim teknolojisini 

kullanarak mevcut kurumsal çerçeveyi değiştirerek daha verimli ve 

daha yüksek üretim, mal, hizmet sağlayan faaliyetler üretilmesini 

sağlamalıdır. Ekonomik büyümenin buradaki en belirleyici olan kıstası, 

üretim faktörlerinin kişi başına düşen reel milli geliri yükseltmesi 

olarak belirtilir (Üstünel, 1988, 58). Bu doğrultuda GSYH büyümesi ya 

da büyüme, bir ekonominin GSYH’nın bir dönemden öteki döneme 

göre artış göstermesi olarak tanımlanır. Burada belirtilmek istenen artış 

reel, fiziksel yani fiyat değişimlerinden arınarak sağlanan artıştır 

(Eğilmez, 2018, 154). 

 

Milli gelir bir ülkenin ekonomik refah düzeyini gösterir. Dolayısıyla 

buna bağlantılı olarak gayri safi mili hasıla da bir ülkenin bir dönem 

içerisinde üretmiş olduğu mal ve hizmetleri ortaya koymaktadır. 

GSMH, bir ülkenin bir dönem içerisinde üretmiş olduğu mal ve 

hizmetlerin parasal olarak değerini ortaya koymaktadır. GSMH iktisadi 

büyümenin gerçekleştiğinin bir göstergesi konumundadır. Üretilen mal 

ve hizmetlerin ekonomi içindeki değerinin önceki yıllarla kıyaslanması, 
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verimliliğin sağlanması, büyümenin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

ortaya çıkarmaktadır (Pınar ve Erdal, 2011, 50). 

 

1.2. Kalkınma 

 

Kalkınma, sosyal süreçleri, toplumu ve politik değişimleri içerisine 

alarak gerçekleşen bir ekonomi politikası olarak belirtilir. Kalkınmanın 

bu tanımlanması, uluslararası iş bölümünde daha yüksek bir konuma 

gelme, ulaşma durumunu belirtmektedir. Bu bağlamda kalkınma, 

üretim biçimlerindeki yapısal değişim, teknolojik gelişmeler ve 

değişimler, toplumdaki sosyal ve siyasal anlamdaki yenilikler ile 

birlikte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olarak belirtilir (Eray ve 

Tanrıöver, 2018, 50-51).  

 

Kalkınma, teknolojinin getirmiş olduğu ekonomik ve sosyal gelişmeleri 

gösterir. Teknolojiyi kullanma kabiliyetini, gelir dağılımındaki adaleti, 

geliri artırma ve büyümenin sürekli hale getirilmesini ifade etmektedir 

(Elmas, 2013, 47). 

 

Aren’e göre kalkınma, bir ülkede yaşayan bireylerin yaşam 

standartlarının geliştirilmesi, üretim alanında güçlerinin yükselmesi ve 

kapasitelerinin artırılması anlamlarına gelmektedir (Aren, 2018, 205). 

Kalkınma, iktisadi büyümeyi içerisinde barındıran bir kavramdır. 

Günümüzde kalkınmalarını gerçekleştirmiş olan ülkelerin ve 

toplumların aynı zamanda iktisadi büyüme olgusunu gerçekleştirdikleri 
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görülmektedir. İktisadi büyüme, mal ve hizmet üretiminde büyüme 

sağlarken aynı zamanda kalkınma için bir ön ayak oluşturmaktadır.  

 

Bölgesel kalkınma farklılıklarını ortadan kaldırmak için kullanılacak 

araçlar ve politikalar ülkeden ülkeye hatta aynı ülkedeki bölgeler 

arasında bile farklılık gösterebilir. Bunun en temel sebebi bölgeler 

arasındaki sosyo-ekonomik yapılardır (Kıratoğlu, 2021, 184). 

 

2. EKONOMİK BÜYÜME MODELLERİ 

 

Gelişmişliğin ve az gelişmişliğin ölçütü kabul edilen iktisadi büyüme 

ve kalkınma aynı anlamlara gelmesine karşın özünde farklı 

kavramlardır. Günümüzde bu iki kavram çok fazla birbirine 

benzetilmekte olup aynı anlamlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Aynı 

anlamlara gelmelerine karşın bu iki kavramın temel olarak ne anlamlara 

geldiklerini birinci bölümde ayrıntılarıyla ifade etmiştik.  

 

Tarihsel süreç içerisinde ekonomik büyüme teorileri ve modelleri ile 

ilgili farklı görüşler ortaya atılmıştır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma 

aşamasına geçebilmeleri için, gelişmiş ülkelerin yaşadıkları süreçten 

geçmeleri gerektiği savunulmuştur. Bu doğrultuda farklı büyüme 

modelleri süreç içerisinde uygulama alanı bulmuştur. 
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2.1. Dışsal Büyüme Modelleri 

 

Dışsal ekonomi büyüme modellerinde Klasik büyüme, Marksist 

büyüme, Keynesyen büyüme, Harrod-Domar ve Neoklasik büyüme 

modelleri bulunmaktadır. 

 

2.1.1. Klasik Büyüme Modeli 

 

Klasik büyüme, ekonomik büyüme modelinde ilk teori olması 

bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu büyüme modelinde nüfus 

artışının ekonomi politikaları üzerinde önemli bir etkisi olduğuna 

inanılmaktadır. Bu modele göre, nüfus artışı ile sınırlı kaynaklar 

arasında bir çatışma söz konusudur. Bu çatışma büyümenin 

gerçekleşmesine engel olunarak zamanla büyümenin son bulmasına 

neden olmaktadır. Bu ekonomik büyüme modelinde doğal faydacılık ve 

doğal düzen, ekonominin temelini oluşturmaktadır. Klasik iktisadi 

görüşü savunan Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus bu 

akımın öncü savunucularıdır (Özden, 2014, 24). 

 

Adam Smith önderliğindeki klasik iktisatçılar, ekonomide öncelikli 

olarak kalkınmanın gerçekleşeceğini, ancak belli bir süre sonra 

uzunluğu her döneme ait kendi içinde özellikleri mevcut olan ve 

değişebilen durgunlukların yaşanacağını belirtmişlerdir (Çiçek vd., 

2010, 144). 
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Klasik görüşe göre, büyüme ve kalkınmayı tasarruflar, yatırımlar ve 

teknolojik gelişmeler sağlar. Dışsal özelliklere sahip bu faktörler 

ekonomik büyüme için vazgeçilemez unsurlardır. Ekonomik 

büyümenin uzun vadede bu faktörlerle gerçekleşeceğini, ancak belli bir 

aşamadan sonra dönemsel özelliklere sahip durgun dönemlerin 

yaşanacağını öne sürmüşlerdir (Efe, 2017, 47). 

 

Klasik modelde nüfus büyüme üzerinde oldukça önemli bir etkene 

sahiptir. Büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında nüfus faktörünün 

yanında, tasarruflar ve yatırımlarda önemli bir yer tutmaktadır. Uzun 

vadede ekonomin nüfus faktörü ile birlikte etkili olacağı, bunun 

yanında ekonominin tasarruf ve yatırımlar ile düzelebileceği düşüncesi 

hakimdir. Ancak belli bir noktadan sonra bu ekonomik dengenin 

bozulacağı düşüncesi hakimdir. 

 

2.1.2. Marksist Büyüme Modeli 

 

Klasik iktisadi düşünce Avrupa’da kendini şekillendirmeye çalıştığı 

yıllarda siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda sorunlar varlığını 

hissettirmeye başlamıştı. Şehirleşme oranlarının artması, ücretle çalışan 

işçi kesiminin hızlı bir şekilde artarak hak talebinde bulunması, 

kapitalizmin ve liberal ekonomik politikaların sorgulanır hale 

gelmesine neden olmuştur. Bu eleştirilerin önderliğini Karl Marx 

öncülüğündeki sosyalist düşünce akımı oluşturmuştur. Marx’a göre 

emek, bütün mallar için ana ve ortak bir kaynaktır. Eserinde 
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kapitalizmin yıkılması gerektiğini ve sosyalizm aracılığı ile komünizme 

geçilmesi gerektiğini savunmaktadır (Özden, 2014, 27). 

 

Marksist büyüme modelinde emeğin yanında toprak faktörü de önemli 

bir rol oynamaktadır. William Petty göre, servetin babası emek anası 

topraktır. Bu modelde emek somut bir meta olarak kabul edilir. Metanın 

kullanım değeri ele alındığında ise metanın özel yararı ile içermiş 

olduğu emeğin belirli ve sistemli bir şekilde nasıl nitelik kazandığı göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir (Belli, 2011, 

53). 

 

2.1.3. Solow’un NeoKlasik Büyüme Teorisi  

 

Uzun dönemli ekonomik büyümeyi öngören bir büyüme modelidir. 

Robert SolowveTrevor W. Swan’ın birlikte geliştirdikleri neoklasik bir 

ekonomik büyüme teorisidir. Bu büyüme modelinde Harrod-Domar 

büyüme modelinden farklı olarak, temelde sermaye-hasıla oranlarının 

sabit tutulması yerine, bu oranların değişken olarak analize katılması 

gerektirildiği vurgulanmıştır. Bu yöntemle dengeden ayrılan bir 

ekonomi, değişken sermaye-hasıla katsayısı ile tekrar aynı dengeye 

gelebilmektedir. Bu modelde teknolojik gelişme olmadan uzun dönemli 

büyüme gerçekleşmemekte olup, teknoloji dışsal bir faktör olarak ele 

alınmaktadır (Yardımcı, 2006, 24). 

 

Solow modeli, teknolojik ilerlemeleri dışsal bir faktör olarak kabul 

ettiği için iktisadi büyümenin nasıl meydana geldiği konusunda eksik 
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kalmaktadır. Bu durum, büyümenin nasıl meydana geldiğini ve 

büyümenin sağlanabilmesi için gerekli olan politikaların öngörememesi 

sonucunda modelin sorgulanır hale gelmesine neden olmuştur. 1980’li 

yıllarda Amerikalı Paul Romer ve klasik okulun kurucusu Robert 

Lucas’ın yaptığı bir çalışmayla bu modele alternatif bir yaklaşım ortaya 

çıkmıştır (Taban ve Kar, 2006, 161). Çalışmanın devamında bu 

çalışmaya yer verilmiştir. 

 

Neoklasik büyüme modelinin dayandığı temel ilkeler ve varsayımlar ise 

şu şekildedir (Gülmez, 2009, 11-13);  

 

✓ Modelin iki temel faktörü emek (L)  ve sermayedir (K), 

✓ Teknoloji veri olarak kabul edilir ancak dışsaldır, 

✓ Üretim faktörlerinde azalan verimler yasası geçerlidir ancak 

ölçek sabit ve getiri vardır, 

✓ Üretim faktörleri arası ikame olabilmektedir, 

✓ Piyasada tam rekabet söz konusudur, 

✓ Nüfus artışı teknoloji gibi dışsal kabul edilir, 

✓ Büyüme modelinde nitelikli emek bulunmamaktadır, 

✓ Ekonomik denge sağlanınca büyüme sona ermektedir, 

✓ Yatırım oranlarını tasarruflar belirlemektedir, 

✓ Tüm bireylerin tercihleri aynı ve rasyoneldir, 

✓ Dışa kapalı bir ekonomik sistem söz konusudur. 

✓ Neoklasik büyüme sermayenin azalan getirisini kabul 

etmektedir. 
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Bu ekonomik büyüme modeli teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

sermaye-hasıla katsayısını ön plana alarak, büyümeyi gerçekleştirmek 

istemektedir. Yapılacak olan ekonomik plan ve politikaların uzun bir 

dönemi kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanılmaktadır.  

 

2.1.4.Keynesyen Ekonomik Büyüme ve Harrod-Domar 

Büyüme Modeli 

 

Keynesyen ekonomik büyüme modeli, atıl kaynaklara sahip 

ekonomilerin serbest ekonomi piyasalarında fiyat yolu ile tam 

kullanılamayacağını belirtmiştir. Keynes, daha çok kısa dönemli 

ekonomik politikaları önermiştir. Keynesyen ekonomik modele göre 

uzun vadeli ekonomik programların eksikliği, uzun dönemde 

uygulanacak olan ekonomik politikaları olumsuz etkilemektedir. Bu 

eksikliğin giderilmesi için Harrod-Domar farklı analizlerde 

bulunmuştur. Harrod-Domar, Keynesyen politikaların uzun dönemli 

makro temelli yapılması gerektiğini belirtmiştir (Doğan, 2014, 369). 

 

Harrod-Domar büyüme modeline göre, bir ekonominin büyümesi 

yatırımların miktarına, yatırımların miktarı da tasarrufların düzeyi ile 

yakından bağlantılıdır. Yatırımların düzeyi ile tasarruflar arasında 

doğru orantılı ve sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Harrod-Domar son 

analizlerinde keynesyen ekonomik makro politikalardaki eksikliği 

eleştirerek uzun vadeli ekonomik politikaların gerekliliğini 

savunmuştur. Bu kapsamda yapılması gerekenleri şöyle belirtmiştir 

(Başkaya, 2000, 28); 
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✓ Yatırımın ne kadar yapılacağı ve bunun ne kadar tasarrufla 

sağlanacağı önemli bir sorundur. Diğer bir ifade ile optimal 

tasarruf düzeyiyle yakından ilgilidir, 

✓ Yapılacak olan yatırımların hangi alanlarda ve hangi sektörleri 

kapsayacağı sorunu, 

✓ Bu yatırımların hangi teknoloji ile geçekleştirileceği belirten 

Harrod-Domar modeli genel itibari ile keynesyen ekonomik 

politikaların bir adım öteye taşımaya çalışan bir büyüme 

modelidir.  

 

Bu model, ekonomi politikalarının kısa dönemde hedeflenen büyüme 

düşüncesinin ortaya çıkaracağı olumsuz sorunların uzun dönemli 

ekonomik politikalarla giderilmesi gerektiğini savunur. Bu büyümenin 

gerçekleşmesi ise teknolojinin tüm alanlarda orantılı bir şekilde 

kullanılması, yatırımların hangi alanlarda yapılacağının belirtilmesi 

esas teşkil etmektedir  

 

2.2. İçsel Büyüme Modelleri 

 

İçsel büyüme modelinin kökenleri modern iktisat bilimi kurucusu olan 

Adam Smith dönemine kadar dayanmaktadır. Bu doğrultuda geçmişten 

süregelen içsel büyüme modelini anlamak için teknolojinin etkisine 

değinmek yarar sağlayacaktır. 
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2.2.1. Arrow-Romer İçsel Büyüme Modeli 

 

Romer’in 1986 yılında öncü sayılabilecek makalesi, içsel büyüme 

teorisine kaynaklık etmektedir. Ekonomik büyümenin kaynağı olarak 

teknolojik gelişmeler ve yenilikler, artan gelirler, uzmanlaşma, rekabet 

olmayan ekonomi piyasaları, dışsallıklar, sermaye gibi kavramlar 

ekonominin vazgeçilemez unsurlarını oluşturmaktadır. İçsel büyüme 

modeli, bu kavramları göz önünde bulundurarak, ulusların içinde 

bulunduğu ekonomik yapı özellikleri etrafında şekillenmiştir 

(Yardımcı, 2006, 36-37). 

 

Arrow, içsel büyüme modelini artan gelirlere bağlayarak, modelin iki 

temel sorun ile karşılaşacağını belirtmektedir. Bu sorunlardan birincisi, 

statik olan modellerin sahip olduğu rekabetçi ekonomik denge 

oluşumudur. İkinci sorun ise, soysal fayda optimizasyonundaki 

dinamik optimizasyon sorunudur. Arrow’a göre, fiziksel sermaye 

yatırımları ile oluşan bilgi, ülke ekonomisine dışsal olarak etki edecek 

ve uzun dönem sürdürülebilir iktisadi büyümenin gerçekleşmesine 

neden olacaktır. Dolayısıyla fiziksel sermaye yatırımları sayesinde bilgi 

birikimi artırılacak ve bu durum artan gelir oranlarıyla birlikte 

büyümeyi beraberinde getirecektir (Çiftçi, 2008, 4). 

 

2.2.2. Barro’nun Kamu Harcamaları Büyüme Modeli 

 

1990 yılında Barro tarafından icra edilen bu modelde ölçeğe göre sabit 

getiri ve rekabetçi piyasa anlayışının hakim olduğu verimlilik, 
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teknoloji, iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen içsel büyüme 

modelidir. Barro’ya göre kamu harcamaları, içsel büyüme modeli 

içerisinde yer almalıdır. Çünkü verimli alanlarda yapılacak olan kamu 

harcamaları ekonomik büyümenin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Üretilen mal ya da hizmetler üretim faktörlerinden biri sayılmaktadır. 

Modele göre hükümetin kamu gelirlerini için vergiler, kamu giderlerini 

ise kamu malının arzı oluşturmaktadır. Bu denge sağlanınca bütçe 

sürekli dengede kalmaktadır (Birinci, 2015,  32). Bu doğrultuda 

modelin kabul etmiş olduğu temel varsayımlar şunlardır (Çiftçi, 2015, 

62-63); 

 

✓ Kamunun yerine getirmiş olduğu mal ve hizmetler özel 

sektöründe üretim kapsamında olduğu için, üretim bundan 

olumlu bir şekilde faydalanmaktadır. 

✓ Kamu harcamalarının temel kaynağı vergilerdir. Dolayısıyla 

borçlanmaya yer verilmeyerek, iktidarlar her zaman denk bütçe 

politikası izlemektedir. 

✓ Sermayenin basitliğini sağlama açısından emek faktörü devre 

dışı bırakılmıştır. 

 

2.2.3. Lucas’ın İçsel Büyüme Modeli 

 

Lucas 1988 yılında yapmış olduğu bir çalışma ile içsel büyümenin 

temel belirleyici etkilerinden birinin beşeri sermaye olduğunu 

belirtmiştir. Lucas’a göre ekonomik büyüme üzerinde fiziksel sermaye 

yatırımlarının yanında beşeri sermaye yatırımları da etkili olmaktadır. 
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Bireyin beşeri sermaye içerisindeki etkinliğinin verimliliğe neden 

olacağını belirtmiştir. Bu verimlilik üretim faktörleri verimliliğini de 

artırarak ekonominin pozitif yönde etkilenmesine neden olacaktır 

(Çiftçi, 2008, 19). 

 

Lucas beşeri sermayeyi fiziki sermaye gibi üretim faktörü saymayı 

kabul etmenin yanında, fiziki sermayenin önemliliğini sürekli göz 

önünde bulundurmuştur. Dolayısıyla bu iki sermaye arasında fiziki 

sermaye artışına önem vermiştir (Taban ve Kar, 2006, 163). 

 

Lucas içsel büyüme modelini açıklarken Solow modelini örnek alarak 

hazırlamıştır. Ancak Lucas, neoklasik modeli ekonomik gelişmeleri 

açıklamada yetersiz bulmuştur. Bu durumun nedeni ise, Solow 

modelinin ülkeler arası gelir durumlarının göz ardı edilmesi ve 

uluslararası alanlardaki sermaye-emek oranlarının birbirine 

yakınlaşacağı öngörülerin yanlış olmasından kaynaklanmaktadır 

(Bayraktar, 2009, 58). Bu yönüyle Lucas, Solow büyüme modelini 

eksik bulmuştur. 

 

2.2.4.Rebelo İçsel Büyüme Modeli 

 

1991 yılındaki “Uzun Dönem Politika Analizi ve Uzun Dönem 

Büyüme” adlı çalışması ile bazı ülkelerin hızlı büyürken bazı ülkelerin 

yavaş büyümesi sorusu üzerinde durmaktadır. Rebelo bu büyüme 

hızları arasındaki farklılıkları, ülkelerin uygulamış olduğu kamu 

politikalarına dayandırmaktadır. Ona göre gelir vergisinin artırılması 
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özel sektörün yapacağı yatırımların azalmasına neden olacak, bu 

durumun sermaye birikimi ile büyüme arasında sürekli bir değişime 

neden olacağını belirtmiştir. (Çiftçi, 2015, 45). 

 

Rebelo’ya göre, ekonomideki fiziki sermaye düşüşü beşeri sermayenin 

oranında bir artışa neden olmaktadır. Bu yönü ile iktisat literatürüne 

önemli bir katkı sağlamıştır. Rebelo, fiziki sermaye ile beşeri sermaye 

arasında beşeri sermaye artışına önem vermiştir. Dolayısıyla kamu 

harcamalarının beşeri sermaye üzerinde önemli etkileri olacağını 

belirtmiştir (Taban ve Kar, 2006, 162). 

 

3.TÜRKİYE’DE UYGULANAN İKTİSADİ BÜYÜME VE 

KALKINMA POLİTİKALARI 

 

Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan günümüze değin birçok iktisadi 

büyüme ve kalkınma politikaları uygulanmıştır.  Uygulanan bu 

politikalar bazen devlet eliyle bazen de serbest ekonomi politikaları 

içerisinde uygulama alanı bulmuştur. Bu doğrultuda uygulanmış olan 

ekonomi politikaların neler olduğunu netleştirmek için bu politikaların 

içeriğine detaylı bir şekilde bakmak gerekir. Uygulanan planlamalar 

daha çok iktisadi bir planlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda daha çok sanayi, kalkınma ve şirket temelli piyasa 

ekonomisi çerçevesinde büyüme ve kalkınma hareketleri yapılmaya 

çalışılmıştır. 
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3.1. 1923-1946 Dönemi İktisadi ve Kalkınma Politikaları 

3.1.1. Liberal Dönem 

 

Osmanlı İmparatorluğu sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

temel sorunlarından biri, ekonominin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesiydi. Siyasal anlamda bağımsızlığın güçlü ekonomik 

politikalar ile elde edileceği düşüncesi bu dönemde hakim olan 

görüştür. Ekonomik alt yapının sağlam temellere oturtulup bu 

doğrultuda planlamalar yapılması savunulmuştur. Bu dönemde sanayi 

hemen hemen yok denecek kadar az bir seviyededir. Bu dönemde kişi 

başına düşen milli gelir asgari standartların neredeyse altında seyir 

izlemektedir (Koçtürk ve Gölalan, 2010, 50). 

 

1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde kalkınma ve büyüme için ilk çalışmadır. Bu kongrede özel 

sermeye birikimi desteklenerek, kapitalist bir yönelim içerisinde 

iktisadi sistem dizayn edilmeye çalışılmıştır. Bu durum ilerleyen 

yıllarda bir iktisat politikası olarak tercih edilmiştir (Ekiz ve Somel, 

2007, 102). Bu kongrenin amacı, savaş sonrası tahrip olan iktisadi 

politikaları tanımak ve bu iktisadi politikalar arasında tanımlamalar 

yaparak değerlendirmelerde bulunmaktır. Ekonomik yapılanmanın 

nasıl bir politika ve planlama ile gerçekleştirileceğinin tespiti açısından 

kongre önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda yurt içi sanayi kurmayı 

amaçlayan ve bu sanayiyi geliştirmek isteyen, özel girişime destek ve 

öncelik tanınan bir ekonomik sistem kurulmak istenmiştir. Bu kongre 
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çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi kesimini de içine alarak bir büyüme 

gerçekleştirmek istemiştir (Koçtürk ve Gölalan, 2010, 50). 

 

1923-1929 yılları arasında uygulanan iki temel politika mevcuttur. 

Türkiye’de bu dönemde izlenilen ekonomik politikalar liberal ekonomi 

yaklaşımı içerisinde uygulama alanı bulmuştur. 1929 sonrası dönem 

ise, devletçi bir yaklaşım hakim olmuştur. Bu duruma 1929 yılında 

başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünyada etkili 

olan ekonomik buhran etkili olmuştur. Bu iki dönemde uygulanan 

maliye politikasının temel amacı, halkı zorlamadan kaçınarak, devlet 

bütçesi dengesinin ekonomik bir dengede tutularak ekonomik büyüme 

gerçekleştirilmek istenmiştir (Kaya ve Durgun, 2009, 235). 

 

1927 yılında yürürlüğe giren Teşvik-i Sanayi Kanunu 1923-1930 yılları 

arası dönemlerde uygulanan serbest liberal eğilimli politikaların bir 

yansımasıdır. Bu yasa ile özel girişim desteklenmiş olup, özel sektörün 

uygulayacağı politikalardaki kolaylığı açık bir şekilde gözler önüne 

sermiştir. Bu kolaylıklar (Övgün, 2009, 25-26);  

 

✓ Devlet kamuya ait arsaları on yıl süre ile bedelleri ödenmek şartı 

doğrultusunda özel teşebbüse devredebilecektir. 

✓ Özel sektörün bu alanlarda mal ve hizmet üretimi için bina, arazi 

ve her türlü kazanç gibi vergilerden muaf tutulacaktır. 

✓ Üretim için kullanılacak olan malzemeler gümrük vergisinden 

muaf tutulacak. 
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✓ Kamu kuruluşları, ithal mala oranla %10 pahalı olsa bile yurtiçi 

üretime ağırlık verecektir. 

 

1923-1929 dönemleri arasında uygulanan ekonomik politikalara 

bakıldığında liberal ekonomik politikaların hüküm sürdüğü 

görülmektedir. Bu dönemde daha çok klasik büyüme modelinin 

uygulandığı görülmektedir. Kalkınmanın gerçekleşebilmesi adına 

yapılan planlamaların daha çok kapitalist ve liberal ekonomik 

çerçevede yapıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan İzmir İktisat 

Kongresi bu durumu kanıtlar niteliktedir.  

 

3.1.2. Devletçilik Dönemi 

 

1930 yılından sonra Türkiye’de ekonomi politikalarında devletçi bir 

anlayış egemen olmuştur. ABD’de 1929 yılında meydana gelen ve tüm 

dünyayı etkileyen ekonomik kriz uygulamada olan liberal kuramları ve 

serbest ticaret politikalarını sorgulanır hale getirmiştir. Türkiye’nin bu 

dönemde kalkınma için örnek aldığı Batı Ülkelerinin içine düşmüş 

olduğu bu durum, kalkınmada Sovyet Beş Yıllık planların 

hazırlanmasına neden olmuştur (Ekiz ve Somel, 2007, 103). 

 

1930-38 döneminde uygulamaya konulan maliye politikaları ile liberal 

ekonomi anlayışından karma ekonomik anlayışa geçildiği 

görülmektedir. Bu dönemde temel amaç, dünyada egemen olan 

ekonomik krizden çıkmak, sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için 

devletin ekonomiye müdahalesinin gerekliliği ve yatırımların devlet 
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eliyle gerçekleştirilmesi şeklinde öngörülmüştür. Gerekli görülen 

alanlarda yatırımların yapılması ve kamu iktisadi teşebbüsleri eli ile 

mal, hizmet üretiminin sağlanması amaçlanmıştır. Atatürk’ün 

benimsemiş olduğu devletçilik ilkesi, özel teşebbüs yerine tamamen 

devletçi politikaları benimseyen bir sistem değildir. Bu dönemde katı 

bir devletçilik yerine daha çok ılımlı devletçilik ilkesi uygulamıştır 

(Kaya ve Durgun, 2009, 238). 

 

1930-31 yılları korumacı devlet politikalarının hakim olduğu yıllardır. 

Keynesyen büyüme modelleri bu dönemde uygulama alanı bulmuştur. 

Türkiye ekonomisi bu dönemde dışa kapanarak devlet eliyle 

sanayileşme sürecine girmek istemiştir. 1929 yılında Lozan 

antlaşmasının getirmiş olduğu sınırlamaların kaldırılması ve ham 

madde fiyatlarının sanayi fiyatlarından daha düşük olması sonucu 

yaşanacak dış ticaret serbestliğinin olumsuz etkileri giderilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda ithal edilen sınai mallarından ithal ikameci 

bir politikaya geçiş benimsenmiştir (Öndağ, 2012, 2). 

 

1933 yılından itibaren Türkiye’de devlet öncülüğünde kalkınma 

modelleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu modellere bakıldığında I. Beş 

Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde kurulan Sümerbank, bu ekonomik 

politikaları kanıtlar niteliktedir. Devletçilik politikasının somut olarak 

başlangıcı Birinci Beş Yıllık Sanayi Planına dayanmaktadır. Devletçilik 

ilkesi iki sanayi planının (Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayileşme) 

hazırlanarak yürürlüğe konulmasıyla uygulamaya geçirilebilmiştir 

(Koçtürk ve Gölalan, 2010, 57). Uygulamaya konulan planların amacı, 
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kalkınma sürecinde sanayileşme ve ham maddesi ülke içerisinde 

bulunan üretim hizmetlerine öncelik vermektir. Bu doğrultuda ithal 

ikameci bir politika izlenmiştir (Övgün, 2009, 39). 

 

3.1.3. Savaş Dönemi 

 

Birinci Beş yılık planın başarılı olması sonucu 1938 yılında İkinci Beş 

Yıllık plan hazırlanmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşının çıkması 

sonucu bu plan hayata geçirilmemiştir. Türkiye’nin her an savaşa 

girebilme riskine karşı uygulamış olduğu seferberlik, Türkiye 

ekonomisini son derece olumsuz etkilemiştir. Askeri harcamalar ve 

emisyon giderleri yüzünden üretimde bir daralma meydana gelmiştir. 

Bu durum enflasyon üzerinde olumsuz sonuçların doğmasına neden 

olmuştur. Bu dönemde dış ticaret Türkiye aleyhine değişmiş ve dış 

ticarette daralma yaşanmasına karşılık 1938 yılı hariç diğer bütün 

yıllarda dış ticaret fazlalığı oluşmuştur. (Akyıldız ve Eroğlu 2004, 49-

50). 

 

1930’lu yıllarından sonra Türkiye’de uygulanan ekonomik büyüme ve 

kalkınma politikalarına bakıldığında, Keynesyen büyüme modeli 

etrafında bir büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Keynesyen ekonomi 

modelinde hakim olan görüş, devletin ekonomik düzen içerisinde aktif 

bir şekilde rol almasına inanılan görüştür. Klasik ekonomi 

politikalarının 1929 ekonomik buhranı ile sorgulanır hale gelmesi 

sonucu devletin piyasaya müdahale etmesi sonucunu doğurmuştur. 

Dolayısıyla buhrandan sonra hem dünyada hem de Türkiye’de devlet 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

188 

 

müdahalesi çerçevesinde büyüme ve kalkınma politikaları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu dönemde uygulanan ithal ve yerli üretimle sanayi 

geliştirmek düşüncesi içsel büyüme modeli kapsamı alanına 

girmektedir. Özellikle sanayi alanında yapılacak olan düzenlemelerin 

devlet eliyle yapılması düşüncesi tamamen bu düşünce etrafında 

şekillenmiştir.  

 

3.2. 1946-1960 Dönemi İktisadi ve Kalkınma Politikaları 

 

1946 yılı sonrası ekonomideki gelişmelerin üzerinde ikinci dünya 

savaşı sonrası izlenen büyüme ve kalkınma politikaların etkisi önemli 

bir yer tutmaktadır. 1940-60 arası dönemde izlenen politikaların temel 

özelliği, sermaye birikiminin yeni kaynaklarla beslenerek hızla gelişme 

göstermesi olmuştur. Bu durum toplumsal ve ekonomik gelişmeleri 

beraberinde getirmiştir. Savaş sonrasında oluşan sermaye birikiminin 

diğer iç ve dış faktörlerle etkilenmesi sonucu toplumsal alanlarda 

önemli etkinliklerin kazanılmasına neden olmuştur (Eşiyok, 2006, 11). 

Söz konusu gelişmeler Türkiye’de 1946 yılında çok partili hayata 

geçişle birlikte yaşanmıştır. Çok partili hayata geçişle birlikte siyasal ve 

ekonomik alanlarda daha özgürlükçü reformların yapılmasına imkan 

tanınmıştır. Bu dönemde Amerika ile ilişkiler geliştirilmiş, Birleşmiş 

Milletlere, 1944 yılında IMF ve 1947 yılında da 5016 Sayılı kanunla 

Dünya Bankasına üye olunmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara 

bakıldığında, özgürlükler alanında ve daha çok Batı’nın benimsettirmiş 

olduğu büyüme modeli örnek alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar ile 
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Türkiye Batıya entegre olmaya çalışmıştır (Akyıldız ve Eroğlu, 2004, 

50). 

 

1946 yılında Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’de 

çok partili bir hayata geçilmiştir. Demokrat Parti iktidarı ile birlikte 

1949 yılına kadar benimsenen devletçilik ilkesi 1950 yılından sonra 

yerini liberalizme bırakmıştır. Parti programında değinilen ve açık bir 

şekilde ifade edilen “bundan sonra kamu niteliği gösterilmeyen 

alanlarda işletmeciliğe geçmeyeceğimiz gibi çeşitli nedenler altında 

kurulmuş olan işletmeleri, kamu hizmeti gören ve ana sanayi ile ilgili 

olanlar dışında beli bir plan içinde elverişli koşullarla bir bir özel 

girişime devredeceğiz” ibaresi liberalizm anlayışını ortaya koymaktadır 

(Kanaca, 2012, 52). 

 

Kamu kesimi yatırımları haberleşme ve ulaştırma alanlarına yönelik 

gerçekleştirirken, özel sektör yatırımları ise tüketim malları sanayisi 

alanında gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde diğer önemli bir gelişme 

tarımsal kalkınma da ön plana çıkmaktadır. Köylüye kolaylıklar, 

ürünlere fiyat biçme, krediler sağlanmış ve ABD’den alınan tarım 

makineleri ile tarımda makineleşme hızlanmıştır. Teknolojik anlamda 

gelişim traktör kullanımı ile başlamıştır. Daha önce 2000 olan traktör 

sayısı 1950’den sonra 24 bini geçmiştir. Ancak hedeflenen ekonomik 

politikaların uluslararası sistemle bütünleşememesi ve kısa vadeli borç 

kredisinin getirmiş olduğu kambiyo krizi IMF istikrar programı ile son 

bulmuştur (Gülmez, 2009, 75). 
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1946-60 dönemi arası iktisadi büyüme ve kalkınma çok partili hayata 

geçişin getirmiş olduğu bir politikadır. Aynı zamanda ABD’nin yapmış 

olduğu Marshall yardımları ve Truman Doktrinin de büyük etkisi 

olmuştur. Demokrat Partinin devletçilik anlayışı ile başlamış olduğu 

süreç devamında liberal politikalara dönüşmüştür. Bu dönemde hem 

devlet hem özel sektör mal ve hizmet üretme konusunda liberal bir 

politika izlemiştir. Tarımsal alanda kalkınmaya öncelik verilmiş ve bu 

doğrultuda ABD’den traktör ithalatı yapılmıştır. Klasik ekonomik 

büyüme modelinin bu alanda bir politika olarak benimsendiği 

söylenebilir. Dışsal bir büyüme ve kalkınma etrafında ekonomik 

gelişmeler yaşanmış ve teknoloji bu alanda ABD’den alınan traktörlerle 

etkisini ortaya koymuştur. 

 

3.3. 1960-1980 Dönemi İktisadi ve Kalkınma Politikaları 

 

Türkiye’de 1950’den sonra uygulanan ekonomik büyüme ve kalkınma 

politikaları özellikle 1954-58 dönemleri arasında bir sekteye uğramıştır. 

Hedeflenen kalkınma politikalarının uluslararası alanlardaki 

politikalarla uyuşmadığı ve yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle 

Demokrat Partinin benimsemiş olduğu liberal büyüme politikası yerini 

ithal ikame politikasına bırakmıştır. 

 

IMF denetiminde 1958 yılında alınan 4 Ağustos İstikrar Kararları ile 

ithalat rejimi, planlı dönemde uygulanacak olan ithal ikamenin temelini 

oluşturmuştur. 1962-76 dönemi sanayileşmenin tekrar hız kazandığı bir 

dönemi beraberinde getirmiştir. Bu dönemde ithal ikameci bir büyüme 
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modeli ile uygulanan popülist politikalar, sanayi alanında oldukça etkili 

olmuştur (Eşiyok, 2006, 14-15). 

 

1960 sonrası Türkiye’de tekrar planlı bir kalkınma süreci yaşanmıştır. 

Yeni yapılan bir anayasa ile devletin ekonomik ve sosyal yardımlaşma 

alanlarına müdahalesi ve insan haklarını denetim altına alması sosyal 

devlet modelini ortaya çıkartmıştır. Genel anlamda bu dönemde ithalat 

yerini yerli üretime bırakmıştır. Bu dönemde bütün dünyada uygulama 

alanı bulan Keynesyen büyüme ve sosyal devlet anlayışı Türkiye’de de 

uygulama alanı bulmuştur. Türkiye’de birincisi 1963’te uygulanan 

kalkınma politikaları bu doğrultuda yapılmış ve kalkınmada hızlı bir 

süreç elde edilmiştir (Eroğlu ve Akyıldız, 2004, 53). 

 

Keynesyen ekonomik büyümenin temelinde reel anlamda yaşanacak 

olan büyümenin devlet kontrolü ve müdahalesi ile gerçekleştirilmesi 

düşüncesi hakimdir. Türkiye’de bu dönemde uygulanan büyüme ve 

kalkınma politikaları Keynesyen büyüme endeksli olmuştur. Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı, İkinci Beş yıllık ve Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planları bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu durum kısa dönemli 

olarak ekonomi ve kalkınma üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. 

Keynesyen ekonomik büyüme de kısa dönemli bir büyümeyi öngören 

ekonomi modelidir. Ancak 1970’li yıllara gelindiğinde dünyada 

yaşanan petrol krizleri Türkiye ekonomisini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Dolayısıyla Keynesyen büyüme bu açıdan sorgulanır bir 

hale gelmiştir. Dünya ekonomisinde bir stagflasyon süreci yaşanmış ve 
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bu durum Türkiye ekonomisinde Keynesyen büyüme modelinin terk 

edilip, yerine serbest ekonomik politikalara bırakmıştır. 

 

3.4. 1980 ve Sonrası Dönemi İktisadi ve Kalkınma Politikaları 

 

1970’li yıllarda etkisini gösteren stagflayon süreci, kamu açıkları ve 

enflasyonist para politikaları, yeni tedbirleri zorunlu hale getirmiştir. 

Türkiye bu kapsamda 24 Ocak 1980 kararlarını uygulamaya koymuş ve 

serbest ekonomi politikasına geçmiştir. Bu politikalarla enflasyon 

açığını düşürmek, piyasa ekonomisini hayata geçirmek ve devletin 

ekonomiye müdahalesini nispi anlamda azaltmak şeklinde 

gerçekleştirmiştir (Eroğlu ve Akyıldız, 2004, 54-55). 

 

1980’li yıllardan sonra küreselleşmenin getirmiş olduğu düzene uyum 

sağlamak ve 1979 yılında yaşanan krizin etkilerini gidermek için 24 

Ocak kararları Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak 

görülmektedir. Bu kararlara bakıldığında ise ana hatlarını şu ilkeler 

oluşturmaktadır. Bunlar (Tüleykan ve Bayramoğlu, 2016, 405); 

 

✓ Ekonomide %32,7’lik bir devalüasyon uygulanarak günlük kur 

ilanına gidilmiştir. 

✓ Devletin ekonomide etkinliği azaltılmış, kamu iktisadi 

teşekküllere paralel olarak tarım ürünleri desteklemesi 

sınırlandırılmış, 

✓ Enerji, ulaştırma ve tarımda gübre dışında devlet 

sübvansiyonları kaldırılmış. 
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✓ Dış ticarette serbest bir politika izlenilmeye geçilmiş, yabancı 

sermaye yatırımları teşvik edilerek kar getirecek ekonomik 

politikalar ve transferlerde kolaylıklar sağlanmış. 

✓ İthalat liberal bir politika çerçevede dizayn edilmiş, ihracat ise 

vergi iadesi, düşük faizli krediler, vergi muafiyeti gibi 

sistemlerle teşvik edilmiştir.  

 

1970’li yıllarından sonra etkisini gösteren krize karşı alınan önlemlerle 

birlikte 1980’li yıllarda sonra arz yönlü bir politika izlenilmeye 

başlanmıştır. Yeniden yapılanan bu politikalar kapsamında kamu 

harcamalarında bir daralmaya, işgücü piyasasında özelleştirme ve 

deregülasyon gibi politikalar devreye konulmuştur. 24 Ocak kararları 

ile IMF denetiminde bir istikrar politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu 

programın temel amacı, ekonomide dışa açılma ve uzun dönemde 

dünya ekonomisi içerisinde yer alıp dünya ekonomisi ile bütünleşmek 

olmuştur (Eşiyok, 2006, 20). 

 

1980 sonrası ekonomik politikaların temelinde özelleştirme politikaları 

yatmaktadır. Özelleştirmeler yoluyla devletin ekonomi içerisindeki 

ağırlığı azaltılmaya çalışılmış, tekelci piyasalar yeniden düzenlenerek 

büyüme için temel düzenlemeler belirlenmiştir. Enflasyonun olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak için disiplinli bir maliye ve para politikası 

izlenmeye başlanmıştır (Bakır, 2008, 74). 

 

1980 sonrası iktisadi büyüme ve kalkınma planlarına bakıldığında, 

neoliberal ekonomi büyüme modeli etrafında bir büyüme anlayışının 
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benimsendiğini görülmektedir. Dışsal bir büyüme olarak neoklasik 

büyüme modelinin benimsenmesinin nedeni ise, ithal ikame döneminin 

getirmiş olduğu eksiklikler, 1970’li yıllardan sonra etkisini gösteren 

petrol krizleri ve tüm dünyada benimsenmiş olan piyasa ekonomisi 

etkili olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisi de krizlerin ve 

geçmişte uygulanmış olan yanlış politikaların ekonomi üzerindeki 

etkisini giderilmesi için serbest bir piyasa ekonomisine geçmiştir.  

 

SONUÇ  

 

İktisadi büyüme ve kalkınma kavramları aynı anlamlara gelmelerine 

karşın özünde farklı kavramlardır. Bu iki kavram tarihsel süreç 

içerisinde genellikle hep birlikte kullanılmış hatta bazen birbirlerinin 

yerine de kullanıldıkları görülmüştür. Oysa büyüme kavramı 

kalkınmanın gerçekleşebilmesi için bir ön ayak konumundadır. 

Dolayısıyla kalkınmanın olabilmesi için büyümenin gerçekleşmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Günümüz gelişmiş ülkeleri büyümelerini gerçekleştirmiş olup bunun 

yanında kalkınma sorunlarını da beraberinde gidermiştir. Türkiye ve 

gelişmekte olan ülkeler ise, büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek 

için, gelişmiş ülkelerin uygulamış oldukları ekonomik büyüme 

modellerini örnek almaktadır. Ancak büyüme ve kalkınma olguları 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla gelişimlerini 

gerçekleştirmek isteyen gelişmekte olan ülkeler, kendi iç 

dinamiklerinin farkına vararak bu doğrultuda ekonomik büyüme 
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modellerini belirlemelidir. Genel anlamda birçok gelişmiş ülkede 

uygulanan büyüme modelleri dışsal ve içsel büyüme modelleri şeklinde 

belirtilmektedir. Burada belirleyici olan kriterler teknoloji, beşeri 

sermaye, yatırım ve tasarruflardır. Dolayısıyla gelişmek isteyen ülkeler 

bu kriterleri göz önünde bulundurarak büyümelerini ve kalkınmalarını 

gerçekleştirmelidir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomik gelişme hareketleri cumhuriyetin 

ilanından sonraki yıllarda uygulama alanı bulan serbest ekonomik 

politikalar ile başlamaktadır. Cumhuriyet tarihinde uygulanan 

ekonomik politikaların çoğunluğu liberal ekonomi politikaları şeklinde 

olmuştur. 1929 yılındaki ekonomik buhran sonrası uygulamaya 

konulan Keynesyen ekonomi politikası ile 1960-1980 yılları arası 

uygulanan ithal ikame politikaları dışında genellikle liberal bir politika 

izlenmiştir. Özellikle 24 Ocak kararları doğrultusunda alınan kararlarla 

liberal ekonomi politikası etkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

1980 yılından sonra tamamen dışa açık bir ekonomi politikası ve 

neoklasik büyüme modeli çerçevesinde büyüme ve kalkınma 

gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu politika günümüzde hala etkisini 

göstermekte ve uygulama alanı bulmaktadır. 

 

Son zamanlarda Dünyada ve özellikle Avrupa Kıtası’nda yaşanan 

ekonomik krizler büyüme ve kalkınma üzerinde oldukça etkili 

olmuştur. Küreselleşmenin etkisiyle dünyanın herhangi bir noktasında 

meydana gelen olumsuz veya olumlu bir gelişme diğer kesimleri de 

etkilemektedir. Özellikle göçmen sorunları ve Ortadoğu’daki siyasi ve 
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ekonomik gelişmeler bu krizler üzerinde oldukça önemli bir paya 

sahiptir. Bu gelişmeler ışığında başta ABD olmak üzere birçok ülke 

kendi kabuğuna çekilmekte ve korumacı bir devlet anlayışı içerisine 

girmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çekilmek istemesi ayrıca 

bu durumu kanıtlar niteliktedir.  

 

Dünyada son gelişimlere bakıldığında kalkınmalarını sağlayıp dünyada 

söz sahibi olan ülkeler bugün bir ekonomik kriz içerisine 

girebilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte gelişmek isteyen az gelişmiş 

ülkeler, gelişmiş ülkelerin iktisadi büyümelerini örnek almayıp kendi iç 

dinamiklerinin farkına varıp bu doğrultuda bir büyüme modeli 

planlaması yapmalıdır. Türkiye açısından bakıldığında ise, özellikle 

beşeri sermaye çok iyi bir şekilde kullanılmalıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarına öncelik verilmeli ve katma değeri yüksek teknolojik 

gelişmelere ağırlık verilmelidir. İmalat sanayisine yeteri miktarda önem 

verilip tarım ve sanayide kümeleme sistemi benimsenmelidir. Çünkü 

büyüme ve kalkınma ancak sürdürülebilir bir ekonomi politikası ile 

kendini var etmektedir. 
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İSTİKRARI SAĞLAMADA UYGULANAN MALİYE 
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GİRİŞ 

 

Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için tüm dünyada ülkeler çeşitli 

önlemler almakta ve uygulamaktadır. Alınan önlemlerin çoğunluğu 

ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleşme imkânı bulmaktadır. 

Özellikle sosyal hayat düzeninin bozulmaması için ülkeler 

vatandaşlarını eve kapatma ve işyerlerinin belli sürelerle çalışılmasına 

izin vererek tedarik zincirinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi 

önlemlerine başvurmuştur. Vatandaşların işyerlerini açamama ve tam 

kapanma durumu söz konusu dönemlerde gelirlerinde azalmaya neden 

olmuştur. Vatandaşların söz konusu gelir kayıplarını önlemek amacıyla 

ülkeler tarafından yardım paketleri, vergi ertelemeleri ve teşvikler 

sunulmuştur. Yapılan bu yardımların amacı, Covid-19 salgınıyla 

mücadelede ekonomik istikrarı sağlamak ve tedarik zincirinde meydana 

gelebilecek sorunları minimal seviyeye indirmek olmuştur. Burada söz 

konusu önlemleri hayata geçirebilmek için ülkeler para politikası ve 

maliye politikası araçlarına başvurarak ekonomik sorunları gidermeye 

çalışmıştır. 

Bir ülkenin maliye politikalarının kapsam ve büyüklüğü, hükümetlerin 

mali kriz dönemlerinde ekonomik krizi gidermeye yönelik araçları ve 

finansal imkânlarının ne kadarını harekete geçirdiğine bağlı olarak 

ölçülebilir. Diğer bir deyişle, kamu otoritelerinin mevcut krize tepkisini 

kamu gelirlerinde yapılacak olan düzenlemeler özellikle vergi 

gelirlerinde yapılacak olan düzenlemeler, ekonomik hedeflere ulaşmak 

için uygun harcamalar ve yapılması planlanan harcamaların finansmanı 

için gerekli olan kaynakların sağlanabilmesi önem arz etmektedir.  



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

204 

 

 

Günümüze değin yaşanan krizlerde ülkeler etkin olarak çözümü ya 

piyasa mekanizmasına ya da kemer sıkma politikası önlemleri şeklinde 

bir yaklaşım içerisinde bulunmuşlardır. Başvurulan bu yöntemde 

ekonomik krizle mücadelede erken sonuçlar alınmıştır. Bu doğrultuda 

günümüzde yaşanan sağlık krizi ve buna paralel olarak meydana gelen 

ekonomik kriz de etkin bir kamu müdahalesi yaklaşımıyla mücadele 

edilmektedir.  

 

Türkiye’de Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik sorunların 

çözümüne yönelik 23 Mart 2020 ve 20 Nisan 2020 tarihlerinde iki mali 

paket planı açıklandı. Merkez Bankası da maliye politikalarına uyumlu, 

destekleyici para politikasını uygulamaya çalışmıştır. Salgının 

başladığı ve etkisinin tam olarak gözlemlenmediği 2020 Mart ayında 

bütçe giderlerinde artış yaşanmıştır. Özellikle vergi gelirleri başta 

olmak üzere kamu gelirlerindeki düşüş bütçe açığında artışa neden 

olmuştur. Bu durumun 2020 Mart ayı ve sonrasında da daha da artacağı, 

Türkiye’nin ekonomi politikalarında çerçeveyi mali kısıtlamaların 

belirleyeceği bir dönem içerisine girileceği görülmüştür. Dolayısıyla 

hem para politikasında hem de maliye politikasında temel hedef makro 

ve mikro ekonomik dengenin korunması amaçlanmıştır. 

 

1.VERGİ KAVRAMI 

 

Vergi tarihsel süreç içerisinde iktisatçılar tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Ancak vergi zaman içerisinde gelişip kurumsal bir hal 
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almış ve sağlam bir düşünce sistemi içerisinde yerini almıştır. Bu 

bakımdan vergi, devletin kamu gücüne dayanarak özel kesimden kamu 

kesimine aktardığı fonlardır (Pınar, 2017, 38). Vergi için en belirgin 

tanımlamalar ise klasik ve modern maliyeciler tarafından yapılmıştır. 

Bu tanımlamalar şu şekildedir (Türk, 2010, 111): 

 

• Klasik Maliyecilere göre: Klasik maliyenin kurucusu sayılan 

Fransız Gaston Jeze’ye göre vergi, kamu giderlerinin 

karşılanması amacıyla kişilerden zorunlu, nihai bir şekilde 

alınan ve karşılıksız olarak istenen parasal yükümlülüklerdir.  

• Modern Maliyecilere göre, Modern maliyeciler, klasik 

maliyecilerin vergi tanımlamasına ek olarak vergiyi, devletin 

kamu giderlerinin karşılanmasını sağlamak için sosyal ve 

ekonomik alanlarda topluma müdahalesini sağlamak üzere, 

zorunlu, nihai ve karşılıksız bir şekilde doğrudan istenen parasal 

yükümlülük şeklinde tanımlamıştır. 

 

1.1.Verginin Tarihsel Süreci 

 

Modern veya ilkel toplumlarda, küçük ya da büyük olsun her yerde 

doğrudan vergi başlığı altında olmasa bile, toplumun ihtiyaçlarının 

finanse edilmesi için vatandaşlardan gönüllü veya cebri olarak ayni ya 

da nakdi şeklinde gelirler elde edilmiştir (Sağbaş, 2010,  7) 

 

Vergi verme yükümlülüğü, insanların bir arada yaşamaları neticesinde 

ortaya çıkan kamusal ihtiyaçların yerine getirilmesi düşüncesinin 
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gelişmesiyle uygulama alanı bulmuştur. Bu kapsamda vergi, farklı 

toplumlarda farklı şekilde uygulama alanı bulmuştur. İlk başlarda 

gönüllülük esasına dayanan vergiler daha sonraki yıllarda bir 

yükümlülük haline gelmiş ve vatandaşlardan zorunlu olarak alınan bir 

ödev haline dönüşmüştür (Kayan, 2000, 81). Bu kapsamda tarihsel 

süreç içerisinde verginin ödeme yöntemindeki değişikliği üç yöntem 

altında ele alınabilir. Bu yöntemler şöyledir (Sağbaş, 2010, 7-8): 

 

• Birinci Yöntem: Kişimin vergiyi bedenen yani çalışarak 

ödemesidir. Günümüzde uygulamada olmamakla birlikte, 

Türkiye’de geçmişte uygulanan Varlık Vergisi bu yönteme 

örnek gösterilebilir. 

• İkinci Yöntem: Verginin ayni olarak ödenmesi yöntemidir. Bu 

yöntem daha çok para ekonomisin olmadığı zamanlarda 

verginin mübadele (takas) usulü ile tahsil edildiği bir yöntem 

şeklidir. Günümüzde geçerliliğini yitiren bu yöntem daha çok 

tarımsal ürünler üzerinden (buğday, arpa vb.) alınan bir vergi 

yöntem şekliydi. 

• Üçüncü Yöntem: Son yöntem ise, piyasa ekonomisinin hâkim 

olduğu yöntemdir. Bu yöntemde vergiler para olarak 

alınmaktadır.   

 

1.2. Verginin Amaçları 

 

Küreselleşmenin getirmiş olduğu yenilikler içerisinde devlet anlayış ve 

yapısındaki değişimler önemli yer tutmaktadır. Geçmişten günümüze 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

207 

 

değin sürece bakıldığında, özellikle müdahaleci devlet anlayışının 

egemen olmasıyla beraber, devletin üstlenmiş olduğu görev ve 

niteliklerde değişimler yaşanmıştır. Devletin ekonomide artan egemen 

gücü beraberinde ihtiyaçların da artmasına neden olmuştur (Tuncer, 

2005, 118). Bu kapsamda vergi gelirleri, devletin yapacağı kamu 

hizmetleri için önemli bir finansman kaynağı olmuştur. Devletlerin 

sahip oldukları idari yapıya göre değişim göstermekle beraber, 

genellikle devletlerin kamu gelirlerinin %90-95’ni vergiler 

oluşturmaktadır. 

 

Verginin mali amacı: Ekonomide piyasa mekanizmasını bozmadan 

herkesin gelirine oranla kamu harcamalarını finanse edebilmesidir. 

Eşitsiz bir rekabet ortamı yaratmadan, verginin tarh ve tahsilinin ucuz 

bir maliyetle gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu kapsamda 

makroekonomik göstergeler ile uyum içerisinde olmak ve milli 

gelirdeki değişimleri göz önünde bulundurarak vergi geliri sağlamaya 

çalışılmalıdır (Yüce, 2004, 3).   

 

Verginin iktisadi amacı: Kişi başına düşen üretim kapasitesini artırarak, 

toplumsal kalkınma ve refah için gerekli olan kalkınma hızının 

gerçekleşmesini sağlayan amaçlar geliştirmektir. Bu amacın 

gerçekleşmesini sağlamak için hem vergi yükünü hafifletecek hem de 

reel gelirde artışı sağlayacak amaçlara ve politikalara sahip olmak 

gerekmektedir (Özer, 1993, 74). 
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Verginin sosyal amacı: Sosyal adalet, elde edilen gelir ve servetin yeni 

bir düzenleme ile bireyler arasında dağılımını sağlamaktır. 

Vergilendirme, kıt olan sosyal kaynakların kullanımında etkinliği 

sağlamasının yanında planlı bir kalkınmanın sağlanması içinde 

kullanılabilecek etkili bir maliye politikası aracıdır (Çelik, 2013, 20). 

 

2. EKONOMİK İSTİKRAR KAVRAMI 

 

Ekonomik istikrar, “denge”, “kararlılık” ve “bir önceki durumu 

koruma” anlamlarında kullanılmaktadır. Buradaki amaç 

dengesizliklerin yaşanmaması, ekonomiyi dengede tutarak büyümeyi 

gerçekleştirmek veya konjoktörel dalgalanmaların etkilerinin 

azaltılması gibi geniş bir çerçevede kullanılabilir (Alkınoğlu, 1999, 

307). Dolayısıyla ekonomik istikrar, var olan durumu koruma, 

ekonomideki denge koşullarının sağlanması, dalgalanmamalardan 

doğan olumsuzlukların giderilmesi ya da hafifletilmesi olarak 

açıklanmaktadır (Duygulu, 1998, 107-108). Ekonomik istikrar, bir 

ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi, döviz kurları, faiz 

oranları gibi unsurların kararlı bir dengede olduğu, iç veya dış faktörler 

nedeniyle ekonomide önemli değişikliklerin gerçekleşmesinin 

beklenmediği bir durumdur (Pehlivan, 2009, 3). 

 

2.1. Ekonomik İstikrar Politikalarının Amaçları 

 

Bir ülkede ekonomik istikrarın sağlanması ve dengeli bir büyümenin 

gerçekleştirilmesinde para politikası ve maliye politikası araçlarına 
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başvurulmaktadır. Para politikası ile ülkelerin Merkez Bankaları veya 

para kurulların denetimi ve gözetimi altında hükümetle işbirliği 

içerisinde uygulama alanı bulurken, maliye politikası ise tamamen 

hükümetlerin kontrolü altında uygulama alanı bulmaktadır. Maliye 

politikası ekonomik istikrar ve ekonomik dengenin sağlanmasını ifade 

eden fiyat dengesi ile maksimum üretim düzeyinin sağlanmasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ekonomik istikrarın sağlanmasında 

maliye politikasının hedeflemiş olduğu amaçlar da mevcuttur (Paksoy 

ve Sumru, 2010, 153-154). Bunlar; 

 

• Enflasyonun Önlenmesi, 

• Dış açığın azaltılması, 

• İç tüketimin kısılması, 

• Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, 

• İhracatın arttırılması ve dış finansman sağlanması gibi 

amaçlardır. 

 

Tam istihdam ile fiyat istikrarının aynı anda sağlanması sonucu ortay 

çıkan güçlükler ekonomi uygulayıcılarını bir tercih yapmak zorunda 

bırakmaktadır. Bununla beraber bazı sorunların çözümü başka 

sorunlara neden olmaktadır. Örneğin, ekonomide hem işsizlik hem de 

enflasyon eşanlı olarak yani stagflasyon durumu varsa, bu durumda 

maliye politikası araçları iç talebi uyarılarak işsizliğe çözüm 

bulunurken, iç talepteki artışlar diğer taraftan fiyatlar genel düzeyinde 

yükseltebilmektedir. 

 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

210 

 

Burada istikrar politikaların amacı, ekonominin sahip olduğu koşullara 

uygun politikaların belirlenip uygulanmasını sağlamaktır (Alkınoğlu, 

1999, 307).  

 

2.2. Ekonomik İstikrar Politikasının Araçları 

 

Ekonomik istikrarın sağlanmasında ve sürdürülmesinde kullanılan 

başlıca maliye politikası araçları şunlardır (Paksoy ve Sumru, 2010, 

154): 

 

• Gelirler, 

• Harcama, 

• Borçlanma politikalarıdır. 

 

Ekonomik istikrar politikasının araçları genel olarak yukarıda üç bölüm 

şeklinde belirtilmiştir. Bunun yanında bu araçların yetkili kurumlar ve 

kurullarca nasıl uygulandığı, hangi alanlarda yerine getirildiği ise genel 

olarak şu şekildedir (Umutlu vd., 2011, 78-79): 

 

• Mali Araçlar: Vergi Politikası, kamu harcamaları politikası, 

borç yönetimi politikası, 

• Parasal Araçlar: Açık piyasa işlemleri, faiz ve reeskont 

oranları, munzam karşılıkları, kredi politikaları,  

• Dışsal Araçlar: İthalat-ihracat, döviz kuru politikaları, 

• Kontrol Araçları: Fiyat ve ücret kontrolü, 

• Kurumsal Araçlar: Siyasi kurumsal yapı şeklindedir. 
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Çalışmada daha çok ekonomik istikrarı sağlamada etkili olan vergi 

politikası üzerinde durulacaktır. 

 

3. EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK KAVRAMI 

 

Bir ekonomide arz-talep, yatırım-tasarruf ve ihracat-ithalat gibi 

eşitliklerin dengede olmadığı durumlarda istikrarsızlıktan söz edilebilir. 

Burada kastedilen dengesizlik, süreç içinde dinamik ekonominin kendi 

güçleri tarafından düzelen kısa dönemli bir dengesizlik değil, ekonomik 

hayatın akışı tekrar yön değiştirdikten sonra kendiliğinden eski 

yörüngesine dönemeyen ekonomideki istikrarsızlık ifade edilmektedir. 

Bu bağlamda ekonomik istikrarsızlık; fiyatlar genel seviyesinde veya 

işsizlik düzeyinde meydana gelen artışlar olarak tanımlanır. Geniş 

anlamda tanımlayacak olursak; fiyatlar genel seviyesinin, işsizliğin 

artmasının yanında prodüktivitedeki ve büyüme hızındaki düşüşleri de 

içermektedir. İstikrarlı bir ekonomide, sorun istikrarlı dengenin daha 

yüksek bir istikrarlı denge konumuna götürülerek, toplumsal refahın 

sağlanması yani ekonomik istikrarsızlığı ortadan kaldırıcı bir politika 

olup, amaç mevcut dengeleri bozmadan gelir dağılımını iyileştirerek 

ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir (Eğilmez ve Kumcu, 2005, 

364).  
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3.1. Ekonomik İstikrarsızlık Çeşitleri 

3.1.1. Dış İstikrarsızlık 

 

Dış istikrarsızlık sorununun belirlenmesinde kullanılacak en önemli 

araç dış ödemeler bilançosudur. Ödemeler bilançosu, bir ülkenin bir yıl 

içinde diğer ülkelere çeşitli nedenlerle yaptığı ödemeleri ve diğer 

ülkelerden sağladığı dövizleri (ya da döviz karşılığı ulusal parayı) 

gösteren bir tür bilançodur (Eker vd., 1994, 82) Bir ülkenin ödemeler 

bilançosu incelendiğinde, o ülkenin bir yıl içindeki uluslararası 

ekonomik ilişkilerinin nitelik ve büyüklükleri hakkında fikir sahibi 

olabiliriz. Eğer bir ülkenin döviz giderleri döviz gelirlerini aşıyorsa, 

ödemeler dengesi açığından, döviz gelirleri döviz giderlerinden fazla 

ise ödemeler bilançosu fazlasından söz edilir. Dış istikrar açısından en 

önemli sorun ödemeler bilançosunun açık veya fazla vermemesidir. 

Eğer ödemeler bilançosu açık veya fazla ise ekonomi dış dengeden 

yoksun demektir. Gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığı zaman, 

dış istikrar ile ilgili en önemli problem ödemeler bilançosu açıklarıdır. 

Bir ekonomide dengenin tam olarak sağlanabilmesi için hem yurtiçi 

istikrarın sağlanması, hem de ödemeler dengesi açığının giderilmesi 

gerekmektedir (Duygulu, 1998, 108-109). 

 

3.1.2. İç İstikrarsızlık 

 

Ekonomide iç istikrarın sağlanabilmesi için fiyat istikrarı ve tam 

istihdam seviyesinde çalışmanın birlikte gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde büyük dalgalanmaların 
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gerçekleşmediği tam istihdam seviyesine ulaşılan durumda iç istikrara 

kavuşulmuş demektir (Duygulu, 1998, 109-110). İç istikrarsızlığın en 

belirgin göstergesi sürekli artan kamu açıklarıdır. Aşırı enflasyon 

nedeniyle devlet harcamalarında sürekli bir büyüme olmakla beraber 

tam istihdam seviyesinde bir üretim olmadığı için devlet harcamalarını 

iç borçlanmaya giderek karşılamak zorunda kalmaktadır. Burada 

ülkeler, ekonomik istikrarı gerçekleştirmek için bir maliye politikası 

aracı olarak devlet borçlanmasına başvururlar (Eker ve Meriç, 2005, 

271). 

 

3.2. Ekonomik İstikrarsızlığın Nedenleri 

 

Ekonomik istikrarsızlığın nedenlerine bakıldığında enflasyon, 

stagflasyon ve deflasyon gibi problemler karşımıza çıkmaktadır. 

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesinde sürekli bir artışın yaşanması 

durumuna enflasyon denir.  Cari fiyat seviyesinde toplam talebin, 

toplam arzdan fazla olmasını ifade etmektedir (Akalın, 2001, 254-255). 

Fiyat seviyesinin katma değer vergisini artırması, tarım sektöründe 

meydana gelen olumsuz gelişmeler sonucu bir defaya mahsus yaşanan 

gelişmeler enflasyon ile açıklanamaz. Ancak belirli bir süre devam eden 

ve fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artış olarak belirtilir 

(Birinci, 1989, 20-21). 

Stagflasyon: Tüm ekonomide fiyatların hissedilir derecede yükselmesi 

yanında, potansiyel üretim faktörlerinin en düşük düzeyde istihdam 

edilmesiyle birlikte ekonomik büyümenin en alt düzeyde tutulmasıdır. 
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Yani enflasyonla durgunluğun aynı anda yaşanmasıdır (Aktan vd., 

2006, 15).  

Deflasyon: Fiyatlar genel seviyesinde sürekli meydana gelen düşüştür. 

Bu durumda paranın satın alma gücünde bit yükselme yaşanır (Eğilmez, 

2012). 

Resesyon: bir ekonomide üst üste iki çeyrek içerisinde yaşanan 

küçülmeye denir (Eğilmez, 2012). 

Depresyon: Bir ekonomide ekonomik faaliyetlerin uzun bir süre 

içerisinde aşağı yönlü seyir izlemesidir (Eğilmez, 2012)  

Slumpflasyon: Bir ekonomide enflasyon yaşanırken aynı anda 

ekonomi küçülüyorsa bu duruma slumpflasyon denilir (Eğilmez, 2012).  

 

Ekonomide en çok rastlanılan istikrar bozucu durum enflasyondur. 

Ekonomik yapıda ve finansal mekanizmada bozulmalara yol açan 

enflasyon, makro düzeyde gelir ve kaynak dağılımı, ödemeler dengesi, 

bütçe ve istihdam gibi temel unsurlar için gerekli olan finansal 

işlevlerin yerine getirilememesine ve üretime dayalı mali yapıların 

bozulmasına neden olmaktadır (Pehlivan, 2006, 281). 

 

4. TÜRKİYE’DE COVİD- 19 SÜRECİNDE EKONOMİK 

İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN UYGULANAN MALİYE 

POLİTİKASI ARAÇLARINDAN VERGİNİN ROLÜ 

 

Küresel salgının ekonomik sonuçları, kapsamlı ve uyum içinde maliye 

ve para politikası uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Maliye 

politikasının küresel salgın dönemindeki önemi, ekonomide ortaya 
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çıkan tahribattan en fazla hane halkının ve işletmelerin etkilenmesi 

sebebiyle ortaya çıkmıştır (Kıratoğlu, 2021, 4115). 

 

Genel olarak Türk vergi sistemine bakıldığında kurumsal vergi 

gelirleri, katma değer vergisi, özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi, 

gümrük vergisi, damga vergisi gibi çeşitli vergiler yer almaktadır. Buna 

ilave olarak değişen dünya şartlarına göre yeni vergi çeşitleri ortaya 

çıkmaktadır. 20 Mart 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 

Dijital Hizmetler Vergisi buna örnek olarak gösterilebilir. Türkiye’de 

yeni uygulamaya konulan bu sistem ile Mayıs 2020 itibari ile 72 Milyon 

TL vergi toplanmıştır (GİB, 2020). 

 

Hükümetler vergi gelirlerini maksimize etmek için optimum vergileme 

ya da buna yakın bir değerde vergi oranını belirlemek isterler. Ancak 

Arthur Laffer vergi artışının vergi gelirlerini sürekli artmayacağını öne 

sürmüştür. Aksine vergi oranlarındaki artışın belli bir seviyeden sonra 

vergi hasılatında düşüşe neden olacağını ileri sürmüştür. Laffer eğrisi 

olarak geçerliliğini sürdüren bu oranın %70 civarında olması gerektiği 

belirtilmiştir (Şen ve Sağbaş, 2017: 6). Vergilemede kayıt dışılığın 

önüne geçmek önemlidir. Bir ülkede faaliyette bulunan firmalar ve 

şirketler kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunabilirler. Bu durum 

ekonomide ve finans sektöründe bozulmalara ve ekonomik istikrarın 

bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla belirtilen kayıt dışılığın 

önüne ne kadar geçilirse optimum vergi daha fazla olacaktır (Gordon 

ve Li, 2009, 586). 
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Türkiye’de vergi gelirleri genel bütçe gelirleri içerisinde sürekli en 

yüksek paya sahip olmuştur. Tablo 1’de 2010 yılından itibaren genel 

bütçe vergi gelirleri, vergi gelirleri ve vergi gelirlerinde meydana gelen 

artış gösterilmektedir. 

Tablo 1: Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri (2010-2020) 

 

Yıl 

 

Genel Bütçe 

Vergi Gelirleri 

 

Vergi Gelirleri 

 

Pay (%) 

 

Vergi Gelir 

Artışı (%) 

2010 272.775.244.000 235.714.634.000 86 20.07 

2011 319.512.928.156 284.490.017.000 89 20,69 

2012 362.654.794.211 317.218.619.000 87 11,50 

2013 419.653.762.323 367.57.727.0000 88 15,86 

2014 461.450.539.125 401.683.956.000 87 9,30 

2015 525.045.891.452 465.229.389.000 89 15,82 

2016 608.336.187.323 529.607.900.000 87 13,84 

2017 700.621.261.129 626.082.414.000 89 18,22 

2018 753.720.328.000 667.319.541.000 87 17,90 

2019 829.788.408.000 740.137.984.000 82 10,03 

2020 915.130.873.000 815.652.449.000 88 11,07 

Kaynak: GİB, 2021, https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler, erişim 

tarihi: 20.10.2021 

 

Türkiye’de 2010-2019 yılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri ve Vergi 

Gelirleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 2010 yılında 272 milyar olan 

Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisine Vergi Gelirleri 235 milyarlık 

değer ile %20,07’lik bir pay almıştır. 2019 yılına gelindiğinde Genel 

Bütçe Vergi Gelirleri 1 trilyonu bulurken, bu gelirlerin 819 milyarını 

Vergi Gelirleri oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle Genel Bütçe Vergi 

Gelirleri artarken buna paralel olarak Vergi Gelirlerinde de bir artış 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler
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olmuştur. Dolayısıyla ekonomik istikrarın sağlanmasında Genel Bütçe 

Gelirleri içerisinde Vergi Gelirleri önemli fonksiyon üstlenmiştir. Vergi 

gelirlerinin Genel Bütçe içerisindeki en yüksek değeri 2011 ile 2017 

yıllarında %89’lik değer ile elde etmiştir. Vergi gelirlerinin Genel 

Bütçe Gelirleri içerisinde sürekli artış göstermesi ekonomik istikrar için 

önemlidir. Çünkü kamu hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için devletin 

belli gelirlere sahip olması gerekmektedir. Bu gelirlerden en önemlisi 

ve sürekli olanı da vergi gelirleridir. Ancak 2017 yılından itibaren vergi 

gelir artış hızında düşüş yaşanmaktadır. Bu durum ekonomik istikrar 

için olumsuz bir durumu arz etmektedir. Çünkü kamu gelirleri kamu 

giderlerini karşılamadığı takdirde devletler borçlanmaya giderek bu 

açığı kapatmaya çalışmaktadır. 

 

Tablo 2: Vergi Gelirleri, GSYH, Vergi Yükü (2010-2020) 

Yıllar Vergi Gelirleri GSYH (Bin TL) Vergi Yükü 

(%) 

2010 235.714.634.000 1.160.013.978 20,3 

2011 284.490.017.000 1.394.477.166 20,4 

2012 317.218.619.000 1.569.672.115 20,2 

2013 367.57.727.000 1.809.713.087 20,3 

2014 401.683.956.000 2.044.465.876 19,6 

2015 465.229.389.397 2.338.647.494 19,9 

2016 529.607.900.959 2.608.525.749 20,3 

2017 626.082.414.676 3.110.650.155 20,1 

2018 667.319.541.000 3.724.387.936 19,8 

2019 740.137.984.000 4.280.381.145 19,1 

2020 815.652.449.000 5.047.909.855 21.3 

Kaynak: GİB, 2021, https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler, (E.T.: 

24.10.2021) 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler


Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

218 

 

 

Tablo 2’deki veriler vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıla 

içerisindeki paylarını göstermektedir. Genel olarak bakıldığına vergi 

gelirlerinin GSYH içerisindeki oranı ortalama %20 civarındadır. OECD 

gurubunda yer alan ülkelerin 2017-18 yıllarında %34 seviyesinde 

gerçekleşmiştir (Tablo 2). Dolayısıyla Türkiye OECD ülkeleri ile 

kıyaslandığında %20’lik oran ile OECD ortalamasının altında kalmıştır. 

 

Tablo 3: Bütçede Hedeflenen Vergi Gelirleri ve Gerçekleşen Bütçe Vergi Gelirleri 

(2010-2020) 

Yıllar Bütçede Hedeflenen Gerçekleşen Vergi 

Gelirler 

Fark (%) 

2010 212.555.871.000 228.298.799.000 7,4 

2011 250.769.413.000 275.697.952.000 9,9 

2012 300.995.224.000 306.344.726.000 1,8 

2013 347.890.019.000 354.706.446.000 2,0 

2014 378.016.251.000 387.072.426.000 2,4 

2015 427.048.060.000 447.972.948.000 4,9 

2016 504.450.400.000 505.743.850.000 0,3 

2017 564.746.658.000 598.162.618.000 5,9 

2018 667.319.541.000 667.319.541.000 5,8 

2019 853.843.670.000 740.137.984.000 -8,7 

2020 936.258.493.000 815.652.449.000 -15,4 

Kaynak: GİB, 2021, https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler, (E.T.: 

26.10.2021) 

 

Tablo 3’te 2010-2019 yılları arasında bütçede hedeflenen vergi gelirleri 

ile gerçekleşen vergi gelirleri gösterilmektedir. 2010 yılından 2018 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler
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yılına kadar fark hep artı şeklinde gerçekleşirken, 2019 yılında bu fark 

eksilere dönüşmüştür. 2011 yılında ise gerçekleşen vergi gelirleri 

hedeflenen vergi gelirlerini aşmıştır (Tablo 3). Dolayısıyla ekonomik 

istikrarı sağlamada vergilerin önemi burada da ön plana çıkmaktadır. 

Çünkü hedeflenen vergi gelirlerinin toplandığı yıllarda ekonomik 

istikrar sağlanmıştır. 2010 yılından 2018 yılına kadar düzenli bir istikrar 

olmasa da genel olarak bütçede hedeflenen vergi gelirlerine 

ulaşılmıştır.  Ancak 2018 yılından sonra dünyada ve Türkiye’de etkisini 

hissettiren kriz vergi gelirlerinde düşüşe sebep olmuştur. Bu durum 

kamu hizmetlerin sunumunda etkinsizliğe neden olmuş ve ekonomik 

istikrarı olumsuz etkilemiştir. 

 

5. COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ 

 

Türkiye’de Covid-19 salgını ile birlikte yapılan vergi düzenlemeleri 

vergi indirimlerinden zaide vergi ertelemeleri şeklinde olmuştur. Bu 

yönüyle uygulanan bu vergisel politika daha önce uygulana 

politikalardan farklıdır. Örneğin 2008-2009 krizinde Türkiye’de 

uygulanan vergi politikası vergi indirimleri şeklinde gerçekleşmişti 

(Yavuz, 2020). 

 

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasında sonra tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de işletmelerin ve vergi mükelleflerini korumak için bazı 

önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında beyanname, ödeme ve 

bildirim sürelerinde ertelemeler olmak üzere mükelleflerin lehine 

olacak şekilde yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (BDO,2020). 
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Vergi Usul Kanununda da Mücbir sebepler şu şekilde belirtilmiştir 

(Aksoy, 2010):  

• Mükellefin vergi ödevini yerine getirmesine engel olacak ağır 

kaza, hastalık ve tutukluluk durumu 

• Vergi ödevini yerine getirmesine engel olacak yangın, yer 

sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetler, 

• Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler, 

• Sahibinin iradesi dışında meydana gelen defter ve vesikalık 

belgelerin elinden çıkmış olması gibi durumlardır. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu doğrultuda 24 Mart 2020 tarihinde 518 

Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlayarak salgın döneminde 

etkilenen mükellef ve hizmet sektörlerin koruma altına almıştır (Resmi 

Gazete, 2020). Bu durum zamanında toplanması gereken vergi 

gelirlerinin ertelenmesine ve vergi gelirlerinde bir düşüş yaşanmasına 

neden olmuştur.   

 

Covid-19 ile birlikte Türkiye’de ilk çeyrekte %4,5’lik bir büyüme 

sağlanmış olsa da ikinci daralmaya neden olmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Türkiye ikinci 

çeyrekte %9,9’luk bir daralma yaşanmıştır (Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2020).  

 

 

 

 



Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar 

221 

 

Tablo 4: Aylık Vergi Gelirleri 

 

Aylar 

Genel Bütçe 

Gelirleri 

(2019) Milyon 

TL 

Vergi Gelirleri 

(2019) Milyon 

TL 

Genel Bütçe 

Gelirleri 

(2020) 

Milyon TL 

Vergi 

Gelirleri 

(2020) Milyon 

TL 

Ocak 95.630 55.675 - 67.416 

Şubat 64.506 57.499 81.136 71.729 

Mart 51.032 41.088 44.604 36.954 

Nisan 55.149 48.771 63.410 46.125 

Mayıs 69.647 59.833 66.691 55.281 

Haziran 53.666 44.877 64.430 55.443 

Temmuz 90.920 58.322 84.606 76.014 

Ağustos 92.403 66.620 - 98.456 

Eylül 60.982 52.607 76.876 68.311 

Ekim 65.383 54.383 92.766 76.615 

Kasım 83.289 73.289 109.746 99.248 

Aralık 73.317 60.618 97.559 78.469 

Kaynak: SBB, 2021,  

https://www.sbb.gov.tr/merkeziyonetimbutcesiaylikgerceklesmeleri/#161346224814

99049506b8b2E.T.: 21 Ağustos 2021. 

 

Tablo 4’teki veriler 2019 yılı ile 2020 yıllarına ait ilk dokuz ay verilerini 

kapsamaktadır. Covid-19 başlamadan önce genel bütçe gelirleri 2019 

yılında Temmuz ve Ağustos aylarında en yüksek seviyeyi görmüştür. 

Ancak 2020 yılının Temmuz ayı genel bütçe gelirlerinde bir önceki 

döneme göre azalma yaşanmıştır. 2019 Yılının Mart Nisan Mayıs 

aylarında elde edilen vergi gelirleri, 2019 yılı Mart Nisan Mayıs 

aylarında daha fazladır (Tablo 4). Vergi gelirlerinde yaşanan bu düşün 

sebebi salgın ile birlikte vergi ertelemelerinin yaşanmasından 

kaynaklanmaktadır. Çünkü bu dönemde devlet mükellefi korumak için 

https://www.sbb.gov.tr/merkeziyonetimbutcesiaylikgerceklesmeleri/#16134622481499049506b8b2
https://www.sbb.gov.tr/merkeziyonetimbutcesiaylikgerceklesmeleri/#16134622481499049506b8b2
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vergi ertelemelerine gitmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de 2020 yılının mart 

ayıdan başlayarak ekonomiyi olumsuz etkileyen Covid-19 vergi 

gelirlerinde bir düşüşe neden olmuştur. Bu durum ekonomik istikrar 

üzerinde olumsuz etki yaratarak ilk çeyrekte yaşanan %4,5’lik büyüme 

oranın ikinci çeyrekte %9,9’luk daralmaya bırakmıştır. 

 

Tablo 5: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 

 Bütçe (2018) Bütçe (2019) Bütçe (2020) 

Bütçe Gelirleri 757.834.265.000 880.359.542.000 959.588.214.000 

Genel Bütçe Gelirleri 753.720.328.000 829.788.766.000 915.130.873.000 

Vergi Gelirleri 667.319.541.000 740.137.984.000 815.652.449.000 

Gelir Vergisi 127.217.680.000 141.874.500.000 157.075.840.000 

Kurumlar Vergisi 70.706.501.000 79.159.666.000 87.663.559.000 

Dâhilde Alınan 

Katma Değer Vergisi 

122.426.614.000 136.184.036.000 152.526.180.000 

ÖTV 147.546.372.000 161.109.998.000 172.003.743.000 

Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi 

15.284.677.000 17.346.459.000 19.948.429.000 

İthalde Alınan 

Katma Değer Vergisi 

107.784.561.000 120.207.835.000 132.597.684.000 

Damga Vergisi 18.051.637.000 20.159.245.000 22.554.310.000 

Harçlar 23.690.379.000 26.334.901.000 29.492.336.000 

Diğer 39.752.321.000 43.832.232.000 46.013.254.000 

Vergi Dışı Gelirler 91.035.621.000 106.264.021.000 152.033.353.000 

Kaynak: GİB, 2021, https://www.gib.gov.tr/ ve www.sbb.gov.tr. (E.T.: 20 Ağustos 

2021).  

 

Tablo 5 2018, 2019 ve 2020 bütçe gelir gerçekleşmelerini 

göstermektedir. Tabloya bakıldığında yıllık bazda tüm gelir 

https://www.gib.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
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kalemlerinde bir önceki yıla göre artışın yaşandığı görülmektedir. 

Ancak aylık bazda (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) vergi gelirlerinde 

düşüşün yaşandığı görülmektedir (Tablo 4). Çünkü bu dönemde 

toplanması ön görülen vergiler ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu gelir 

gerçekleşmeleri içerisinde ilk sırada vergi gelirleri gelmektedir. Vergi 

gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi 

ön plana çıkmaktadır. Genel bütçe gelirleri içerisinde en az paya sahip 

olan gelirler ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Damga 

vergisidir (Tablo 5). 

 

SONUÇ 

 

Koronavirüs salgını Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya hızlı bir 

şekilde yayılma başlamıştır. Bu durum karşısında ülkelerin başta sağlık 

sektörleri olmak üzere ekonomi ve birçok farklı alanda olumsuz etkilere 

neden olmuştur. İlk başta sağlık sektörünü etkileyen saldın akabinde 

ekonominin tüm sektörlerine yayılarak küresel ticareti, üretim ve 

tüketim süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Bu durum karşısında 

devletlerin almış oldukları ilk önlemler sokağa çıkma yasağı, 

işyerlerinin kapanması, turizm faaliyetlerinin durdurulması ve toplantı 

organizasyonlarının iptal edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Tüm 

bunlar ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.  

 

Üretim ve tüketim gibi ticari faaliyetlerin durdurulması sonucunda 

vergi mükellefleri olumsuz etkilemiş ve vergisel yükümlülüklerini 

yerine getirmekte zorlanmışlardır. Bu durum karşısında devletler, 
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vergisel tedbirler karşısında genellikle vergi alacaklarından kısmen 

veya tamamen vazgeçmiş ya da ileri bir tarihe ertelemeler yapmışlardır. 

Dolaysıyla zamanında toplanması öngörülen vergi gelirleri 

toplanamamış ve kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi 

gelirlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Ayrıca salgın sürecinde 

devletlerin sağlık gibi bazı zorunlu hizmetle için kamu harcamaları 

gerçekleştirmiş, vergi gelirleri bu harcamaları karşılamada yetersiz 

kalmış ve bu durum gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinin dengeden çıkmasına ve bütçe açıkları vermesine neden 

olmuştur. Farklı bir bakış açıdan bakılacak olunursa dünya genelinde 

salgın sürecinde yapılan teşviklerin ve vergisel tedbirlerin ülke 

ekonomileri üzerinde olumuz bir etkiye neden olduğu görülmüştür. 

 

Türkiye’de uygulanan politikalara bakıldığında ise, ekonomik anlamda 

KOBİ’lere ekonomik destek, işsizlik maaşı ödenekleri, işten 

çıkarmanın engellenmesi, mali teşvik politikaları, vergi gelirlerinin ileri 

tarihlere ertelenmesi şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Özellikle 2020 

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplanması öngörülen gelir 

vergisi, kurumlar vergisi gibi vergi gelirlerinin ileri tarihlere 

ertelenmesi genel bütçe gelirlerinde azalmaya neden olmuştur. Bu 

durum karşısında ekonomik istikrarı sağlamada sorunların ortaya 

çıkmasına, bütçe açığının daha da artmasına ve 2020 yılının ikinci 

çeyreğinde negatif büyümenin gerçekleşmesine neden olmuştur. 2020 

yılının ilk çeyreğinde %4,5’lik bir büyüme gerçekleşirken, ikinci 

çeyrekte ise vergi gelirlerinde meydana gelen kayıplar ile %9,9’luk bir 
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daralma yaşanmıştır. Bu durum ekonomik istikrarı sağlamada vergi 

gelirlerinin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

Netice itibariyle gelişmiş ekonomiler göz önüne alındığında Türkiye’de 

uygulanan teşvik paketlerinin büyüklüğü gelişmiş ekonomilere oranla 

geride kaldığı görülmektedir, ancak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

yapısına bakıldığında kendi kapasitesi dâhilinde gerçekleştirmiş olduğu 

vergisel tedbirler ile mali teşviklerin salgınla mücadelede başarılı bir 

şekilde yürütüldüğü söylenebilir. Ancak salgın tüm dün dünyada 

olduğu gibi Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler bırakmış ve 

ekonominin genel dengesinde sapmalara neden olmasına, toplumun 

ekonomik, sosyal yönden olumsuz bir süreç içerisine girmesine neden 

olmuştur. 
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GİRİŞ 

Günümüzde ulaştırma faaliyetleri bir ülkenin iktisadi, siyasi, sosyal ve 

askeri faaliyetlerinin tümünü doğrudan etkilemektedir. Giderek 

tükenen kaynakların verimli kullanılması, ürünlerin ekonomik ve hızlı 

taşınması, ulaşım sürelerini azaltıp mobiliteyi arttırarak toplumsal 

kaynaşmanın sağlanması, hatta başarılı bir ulus savunması ancak 

gelişmiş ulaşım sistemleri ile mümkündür. Gelişmiş bir ulaşım 

altyapısıyla üretim tesislerinin bir noktada yığılması engellenir ve daha 

dengeli bir ekonomik yapı kurulur. İşgücünün atıl olduğu bölgeler ile 

sanayi bölgeleri arasında kurulan ulaşım ağı sayesinde işsizliğin ve aşırı 

yüksek ücretin önüne geçilir. Böylece üretim maliyetleri düşmüş olur. 

Tarım ve sanayi sektörlerinin büyüyebilmesi daha çok üretim 

yapmalarına ve sonuç olarak bu ürünleri satabilmelerine bağlıdır. 

Gelişmiş ulaşım ağı sayesinde mallar hem yurtiçi hem de yurt dışı 

piyasalara kolayca nakledilebilir hale gelir. Kısaca pazar genişliğinin 

artması olarak nitelendirdiğimiz bu durum sayesinde ticari faaliyetlerde 

artış yaşanır. Ulaştırma faaliyetleri üretim yapan sektörler için 

maliyetleri düşüren, pazar genişliğini artıran bir unsurken turizm gibi 

bazı sektörler için ise hayati önemlidir (Adıgüzel, 2019:1). 

Yukarıda bahsedildiği gibi özellikle ekonomik açıdan çok önemli olan 

ulaştırma altyapısı, kamu tarafından geliştirilmekte, düzenlenmekte ve 

planlanmaktadır. Bu çalışma mevcut politikaları analiz etmek ve 

politika yapıcılara ışık tutabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada 

ilk olarak literatür taraması yapılacak, sonrasında Türkiye’nin ulaştırma 

altyapısının gelişimi ve mevcut durumu ele alınacak, daha sonra 
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ulaştırma yatırımlarının kısa ve uzun dönemde ekonomik büyüme 

üzerinde etkisini gösteren zaman serisi analizi yapılacak ve son olarak 

sonuç ve öneriler paylaşılacaktır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Ulaştırma iktisadı yazını 1950’lerden itibaren hızla gelişse de Aschauer 

(1989)’in ve Barro (1990)’nun çalışmaları literatürün ilerlemesinde 

mihenk taşı olmuştur. Aschauer, toplam verimlilik ile hükümet 

harcamaları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, askeri olmayan kamu 

harcamalarının askeri harcamalara göre dramatik biçimde daha fazla 

verimlilik artışı yarattığını ortaya koymuştur. Barro ise çalışmasında, 

kamu yatırımlarını üretim fonksiyonuna dahil etmiş ve birçok bilim 

insanının dikkatini kamu altyapı yatırımları ve büyüme ilişkisi üzerine 

çekmiştir (Farhadi, 2015, 74). 

Conrad ve Seitz (1994), Batı Almanya için 1961-1988 arası verileri 

kullanarak, ulaştırma yatırımlarının çıktı ve verimliliği artırdığını, 

maliyetleri ise düşürdüğünü bulgulamışlardır. Hatta ve Drennan ise 

ulaştırma yatırımlarının kısa dönemde altyapı inşası nedeniyle harcama 

ve istihdam artışını sağladığını, uzun dönemde ise; ekonomide kapasite 

artışı, uzmanlaşma, verimlilik artışı ve maliyet düşüşü gibi pozitif 

sonuçları olduğunu ortaya koymuşlardır (Bhatta ve Drennan, 

2003:288). 

Looney (1997) 1973-1995 yılları arasındaki Pakistan verilerini 

incelemiş, ulaştırma yatırımlarını da içeren altyapı yatırımları ile özel 

sektör mallarına olan talep arasında nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 
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koymuştur. Strum, Jacobs ve Groote (1999) Hollanda’da 1853-1913 

arası dönemde ulaştırma yatırımları ve toplam hasıla arasında 

nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Easterly ve Rebelo 

(1993) ise ulaştırma yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

incelemişler ve ulaştırma yatırımlarının büyümeye pozitif katkı yaptığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Haque ve Kim (2003) ise aynı çalışmayı 15 

farklı ülkede dinamik panel yoluyla test etmişler ve büyüme ile 

ulaştırma yatırımları arasında nedensellik olduğunu ortaya 

koymuşlardır.  

Seitz 1993 yılında 1970-1989 dönemi arasında Batı Almanya’daki 31 

farklı imalat sektörünün otoyol yatırımları ile ilişkisini incelemiş, 

otoyol yatırımlarının maliyetleri azaltırken verimliliği artırdığını ileri 

sürmüştür. Boarnet (1996) ise ABD’nin California eyaletinde 1969-

1988 yılları arası otoyol yatırımları ile eyalet üretim verileri arasındaki 

ilişkiyi araştırmış, otoyol yatırımlarının yapıldığı bölgelerde üretim 

artarken, yatırımlara uzak kalan bölgelerde üretimin düştüğünü tespit 

etmiştir. 

Holleyman (1996) ABD’deki 369 endüstri dalında, otoyol 

yatırımlarının üretkenliğe etkisini incelemek için 1969-1986 yılları 

arasındaki verileri kullanmış ve pozitif sonuçlar elde etmiştir. Regional 

Economic Studies Institute 1998 yılında yaptığı çalışmada, ABD’nin 

Maryland eyaletindeki 9 sanayi sektörü üzerinde otoyol yatırımlarının 

etkisini incelemiştir. Araştırmada 1982-1996 yılları arasındaki verileri 

kullanarak, otoyol yatırımlarının sanayi maliyetlerini düşürdüğü tespit 

edilmiştir. 
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Ulaştırma yatırımları üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır ve çok az 

bir bölümü yukarıda özetlenmiştir. Rompand De Haan (2007)’a göre bu 

çalışmalar genel olarak dört farklı yaklaşımla incelenebilir. Bunlar; 

üretim fonksiyonu, maliyet fonksiyonu, içsel büyüme modelleri ve veri 

bazlı model yaklaşımlarıdır. Ayrıca her yaklaşım uluslararası, ulusal ya 

da bölgesel ve son olarak endüstriyel düzeyde ele alınabilir. Aşağıda 

her yaklaşım ve düzey için literatürden örnekler verilmiştir. 

İlk olarak, üretim faktörleri ile üretilebilecek toplam çıktı miktarını 

modelleyen üretim fonksiyonu yaklaşımında altyapı yatırımları kamu 

tarafından sağlanan bir üretim faktörü olarak ele alınır. Bu yaklaşımı; 

Esfahani ve Ramirez (2003) ve Boopen (2006) uluslararası boyutta, 

Picci (199) ile La Ferrara ve Marcellino (2000) bölgesel boyutta, 

Fernald (1999) ile Yeoh ve Stansel (2013) endüstriyel boyutta 

incelemişlerdir.  

İkinci olarak, maliyet fonksiyonu içerisinde kamu altyapı yatırımları 

bedava bir girdi olarak ele alınır ve temel amaç maliyet 

fonksiyonundaki girdilerin çıktı maliyetini ne yönde etkilediğini 

belirlemektir. Bu yaklaşımı; Demetriades ve Mamuneas (2000) ile 

Loizides ve Tsionas (2000) uluslararası ölçekte, Vijverberg ve diğerleri 

(2011) bölgesel ölçekte, Moreno ve diğerleri (2003) endüstriyel ölçekte 

ele almışlardır. 

Üçüncü olarak, ekonomik büyümenin sadece dışsal olarak 

belirlenmediği aynı zamanda da içsel etmenlere de bağlı olduğunu öne 

süren yaklaşımda, altyapı yatırımları büyüme modeline içsel bir 

değişken olarak dahil edilir. Bu yaklaşımı; Easterly ve Rebelo (1993) 
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ile Egert ve diğerleri (2009) uluslararası düzeyde, Mas ve diğerleri 

(1996) ile Jayme ve diğerleri (2009) bölgesel düzeyde, Cellini ve 

Torrisi (2009) ise endüstriyel düzeyde incelemişlerdir. 

Son yöntem ise, genelde bir ekonomik teoriye dayanmayan verilerin 

ekonometrik olarak birlikte analiz edilmesine dayanan yöntemdir. Bu 

yöntemi Kamps (2005), Ghani ve Din (2006) ile Guo ve diğerleri 

(2011) uluslararası düzeyde, Herranz ve Loncan (2007) ile Marquez ve 

diğerleri (2011) bölgesel düzeyde incelemiştir. 

2. TÜRKİYE’NİN ULAŞTIRMA ALTYAPISININ DURUMU 

Ulaştırma yatırımlarını, bu faaliyeti gerçekleştirmek için bir yıldan 

fazla kullanılan, motorlu araç, tüm yapılar, diğer makine ve ekipmanlar 

olarak tanımlayabiliriz. Bir sabit sermaye yatırımı olan ulaştırma 

yatırımları aşağıdaki özelliklere sahiptir. (Ergün, 1985, 44). 

• Ulaştırma hizmetinde üretim ve tüketim aynı anda gerçekleşir 

yani ulaştırma depolanamaz. Bu nedenle arz talep uyuşmazlığı 

durumunda kaynak israfı ortaya çıkar. 

• Bu yatırımlar uzun ömürlüdür. Dolayısıyla ortaya çıkacak etki 

uzun zaman sonra tam olarak anlaşılabilecektir. 

• Ulaştırma yatırımlarında temel öncelik sosyal faydadır. 

• Ekonomide hem arz hem de talebi aynı anda etkiler. 

• Ulaştırma yatırımlarının maliyeti çok yüksektir. Genelde 

yatırım tamamlanmadan hizmet verilemez. 
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Ulaştırma yatırımları kalkınmanın garantisi olmasa da vazgeçilmez bir 

ön koşuludur ve karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu olmak 

üzere dört temel sisteme ayrılmaktadır. 

2.1. Karayolu Ulaştırması 

Karayolu trafik yönetmeliğinde karayolu ulaştırması, trafik için açık 

olan arazi şeridi, köprü vb. alanların kullanılarak insan ve insanlara ait 

eşyaların nakil vasıtaları aracılığıyla bir yerden bir yere taşınması 

olarak tanımlanmaktadır. Osmanlı’dan Cumhuriyete kadarki süreçte 

gerek kaynak yetersizliği gerek motorlu taşıt azlığı sebebiyle bir 

karayolu politikasına rastlanmaz. Bu dönemde sahip olunan karayolları 

şehir ve kasabalar arasındaki toprak ve dar patikalardan oluşmakta iken, 

inşa edilen az miktarda düzenli yolda askeri amaçlarla yapılmıştır.  

Cumhuriyet dönemi ile karayolu politikası oluşturulmuş, yerleşim 

birimleri arasında seyahat süresini kısaltacak, ulaşılamayan yerlere 

giderek atıl kaynakları kullanılabilir hale getirecek, yurt savunmasını 

ve imarını, ülkenin eğitim, kültür ve sanat politikalarının 

yaygınlaşmasını sağlayacak bir ulaşım politikası benimsenmiştir. İlk 

etapta imparatorluk döneminden kalan 18.355 km bakımsız yol ağı, 

yoğun bir çalışma ile gerek uzunluk gerekse kalite bakımından önemli 

ölçüde geliştirilmiştir (Zeytinoğlu, 1978, 496). 

Türkiye’de karayollarının ve motorlu araçlarının yıllara göre değişimi 

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Verilere göre 1923 yılından 1960 

yılına kadar toplam yol uzunluğu %336 oranında artarken, 1960 

yılından 2020 yılına kadar %11 oranında artmıştır.  
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Kaynak: TÜİK Ulaştırma İstatistikleri (E.T (03.11.2021)  

Bunun temel sebebi; karayolu yatırımlarının 1923-1960 arası dönemde 

ülkenin tamamının ulaşılabilir olması hedeflenerek yeni yol olarak 

yapılması, 1960-2020 arası süreçte ise var olan yolların genişletilmesi, 

kaplanması ya da iyileştirilmesi şeklinde sürdürülmesidir. 2000 sonrası 

süreçte ise motorlu taşıt sayısındaki çarpıcı artış karayolu talebini 

artırmış, bu talep hem yol uzunluğunu hem de yolun kalitesini artırarak 

karşılanmaya çalışılmıştır.   

Şekil 1’deki verilere göre 2000 ve 2020 yılları arasında 5.869 km yeni 

yol inşa edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2006 ile 2021 yılları 

arasındaki dönemde (2021 dahil) 2021 Ocak fiyatlarıyla 154,8 Milyar 

TL yatırım bütçesi almıştır. (Karayolları Genel Müdürlüğü, E.T. 

02.11.2021) 

(https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Butce.aspx) 
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Kaynak: Eurostat Otoyol ve Nüfus Verileri (E.T. 02.11.2021) 

(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_if_motorwa/default/table?lang

=en). 

Türkiye karayolu yatırımlarına devam etse de henüz gelişmiş bir 

karayolu ağına sahip olduğunu söylemek güçtür. Türkiye’nin karayolu 

stoku diğer ülkelerle karşılaştırıldığında gerek yüzölçümü gerek kişi 

başına düşen karayolunda sonlarda olduğu görülmektedir. Şekil 2’de 

seçili ülkelerin milyon kişiye düşen otoyol uzunlukları verilmiştir. 2019 

yılı itibarıyla Türkiye’de toplam otoyol uzunluğu 3.060 km’dir ve bir 

milyon kişiye düşen 36,8 km otoyol uzunluğu ile son sıradadır. 

Aşağıdaki tabloda ise seçili ülkelerin karayolu ve demiryolu 

istatistikleri detaylı şekilde verilmiştir. Tablo 1’deki veriler Şekil 2’deki 

verileri teyit etmektedir. Türkiye 1.000 km2’ye ve 10.000 kişiye düşen 

karayolu miktarında oldukça geridedir. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_if_motorwa/default/table?lang=en
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Tablo 1: Seçili Ülkelerin Karayolu ve Demiryolu İstatistikleri 

Ülke 

K.yolu 

(1000 

Km) 

Toplam 

D.yolu  

(Km) 

Elektrikli 

D.yolu 

(Km) 

Elektrikli 

Hat/ 

Toplam 

Hat 

1000 

Km ² 

Düşen 

K.yolu 

1000 

Km ² 

Düşen 

D.yolu 

10.000 

Kişiye 

Düşen 

K.yolu 

100.000 

Kişiye 

Düşen 

D.yolu 

 

 

 

Türkiye 67 10.131 3.856 38 85 13 8 13  

Almanya   230 33.380 20.095 60 644 94 28 41  

Avusturya   36 4.826 3.537 73 429 57 42 57  

Belçika 16 3.602 3.086 86 525 118 14 32  

Bulgaristan  8 4.029 2.868 71 72 36 11 56  

Çek Cum. 56 9.463 3.217 34 709 120 53 90  

Danimarka 74 2.612 621 24 1.717 61 132 46  

Estonya 41 1.229 132 11 907 27 312 93  

Finlandiya   78 5.926 327 55 231 18 130 99  

Fransa 402 28.364 16.097 57 635 45 60 42  

Hırvatistan   18 2.605 970 37 318 46 42 61  

Hollanda   13 3.058 2.307 75 313 74 8 18  

Italya 184 16.788 12.023 72 611 56 30 28  

İngiltere 176 3.191 13.029 41 721 131 27 48  

İrlanda 18 2.421 145 6 256 34 39 53  

İspanya 166 1.565 9.918 63 328 31 36 34  

İsveç 173 9.684 8.077 83 384 22 179 100  

Litvanya 21 1.911 122 6 322 29 71 65  

Macaristan   32 7.243 2.624 36 344 78 32 73  

Polonya 173 18.429 11.786 64 553 59 46 48  

Portekiz 14 2.546 1.639 64 152 28 13 24  

Romanya     53 10.766 403 37 223 45 27 54  

Slovakya    8 3.626 1.587 44 163 74 15 67  

Slovenya   7 1.209 500 41 345 60 34 59  

Yunanistan 42 224 520 23 318 17 39 21  

A.B. 2.049 225.652 122.713 54 465 51 41 44  

Amerika 5.106 293.564 - - 530 30 158 91  

Çin 4.696 67.092 40.595 61 489 7 34 5  

Hindistan     43.346 6.603 22.224 34 940 20 23 5  

Japonya 192 19.256 11.699 61 508 51 15 15  

Kanada 416 48.498 299 6 42 5 116 135  

Rusya 1.018 85.375 43.621 51 60 5 71 59  

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2020, 97. 

2.2. Demiryolu Ulaştırması 

Türkiye’de demiryolu politikalarını Cumhuriyet öncesi, 1923-1950 

arası, 1950-2003 arası ve 2003 sonrası dönem olarak dört kısımda 
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inceleyebiliriz. 1800’lü yıllarda icat edilen demiryolu teknolojisine 

Osmanlı kayıtsız kalmamış, fakat devletin demiryolu yapabilecek 

sermaye birikimine ve teknik bilgiye sahip olmaması bu dönemde 

yabancı işletmelere imtiyaz verilerek yatırım yapılmasını zorunlu 

kılmıştır (Key, 2007, 44). Osmanlı Devleti’nin Türkiye sınırları içinde 

kalan ilk demiryolu inşası 1856-1866 yılları arasında yapılan Aydın-

İzmir arasındaki 130 km’lik hattır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra milli sınırlar içerisinde kalan 4.136 

km’lik hattı iyileştirmek ve yeni hatlar inşa etmek için çaba 

harcanmıştır (Temizgüney, 2015, 261). Demiryollarının en önemli 

ulaşım aracı olduğu bu yıllarda, demiryolu yapımına büyük önem 

verilmiş ve yatırımların büyük çoğunluğu milli imkanlarla yapılmıştır 

(Şahbaz ve Yüksel, 2008, 198). İkinci dünya savaşına kadar hızlı bir 

şekilde devam eden demiryolu yapımı, savaş döneminde ekonomik 

sorunlar ve hammadde bulmakta zorluklar yaşanmasından dolayı 1940 

yılından sonra yavaşlamıştır. 

Tablo 2: Cumhuriyetten Günümüze Demiryolu Yapımı 

Hatlar Hat Uzunluğu Km 

Cumhuriyet Öncesi 4.136 

Cumhuriyet Dönemi 

1923-1950 

1951-2003 

2003-2020 

3.746 

945 

3.976 

2020 Sonu Toplam Konvansiyonel Anahat 9.194 

2020 Sonu İltisak ve İstasyon Yolları 2.396 

2020 Sonu İtibarıyle Yht Hat Uzunluğu 1.213 

TOPLAM 12.803 
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 Kaynak: TCDD Sektör Raporu, 2017, 32; TCDD İstatistik Yıllığı, 2020, 102. 

1950 yılında demiryolu politikası açısından kırılma yaşanmıştır. 1950-

2003 yılları arasında karayolu ağırlıklı bir ulaştırma politikası tercih 

edilmiş ve sadece 945 km demiryolu inşa edilmiştir. Ayrıca gereken 

miktarda ödenek ayrılmaması nedeniyle demiryolu gelişimi ve 

modernizasyonu yavaşlamıştır (Saatçioğlu, 2016, 77). TCDD 1950-

2003 yılları arasında elindeki kısıtlı bütçeyle yalnızca ulaşımın 

devamlılığını sağlamaya ve faaliyetini sürdürmeye çalışmıştır (DPT 8. 

Kalkınma Planı :10). Karayolu ağırlıklı politikanın etkisi, sektörlerin 

toplam yolcu ve yük taşımacılığından aldığı pay verilerinde net bir 

şekilde görülmektedir. 1950 yılında demiryollarının yolcu ve yük 

taşımacılığındaki payı sırasıyla %42,2 ve %68,2’dir. Sadece karayolu 

sistemini ön plana alarak demiryollarının ihmal edilmesi sonucunda 

2016 yılında demiryolunun yolcu taşımacılığı payı %1,1’e yük 

taşımacılığı payı ise %3,9’a gerilemiştir (TCDD Sektör Raporu, 2016, 

23).  

Demiryollarının çok uzun süre ihmal edilmesi bu alanda büyük yapısal 

sorunlar doğurmuştur (TCDD Sektör Raporu, 2016, 23). TCDD bu 

sorunları demiryolu ağının yetersizliği, altyapı standartlarının 

düşüklüğü, demiryolu araçlarının sayı ve nitelik olarak yetersizliği, 

sinyalli ve elektrikli hatların azlığı, uzman personel eksikliği ve diğer 

ulaştırma türleriyle bütünleşmede ve rekabette yaşanan sıkıntılar olarak 

altı başlıkta toplamaktadır (TCDD Sektör Raporu, 2016, 24). 

2003 yılından sonra demiryolunun, alternatif bir ulaşım modeli olarak 

yeniden canlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. TCDD 2020 sektör 
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raporuna göre, 2003-2020 yılları arasında 2020 fiyatlarıyla 106 milyar 

TL yatırım yapılmıştır. Ayrıca bu dönemde 460 km’si konvansiyonel 

anahat, 1.213 km’si yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 1.673 km 

demiryolu yapılmıştır ve mevcut ağın %65’i yenilenmiştir. 2003 yılında 

toplam hattın %19’u elektrikli ve %23’ü sinyalli iken,2020 yılı sonu 

itibarıyla 12.803 km’lik hattın 5.828 km’si (%45) elektrikli ve 6.828 

km’si (%53) sinyalli hale gelmiştir (TCDD İstatistik Yıllığı, 2020, 34). 

Bu durum bize yeni demiryolu hat yapımının yanı sıra mevcut ağ 

kalitesinin de artırılmaya çalışıldığını göstermektedir.  

Tablo 3: Yıllara Göre Demiryolu Ile Taşınan Yolcu Ve Yük Taşıma Miktarı 

Yıllar 
Yolcu  

 (Bin) 

Yük  

 (Bin Ton) 

Yolcu/kilometre 

(Bin) 

Ton/kilometre  

(Bin) 

1980  113 938  10 489 6 010 878 5 167 337 

1985  136 354  14 263 6 488 988 7 958 963 

1990  139 089  13 426 6 410 064 8 030 575 

1995  104 635  15 271 5 797 247 8 631 928 

2000  85 343  18 524 5 832 577 9 895 346 

2005  76 306  19 195 5 036 000 9 152 000 

2010  84 173  24 355 5 491 000 11 462 000 

2015  95 317  25 878 4 828 000 10 474 000 

2020 148.314  34.552 8.297.000 15 427 000 

     Kaynak: TÜİK Ulaştırma İstatistikleri (E.T. 28.10.2021) 

Türkiye 2003-2020 yılları arasında demiryolu ulaştırmasına 106 milyar 

TL gibi ciddi bir yatırım yapmış olsa da hala gelişmiş bir demiryolu 

altyapısına sahip değildir. İlk olarak, yolcu sayısında 1990’lı yılların 

verilerine anca ulaşılabilmiştir. Yük taşımacılığı verilerinde ise gerek 

tonaj miktarında gerekse ton-km de istikrarlı bir artış olsa da bu artışın 
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Türkiye’de taşınan toplam yük artışından kaynaklandığı ortadadır. 

İkincisi, sahip olunan araçların büyük bölümü modern teknolojilerden 

yoksun ve verimsizdir. Dizel ana hat lokomotiflerinin %75’i, dizel 

manevra lokomotiflerinin %83’ü, elektrikli lokomotiflerin %36’sı, 

dizel dizilerin %35’i, yolcu vagonlarının %74’ü ve yük vagonlarının 

%43’ü 20 yaşın üstündedir (TCDD Taşımacılık AŞ Sektör Raporu, 

2020, 33). Demiryolu sektöründeki tek işletmeci olan TCDD 

Taşımacılık AŞ’nin 2018 yılında tren ceri için katlandığı motorin 

giderinin 599 milyon, elektrik giderinin ise 121 milyon lira olduğu göz 

önüne alınırsa araç modernizasyonunun ne kadar elzem olduğu açıktır 

(TCDD Taşımacılık AŞ İstatistik yıllığı, 2018, 50). Son olarak 

demiryolu hattının büyük bölümü halen tek hattır. Elektrikli ve sinyalli 

yol uzunluğu %50 dolayındadır. Bu üç eksiklik verimli bir taşımacılık 

yapılmasının önündeki en büyük engellerdir. 

Türkiye’de demiryolu altyapı işletmeciliği TCDD tarafından, 

demiryolu taşımacılığı ise hisselerinin tamamı TCDD Genel 

Müdürlüğüne ait TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılmaktadır. Bu 

nedenle TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyetleri bize 

demiryolu sektörünün verimliliği hakkında bir bakış açısı 

kazandırabilir. 

Tablo 4: 2020 Yılı TCDD Taşımacılık AŞ Gelir-Gider Durumu 

Faaliyet İçi Gelirler   1.581.653.535 

Faaliyet İçi Giderler   3.460.362.685 

Gelirin Gideri Karşılama Oranı %45,71 

Sübvansiyonlar Dahil Faaliyet İçi Gelirler  2.104.943.292 

Faaliyet İçi Giderler   3.460.362.685 
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Gelirin Gideri Karşılama Oranı  %60.83 

Faaliyet Dışı Gelirler  230.996.324 

Faaliyet Dışı Giderler  208.747.552 

Gelirin Gideri Karşılama Oranı  110,66 

Toplam Gelirler  2.335.939.616 

Toplam Giderler  3.669.110.237 

Gelirin Gideri Karşılama Oranı %63.67 

 Kaynak: TCDD Taşımacılık AŞ Faaliyet Raporu, 2020, 66. 

TCDD’nin altyapı işletmeciliğinden elde ettiği gelir yaklaşık 1,5 milyar 

TL iken giderleri yaklaşık 5,5 milyar TL’dir (TCDD İstatistik Yıllığı 

2020, 84). TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait Tablo 4’teki verileri 

incelediğimizde 2020 yılı içerisinde faaliyet içi gelirlerin faaliyet 

giderlerini karşılama oranının %60 olduğu görülmektedir. Hazine ve 

Maliye Bakanlığının sağlamış olduğu sübvansiyonlar ile gelirin gideri 

karşılama oranı %64’e yükselebilmektedir.   

Bu tablo bize çok açık bir şekilde, demiryolu taşımacılığında faaliyet 

giderlerinin faaliyet gelirlerinden çok fazla olduğunu, hazine 

yardımlarına rağmen gelir gider dengesinin sağlanamadığını, 1,33 

milyar TL gibi ciddi bir görev zararı oluştuğunu göstermektedir. 

Altyapı işletme faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar zarar eklenince 

demiryolu faaliyetlerinden 5,33 milyar TL zarar edildiği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle yarım demiryolu yatırımlarının süratle 

tamamlanması, gelir artırıcı ve gider azaltıcı yöntemler kullanılması, 

mevcut yapının yeniden düzenlenerek verimliliğinin artırılması 

gerektiği anlaşılmaktadır.  
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Demiryolu ağının kalitesine yönelik veriler değerlendirildiğinde ise 

Türkiye’nin gerek ağ uzunluğu ve kalitesi gerek kişi başı düşen 

demiryolu miktarında alt sıralarda olduğu görülmektedir. Türkiye yüz 

bin kişiye düşen 13 km demiryolu ağı ve 1.000 km2’ye düşen 13 km 

demiryolu ağı ile Avrupa sonuncusudur. Şekil 3, Tablo 1’deki ülkelerde 

nüfusun demiryolu ile seyahat sıklığını göstermektedir. Japonya bu 

konuda en önde gelen ülke iken Türkiye son sıralarda yer almaktadır.  

 

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2020, 97. (Japonya 100 birim demiryolu ile en 

yüksek seyahat sıklığına sahiptir; grafik gösterimini bozmasından dolayı 

çıkarılmıştır.) 

Türkiye demiryolu ulaşımında aşırı faaliyet zararları ile karşı 

karşıyadır. Ayrıca demiryolu ağ kalitesini ve demiryolu kullanım 

sıklığını bu alanda gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye’nin 

son sıralarda olduğu görülmektedir. Bu sebeple verimli bir demiryolu 

ağına sahip olabilmek adına, hızlı bir şekilde reform yapmak ve 

demiryolu yatırımlarını ekonomik, etkili ve verimli şekilde derhal 

tamamlamak gerektiği ortadadır. 
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Şekil 3: Nüfusun Demiryolu ile Seyahat Sıklığı
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2.3. Havayolu Ulaştırması 

İnsanların, yüklerin ve postaların mekan ve zaman faydası 

sağlayabilecek şekilde, bir hava aracı kullanarak havadan yer 

değiştirmesi havayolu ulaştırması olarak ifade edilmektedir. Havayolu 

ulaştırması ile sivil havacılık faaliyetleri olarak belirtilen tasarım, 

üretim, bakım, havaalanı, yer hizmetleri, seyrüsefer, haberleşme ve 

hava trafiği gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir (Gerede, 2015, 3).  

Türkiye’deki ilk havacılık faaliyetleri 1912 yılında Trablusgarp savaşı 

sırasında İtalyanların Osmanlı Devleti’ne havadan saldırmasının 

ardından askeri alanda ve sınırlı olarak başlatılmıştır (Karahan, 2015, 

19). Cumhuriyetin ilanı ile bazı gelişmeler yaşansa da Kaynak (1992)’a 

göre havayolu taşımacılığında hem hava alanlarının hem de uçak 

filosunun genişlemesine yönelik ilk adımlar 1946-1957 yılları arasında 

başlamıştır.  

1958 yılında alınan 48 kişilik 5 adet Wiscount uçağı, Avrupa’ya uzanan 

uzun mesafeli dış hatların gelişmesine olanak sağlanmıştır. 1960’lı 

yıllarda başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine başlayan işçi 

göçleri havayollarına ait dış sefer talebini artırmıştır ve THY 1967 

yılından itibaren büyük jet uçaklarla filosunu yenilemeye çalışmıştır.  

1973 yılından itibaren pervaneli uçaklar tamamen terk edilerek filonun 

tamamı jet uçaklardan kurulmuştur. 1983 yılında çıkarılan sivil 

havacılık kanununa kadar yük ve yolcu taşımacılığında THY tekel 

olarak kalmış, ancak bu tarihten sonra özel firmalar sektöre girme 

imkanı bulmuştur. 1980’li yıllara kadar tamamen devlet eliyle 
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yürütülen havayolu taşımacılığında sahip olunan uçak sayısı az olup 

çoğunluğu kiralık uçaklardan oluşmaktadır.  

Tablo 5’te Türkiye’nin havayolları ile yolcu ve yük taşımacılığına ait 

gelişim gösterilmiştir. Havayolu taşımacılığı hem yolcu hem yük 

taşımacılığında düzenli ve hızlı bir ilerleme göstermiştir. Sivil havacılık 

yasasının çıkarıldığı 1983-1990 yılı arası gerek yük gerek yolcu 

taşımacılığındaki artış dikkat çekicidir.  

Tablo 5: Havaalanlarında Toplam Yolcu ve Yük Miktarı 

    Yolcu Yük (Ton) 

Yıl   Toplam İç hat  Dış hat    Toplam İç hat  Dış hat  

1939 1229     110     

1945 37.308     126     

1960 713.217 1.528.846 1.184.371 13.002 8.306 4.696 

1970 2.679.139 1.661.890 1.017.249 44.039 24.249 19.790 

1980 3.458.165 1.621.998 1.836.167 75.442 32.231 43.211 

1990 13.629.965 5.347.723 8.282.242 301.403 99.549 201.854 

2000 34.972.534 13.339.039 21.633.495 796.627 226.356 570.271 

2010 102.800.392 50.575.426 52.224.966 2.021.076 554.710 1.466.366 

2019 208 373 696 99 946 572 108 427 124 4 090 168  833 769 3 256 399 

Kaynak: TÜİK Ulaştırma İstatistikleri (E.T. 28.10.2021) 

Havayolu ulaşım politikasında 2003 yılından bu yana sürdürülen 

politikalar sonucunda tüm göstergelerde belirgin bir ilerleme 

kaydedilmiştir. 2019 itibarıyla toplam istihdam 296 bine, toplam sektör 

cirosu ise 27,1 milyar dolara çıkmıştır (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

2020, 381). Yapılan yatırımlar sayesinde iç hat uçuş noktası 55’e iç hat 
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yolcu sayısı 100 milyona yükselmiştir. Dış hat uçuş noktası 328’e dış 

hat yolcu sayısı ise 108 milyona yükselmiştir. 

Havacılık sektörü ülkeler arasında kurduğu kültürel ve ticari köprülerle 

ülkelerin refahının artmasında önemli rol oynamaktadır. Bu durum 

havayollarına yatırım yapılmasına, yapılan yatırım yük ve yolcu taşıma 

trafiğinin artmasına ve sahip olunan araçların ve teknolojinin sürekli 

güncel tutulmasına neden olmaktadır (Sürmen, 2015, 541). 

Tablo 6: 2003-2020 Yılları Arasında Havayolu Sektöründe Değişim (%) 

  2003 2020 Değişim 

Yolcu Sayısı- İç Hat (Bin Yolcu)   9.147 99.947 997 

Yolcu Sayısı - Dış Hat (Bin Yolcu)   25.296 108.427 329 

Yolcu Sayısı - Toplam    34.443 208.911 507 

Yük Miktarı - İç Hat  188.979 883.768 341 

Yük Miktarı - Dış Hat  775.101 3.256.399 320 

Yük Miktarı - Toplam  964.080 4.090.168 324 

Kargo Trafiği İç Hat (TON)  54.104 65.667 21 

Kargo Trafiği Dış Hat (TON)  222.179 1.456.737 556 

Kargo Trafiği Toplam Hat (TON)  276.283 1.522.404 451 

Uçak Trafiği - İç Hat  156.582 839.894 436 

Uçak Trafiği - Dış Hat  218.405 716.523 228 

Uçak Trafiği - Üst Geçiş (Overflight)   154.218 478.013 210 

Uçak Trafiği - Toplam (Üst Geçiş 

Dahil)  529.205 2.034.430 284 

Hava Aracı Sayısı  626 1.487 138 

Koltuk Kapasitesi  27.559 103.763 275 

Yük Kapasitesi (Ton)  303 2.296 657 

İstihdam  65.000 295.547 355 

SektörelCiro - Milyar TL 3,06 160,7 5.152 

İç Hat Nokta Sayısı  26 56 115 

Dış Hat Ülke Sayısı  50 119 138% 

Dış Hat Nokta Sayısı  60 328 447 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020, 383. 
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Türkiye’nin havayolu ulaştırma sektöründeki gelişimini anlamak için 

dünyada havayolu sektörünün ve Türkiye’nin havayolu yük ve yolcu 

taşımacılığındaki değişimi incelemek gerekmektedir. Aşağıdaki 

tabloda bu değişim gösterilmiştir.  

Tablo 7: Havayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığındaki Değişim (%) 

Ülke/Bölg

e 

Yolcu Yük 

1990-

2000 

2000-

2010 

2010-

2019 

1990-

2019 

1990-

2000 

2000-

2010 

2010-

2019 

1990-

2019 

Avrupa 

Birliği 82,69 53,48 57,73 342,27 87,92 10,05 10,78 129,09 

Euro 

Bölgesi 93,05 59,83 52,87 371,71 88,61 12,56 9,98 133,47 

OECD 

Ülkeleri 57,42 25,49 46,42 189,25 91,25 21,40 11,12 157,99 

Türkiye 181,01 274,68 143,14 

2459,9

7 

280,0

9 

198,4

9 

493,0

2 

6628,0

4 

Dünya 63,33 57,00 67,28 328,95 

110,7

0 53,92 18,21 283,38 

Kaynak: Dünya Bankası 

https://data.worldbank.org/indicator/IAIR.PSGR?end=2019&start=1990 

https://data.worldbank.org/indicator/IAIR.GOOD.MT.K1?end=2019&start=1990 

(E.T. 05.11.2021) 

Dünya genelinde 1990 ile 2019 yılları arasında yolcu ve yük 

taşımacılığındaki artış sırasıyla %329 ve %283’tür. Aynı dönemde 

Türkiye’de havayolu yolcu ve yük taşımacılığındaki artış sırasıyla 

%2.460 ve %6.628’dir ve bu oranlar Avrupa Birliği, Euro Bölgesi ve 

https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2019&start=1990
https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1?end=2019&start=1990
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OECD ülkelerinden katbekat fazladır. Türkiye’nin bu alanda gösterdiği 

başarı global piyasadan aldığı paya da yansımıştır. 

Şekil 4’te Türkiye’nin havayolu taşıma sektöründen yıllara göre aldığı 

pay gösterilmiştir. Türkiye'nin 2019 yılında yolcu ve yük 

taşımacılığından aldığı pay sırasıyla %2,53 ve %3,17’dir. Uzun yıllar 

boyunca yapılan yatırımlar meyvesini vermiş Türkiye bu alanda küresel 

bir oyuncu olmuştur. Türkiye havayolu yolcu taşımacılığında 2019 yılı 

itibarıyla dünya sıralamasında 10.’dur (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

2020, 386). 

Kaynak: Dünya Bankası 

https://data.worldbank.org/indicator/IAIR.PSGR?end=2019&start=1990 

https://data.worldbank.org/indicator/IAIR.GOOD.MT.K1?end=2019&start=1990  

(E.T. 05.11.2021) 

2.4. Denizyolu Ulaştırması 

İnsanların ve yüklerin, gemi ve vapur gibi deniz araçları kullanarak bir 

limandan başka bir boşaltma limanına taşınması denizyolu ulaştırması 

olarak tanımlanmaktadır (Karacan ve Kaya, 2011, 23). Bu ulaştırma 

türü büyük hacimli ve düşük değere sahip mamulleri olan kimyevi 
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Şekil 4: Havayolu yolcu ve Yük Taşımacılığının Küresel Payı

Yolcu Yük

https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2019&start=1990
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maddeler, muhtelif yağlar, metal parçalar, kereste, boru parçaları, kendi 

tekerlekleri ile hareket edebilen ya da tekerlek ile çekilebilen araçların 

tamamı, konteynır taşımaları, canlı hayvan ve soğuk malzeme 

taşımalarının gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. (Karacan ve 

Kaya, 2011, 24). 

Deniz taşımacılığı, düşük maliyetle büyük hacimli yükleri taşımak için 

en elverişli yoldur. Özellikle dökme yükler için deniz taşımacılığı 

dışındaki taşıma sistemleri ekonomik değildir. Bu tür yüklerde coğrafi 

bakımdan kara taşımacılığı uygun görülse bile maliyet bakımından 

deniz taşımacılığı daha uygundur. 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında 

belirtildiğine göre taşıma maliyetleri bakımından denizyolları, 

demiryollarına göre 3,5 kat, karayollarına göre 7 kat ve havayollarına 

göre 22 kat daha ucuzdur. 

Başol ve Karluk (2002)’a göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü 

olduğu 16. yüzyılda gemi inşasında ve denizcilikte oldukça güçlü 

olduğu bilinmektedir. Bu dönemde batılı birçok ülkeye özelliklere 

Venediklilere gemi inşası yapan Osmanlı, İstanbul limanlarından 

Avrupa, Hindistan, Arabistan gibi yerlere yaklaşık 2600 gemi ile 

taşımacılık yapmıştır. 1819 yılında ilk buharlı geminin icat edilmesi ile 

dünya taşımacılığında yeni bir dönem başlarken Türkiye’ye gelen ilk 

buharlı gemi 1828 yılında II. Mahmut’a hediye edilen Swift’tir. 

Osmanlı’nın sahip olduğu 110 bin tonluk gemi filosunun büyük kısmı 

1. Dünya Savaşı ile kaybedilmiş ve cumhuriyet dönemine sadece 25 bin 

tonluk bir kısmı ulaşabilmiştir.  
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Cumhuriyetin ilanı ile denizyolu taşımacılığına yeniden önem 

verilmiştir. Türk denizciliğini geliştirebilmek için Temmuz 1926 

yılında Kabotaj kanunu çıkarılarak denizyollarının millileştirilmesi 

sağlanmıştır. 1923 tarihinde Türkiye Seyrü Sefain İdaresi kurulmuş 

sonrasında artan deniz ticareti sebebiyle 1939 yılında Devlet 

Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü olarak yeniden 

teşkilatlanmıştır. Sonraki yıllarda farklı şekillerde hizmet eden kurum 

son olarak 1 Kasım 2011 tarihli 655 sayılı KHK ile Deniz Ticareti 

Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tablo 8’de Türkiye’nin sahip olduğu gemi filosunun gelişimi 

gösterilmiştir. 18 gross ton ve üzeri gemilerin sayısı 1923-1950 yılları 

arasında çarpıcı şekilde artmıştır. 1950 yılına kadar tüm ulaştırma 

türlerine ağırlık veren bütünleşik bir ulaştırma politikası 

benimsenmiştir. Bu politikadan denizyolu ulaştırması da payını almış 

yük gemilerinin sayısı 204’ten 2055’e, kapasitesi ise 83.409 tondan 

348.738 tona yükselmiştir. Aynı şekilde yolcu gemilerinde de belirgin 

bir artış yaşanırken tanker sayısı ve kapasitesi için aynı şey söylenemez.  

Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Deniz Araçlarının Gelişimi (18 GT ve Üzeri) 

Yük Gemisi Yolcu Gemisi Tanker Toplam 

Tarih Sayı 

Gross 

Ton Sayı 

Gross 

Ton Sayı 

Gross 

Ton Sayı 

Gross 

Ton 

1923 204 83.409 33 10.017     237 93.426 

1933 1093 105.762 125 106.878 2 3.818 1220 216.458 

1940 1624 144.722 117 119.491 5 4.418 1746 268.631 

1950 2055 348.738 129 178.689 13 7.449 2197 534.876 
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1960 2541 560.000 150 213.000 31 64.000 2722 837.000 

1970 2275 530.498 163 111.780 82 145.553 2520 787.641 

1978 2411 1.000.000 217 115.000 125 436.000 2753 1.551.000 

Kaynak: Saatçioğlu, 2016, 83. 

Türkiye’de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için 1999 yılında Türk 

Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) kanunu çıkarılmış bu kanunla Türk 

denizcilerinin gemi temin ve işletmelerinin kolaylaştırılması 

amaçlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze Türk 

deniz filosunun gelişimi Tablo 9’da verilmiştir 

Tablo 9: Yıllara Göre Türk Gemi Filosunun Adet ve Dwt Bazında Gelişimi (150 ve 

Üzeri GT) 

  Gross Ton Adet 

Yıl Tugs 

Milli Gemi 

Sicili  Toplam Tugs 

Milli 

Gemi 

Sicili  Toplam 

2000 2.628.576 3.415.440 6.044.016 264 1.006 1.270 

2005 4.412.902 815.637 5.228.539 677 702 1.379 

2010 5.701.087 801.374 6.502.461 967 810 1.777 

2015 5.345.037 1.229.468 6.574.504 987 908 1.895 

2019 6.471.470 289.039 6.760.509 1.007 1.017 2.024 

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Filo İstatistikleri 

(https://atlantiudhb.gov.tr/istatistik/istatistik_filo.aspx) 

Tablo 9’daki verilere göre 2000 yılı 150 gross ton ve üzeri milli gemi 

adedi 1.006 iken bu sayı 2019 yılında 1.017 olmuştur. Türk uluslararası 

gemi sicilinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hızla artan toplam filodaki 

gemi sayısı 2019 itibarıyla 2.024 olmuştur. Milli gemi sayısında 

değişim olmamasına rağmen taşıma kapasitesinde düşüş yaşanmışken, 
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TUGS’a kayıtlı gemi sayısı ve taşıma kapasitesinde önemli artış 

yaşanmıştır. Ancak 20 yıllık süre zarfında toplam taşıma 

kapasitesindeki sınırlı artış TUGS kanunun amacına ulaşamadığını 

göstermektedir. 

Başol ve Karluk (2002)’a göre denizyolları bakımından Türkiye büyük 

bir potansiyele sahiptir. 8.333 km kıyı şeridi ile Avrupa’nın en fazla 

kıyıya sahip ülkeleri arasında yer almamız ve il- ilçelerimizin %40’ının 

denize kıyısının olması sahip olunan fırsatı göstermektedir. Türkiye’de 

21’i kamu, 23’ü belediye ve 136’sı özel liman olmak üzere toplam 180 

liman bulunmaktadır. Bu limanlardan gerçekleşen iç taşımacılığın 

yıllara göre seyri şekil 5’te gösterilmiştir. Verilere göre 2019 yılı 

itibarıyla kabotaj yolcu ve araç taşımacılığı 2003 yılına göre sırasıyla 

%50 ve %215 yükseliş kaydetmiştir.  

 

Kaynak: Deniz Taşımacılığı Genel Müdürlüğü Kabotaj İstatistikleri 

(https://atlantiudhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kabotaj.aspx) 
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Yurtiçi taşımacılıkta ortaya çıkan bu dikkate değer artış uluslararası 

alanda da görülmektedir. Birleşmiş Milletler (2020)’e göre Türkiye; 

sahip olunan gemi filosunun değeri bakımından dünyada 20. iken 

taşıma kapasitesi bakımından 16. sıradadır (Birleşmiş Milletler, 2020, 

47). Türkiye sadece deniz araç filosu bakımından değil aynı zamanda 

da yük taşımacılığı bakımından da sektörde önemli bir oyuncudur. 

Aşağıdaki şekilde denize kıyısı olan Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Türkiye’nin, 2009 ve 2019 yıllarında yapmış oldukları toplam yükleme 

ve boşaltma miktarı ile bu tarihler arasındaki yüzde değişim 

gösterilmiştir. Verilere göre Türkiye 184,2 bin ton ile en yüksek 

rakamsal artışı sağlamış iken, %62,7’lik oransal artış ile üçüncü 

sıradadır. Denizyolu yük taşımacılığında Avrupa Birliği ülkeleri 

arasında 2009 yılında 6. sırada olan Türkiye 2019 yılında 4. sıraya 

yükselmiştir.  

 

Kaynak: AB İstatistik Kurumu (E.T. 07.11.2021) 

(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ttr00009/default/table?lang=en) 
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Taşımacılıkta gösterilen başarı liman faaliyetlerinde gösterilememiştir. 

Tablo 10’da 2018 yılı için dünyada en çok işlem hacmi olan 10 

konteyner limanı ve Türkiye’de en çok konteyner elleçlemesi yapılan 

limanlar verilmiştir. Verilere göre 10. sırada yer alan Tianjin limanı 

Türkiye’nin en büyük limanı olan Ambarlı Limanından 48 kat daha 

fazla işlem hacmine sahiptir. Bu tablo dünya ticaretinden 

limanlarımızın yeterli payı almadığını göstermektedir. Deniz Ticaret 

Odası (2018)’na göre bu durumun en temel sebebi, limanların bir yük 

türünde uzmanlaşmak yerine farklı ekipmanlarla tüm yük türlerine 

hizmet veren konvansiyonel nitelikte olmasıdır.  

Tablo 10: Dünyanın En Büyük Konteynır Limanları Işlem Sayısı (Bin) 

Sıra Liman Adı Ülke Konteynır Adet 

1 Shanghai Çin 40.230 

2 Singapore Singapur 33.670 

3 Shenzhen Çin 25.210 

4 Ningbo-Zhoushan Çin 24.610 

5 Busan Kore 21.400 

6 Hong Kong Hong Kong 20.760 

7 Guangzhou (Nansha) Çin 20.370 

8 Qingdao Çin 18.260 

9 Dubai Bae 15.440 

10 Tianjin Çin 15.210 

  Ambarlı Limanı Türkiye 310 

  Mersin Limanı Türkiye 249 

  Kocaeli Limanı Türkiye 202 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Deniz Ticareti Dergisi (2018), 

(https://atlantiudhb.gov.tr/istatistik/istatistik_konteynır.aspx) (E.T. 25.12.2018) 
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Ulaştırma türleri birbiri ile karşılaştırıldığında belli avantajlara ya da 

dezavantajlara sahiptirler. Karayolu ulaştırması hızlı ulaşıma sahip ve 

yüksek maliyetlidir. Havayolu ulaştırma hızı bakımından çok hızlı 

olmasına rağmen maliyeti çok yüksektir. Denizyolu ulaştırması hız 

açısından yavaş, maliyet açısından ise çok ekonomiktir. Demiryolu 

taşımacılığı ise hız açısından yavaş işletme maliyeti açısından düşük 

maliyete sahip ulaştırma türü olarak belirtilmektedir (Zeki, 2018, 69). 

Tablo 11: Ulaştırma Türlerinin Yıllara Göre Taşıma Payları (%) 

 

Ulaştırma  

Türleri 

Yıllar 

1950 1960 1970 2000 2010 2017 

Yük 

Net 

Ton/Km 

Karayolu 25 45 75,4 90,1 89,9 89,3 

Demiryolu 68,2 52,9 24,3 5,4 5,1 4,3 

Denizyolu 6,8 2 0,2 6,4 5 6,4 

Havayolu 0 0,1 0,1 0,1 0 0 

Yolcu-  

Yolcu/Km 

Karayolu 50,3 72,9 91,4 96 90,5 88,8 

Demiryolu 42,2 24,3 7,6 2,2 2,2 1 

Denizyolu 7,5 2 0,3 0 0,6 0,59 

Havayolu 0 0,8 0,7 1,8 6,7 9,59 

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2017, 101. 

Türkiye’de ulaştırma türlerinin yurtiçi mal ve yolcu taşımacılığındaki 

payları yukarıda gösterilmiştir. Tablo 11’deki verilere göre, 1950 

yılından itibaren ulaştırma türlerinde dengeli bir politika uygulamak 

yerine karayolu ağırlıklı bir ulaşım politikası tercih edilmiştir. 

Tablo verilerinde en belirgin gerileme demiryolu ulaşımında 

görülmektedir. 1950 yılında yük taşımacılığının %68,2’si ve yolcu 

taşımacılığının %42,2’si demiryolu ile yapılırken bu oranın 2017 
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yılında, yük taşımacılığında %4,3’e yolcu taşımacılığında ise %1’e 

düştüğü görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi yurtiçi yük 

taşımacılığında havayolu halen tercih edilmezken, son 15 yılda yolcu 

taşımacılığı içinde havayolunun payı %1,8’den %9,59’a çıkmıştır. Bu 

artış son dönemde yurtiçi yolcu taşımacılığında havayolu yatırımlarına 

hız verildiğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’ye ait dış ticaret taşıma bilgileri ise Tablo 12’de verilmiştir. 

Türkiye’de yapılan ihracat ve ithalatın %88,4 gibi büyük bir çoğunluğu 

denizyolu ile yapılmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere bu durumun 

denizyolu taşımacılığının en ekonomik yöntem olmasıyla yakından 

ilgisi vardır. Dış ticaretimizin yaklaşık %10’luk bir kısmı karayolu ile 

taşınırken diğer ulaştırma türlerinin payı oldukça düşüktür. 

Tablo 12: Ulaştırma Türlerine Göre Türkiye'nin Dış Ticaret Taşımaları (%) 

Yıllar Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Boru Hattı 

2006 87,4 1,10 10,40 0,10 1,00 

2010 85,6 0,80 12,50 0,30 0,80 

2015 87,7 0,50 10,70 0,40 0,70 

2016 88,06 0,46 10,76 0,32 0,40 

2017 88,47 0,44 10,25 0,32 0,52 

Kaynak: Deniz Ticaret Odası, 2018, 84. 

3.EKONOMETRİK YÖNTEM VE ANALİZ 

Bu bölümde 1988-2020 yılları arasını kapsayan dönemde kamu 

ulaştırma yatırımları ve GSYH arasındaki ilişki incelenmiştir. Kamu 

ulaştırma yatırımlarına ait bilgiler yıllık yatırım programlarından 

derlenmiş, Merkez Bankası enflasyon hesap makinesinden deflate 

edilmiştir. Bu serinin dışındaki tüm veriler Dünya Bankası veri 
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tabanından elde edilmiştir. Ulaştırma yatırımları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi analiz etmek için önce serilerin durağanlığı sınanmış, 

sonrasında değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişki olup olmadığı 

Johansen eşbütünleşme analizi ile test edilmiş ve parametrelerin uzun 

dönem katsayıları Fmols yöntemi ile elde edilmiştir. Son olarak 

değişkenler arasında kısa dönemli bir ilişki olup olmadığı “Granger 

Nedensellik Testi” ile analiz edilmiştir. 

Şekil 7: Değişkenlerin grafiksel gösterimi 
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3.1.  Zaman Serisi Analizi 

Bir değişkenin belirli bir zaman diliminde sıralanmış ölçümlerine 

zaman serisi denmektedir. Zaman serisi analizinin amacı bu küme 

tarafından temsil edilen değişkenin doğru anlaşılması ve bu değişkenin 

gelecekteki değerlerinin doğru tahmin edilmesidir (Allen, 1964, 133).   

3.1.1. Zaman Serilerinde Durağanlık 

Zaman serileri stokastik süreçlerdir. Bu süreçlerin ortalaması, varyansı, 

kovaryansı ve daha yüksek dereceden momentleri zamana göre 

değişmiyorsa seriye durağan zaman serisi denir (Özmen, 1986, 73). 

Durağan olmayan zaman serileri ile analiz yapıldığında sahte regresyon 

riski ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle durağanlığın incelenmesi için 

birim kök testleri yapılır.  

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF), Philips-Perron (PP) birim kök 

testleri ile Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin'in (KPSS) 

durağanlık testi zaman serilerinin durağan olup olmadığını ölçen 

testlerdendir. Birim kök testleri; sabit katsayı ve trendin olmadığı, sabit 

katsayının olduğu trendin olmadığı ve hem sabit katsayı hem trendin 

olduğu halde üç şekilde olabilir.  

Sabitsiz ve trendsiz denklem: ΔYt = αYt-1+ εt, , sabitli trendsiz denklem           

:ΔYt = β0 + αYt-1+ εt ,  sabitli ve trendli denklem  :ΔYt = β0 + β1t+ αYt-

1+ εt şeklinde gösterilir. 
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Birim kök sınaması için hipotezler kurulur; H0: α>1 ve α=1 ise birim 

kök vardır, seri durağan değildir. H1: α<1 ise seride birim kök yoktur, 

seri durağandır.  

Analizde tüm değişkenler için hem sabit katsayı hem trend katsayısı 

anlamlı olduğu için sabitli ve trendli birim kök testleri uygulanmıştır. 

ADF ve PP test sonuçlarına göre tüm değişkenler düzeyde birim köke 

sahiptir. KPSS testi ise sadece işgücünün nüfusa oranı serisinde birim 

kök olduğunu göstermiştir. ADF ve PP test sonuçlarına güvenilerek 

serilerin birinci farkı alınmış tekrardan durağanlık sınaması yapılmıştır. 

Tablo 13: Birim Kök Testi Sonuçları 

  ADF PP KPSS 

Düzey 

prob 

değeri 

t 

istatistik 

Kritik 

Değer 

prob 

değeri 

t 

istatistik 

Kritik 

Değer 

t 

istatistik 

Kritik 

Değer 

log(gdp) 0,9069 -1,2170 -3,5720 0,8014 -1,3980 -3,5720 0,1250 0,146 

log(uy) 0,1167 -3,0570 -3,5760 0,1174 -3,0550 -3,5760 0,1170 0,146 

ps 0,4502 -2,2710 -3,5760 0,4527 -2,2660 -3,5760 0,1360 0,146 

lab 0,8856 -1,3090 -3,5760 0,8802 -1,3300 -3,5760 0,1760 0,146 

ssy 0,1971 -2,7990 -3,5760 0,1551 -2,9220 -3,5760 0,1150 0,146 

1. Fark 

log(gdp) 0,0000 -6,0040 -3,5720 0,0000 -5,9960 -3,5720 0,0896 0,146 

log(uy) 0,0000 -5,3460 -3,5760 0,0000 -5,4340 -3,5760 0,0579 0,146 

ps 0,0011 -4,5830 -3,5760 0,0008 -4,6540 -3,5760 0,1650 0,146 

lab 0,0000 -5,6850 -3,5760 0,0000 -5,6900 -3,5760 0,0753 0,146 

ssy 0,0001 -5,3160 -3,5760 0,0001 -5,3090 -3,5760 0,0990 0,146 

ADF ve PP test sonuçlarına göre birinci farkı alınmış tüm seriler 

durağandır. KPSS testi ise sadece farkı alınmış işgücünün nüfusa oranı 

serisinin durağan olduğunu ortaya koymuştur.  
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3.1.2. Johansen Eş Bütünleşme Analizi 

Serilerde durağanlığı sağladıktan sonra uzun dönemde aralarında ilişki 

olup olmadığını anlamak için eş bütünleşme testi yapılmıştır.  

Tablo 14: Gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

Gecikme LogL FPE AIC SC HQ 

0 -177,523 0,316047 13,0374 13,1101 13,2753 

1 -62,3506 0,000521 6,59647 7,03283 8,02383* 

2 -40,0132 0,000762 6,78666 7,58665 9,40349 

3 1,87338 0,000399 5,58047 6,74410 9,38677 

4 -51,3963 0,000294* 3,82883* 5,35609* 8,8246 

Gecikme uzunluğunun belirlenmesinin ardından kaç bütünleşik vektör 

olduğunu ve hangi Johansen modelinin uygun olduğunu belirlemek 

amacıyla rank testi yapılmıştır. Bu test sonucunda kısıtlı trend model en 

uygun model olarak seçilmiştir. 

Tablo 15: Rank Testi 

Model SBIC HQIC 

Sabitsiz trendsiz 9,806779 6,536468 

Kısıtlı sabitli trendsiz 8,790324 5,387879 

Trendsiz 8,884286 5,448808 

Kısıtlı trend model 6,95663* 3,389018* 

Kısıtsız model 6,992337 3,391692 

Yukarıdaki sonuçları göz önüne alarak dört gecikme uzunluğuna sahip 

kısıtlı trend model tahmin edilmiş, iz ve özdeğer istatistikleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Buna göre modelde en az dört eşbütünleşik 

vektör bulunmaktadır. 
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Tablo 16: Johansen Eşbütünleşme Analizi 

Eşbütünleşik 

Vektör Sayısı 

İz 

İstatistiği 

%5 Ktirik 

Değer 

Özdeğer 

İstatistiği 

%5 Ktirik 

 Değer 

 

 

0 241,5925 87,31 101,8645 37,52  

En az 1 139,728 62,99 67,6816 31,46  

En az 2 72,0464 42,44 35,8372 25,54  

En az 3 36,2092 25,32 21,1457 18,96  

En az 4* 15,0635 12,25 15,0635 12,52  

Vektör hata düzeltme modellerinde hata düzeltme katsayıları ulaştırma 

yatırımları hariç anlamsız çıkmış, ulaştırma yatırımlarının ise katsayısı 

pozitif çıkmıştır. Bu sebeple hata düzeltme modeli geçerli değildir. 

Tablo 17: FMOLS Modeli ile Uzun Dönem Katsayı Tahmini 

Gözlem sayısı : 31 R2 : 0,888089 Adjusted R2 : 0,8708719 

Değişkenler Katsayılar Std Hata z P>|z| %95 Güven Aralığı 

luy 0,2824262 0,0010600 266,45 0,0000 0,2803487 -0,1311725 

lps 0,5186000 0,0010105 513,24 0,0000 0,5166621 0,5206233 

lab 0,2472270 0,0002373 104,18 0,0000 0,0242576 0,2518780 

ssy -0,0001234 0,000000439** -281,33 0,0000 -0,0001243 -0,0001226 

Sabit 1,7893740 0,2656390 67,36 0,0000 1,7373100 1,8414380 

 

Tüm uzun dönem katsayıları anlamlıdır ve bağımsız değişkenler 

bağımlı değişkenin %89’unu açıklayabilmektedir. Uzun dönemde; 

ulaştırma yatırımlarının bir önceki yıla göre büyümesinde meydana 

gelen her %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0.28 artırırken, patent 

sayısının bir önceki yıla göre büyümesindeki her %1’lik artış ekonomik 

büyümeyi %0.52 artırmaktadır. İşgücünün nüfusa oranındaki her 

%1’lik artış büyümeyi %0,24 artırırken, sabit sermaye yatırımlarının 
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toplam hasılaya oranındaki her %1’lik artış büyümeyi milyonda bir 

azaltmaktadır. 

3.1.2. Granger Nedensellik Analizi 

Aşağıdaki denklemlerde αi, βi, θi,,Yi gecikme katsayılarını, m bütün 

değişkenler için ortak gecikme derecesini ε1t ve ε2t korelasyonsuz beyaz 

süreçleri göstermektedir (Uzunöz ve Akçay, 2012, 8). Bu testte 2. ve 3. 

eşitlikteki hata terimlerinden önceki bağımsız değişkenlerin gecikmeli 

değerlerinin sıfıra eşit olup olmadığı test edilerek yapılır.  

 Yt =  + + ε1t  (1) 

  Xt =   + +  ε2t  (2) 

Hipotez çift taraflı kurulur. Böylece nedenselliğin tek yönlü mü çift 

yönlü mü olduğu belirlenir. Β1 değerlerinin belli anlamlılık düzeyinde 

ve sıfırdan farklı olmaları durumunda Xt’ninYt’ye granger neden 

olduğu ifade edilir. Bu durum Xt’denYt’ye tek yönlü nedenselliktir. 

Aynı şekilde Yi değerlerinin belli anlamlılık düzeyinde ve sıfırdan farklı 

olması durumunda Yt’nin Xt’ye granger neden olduğu ifade edilir. 

Hem βi hem de Yi katsayılarının belli anlamlılık düzeyinde ve sıfırdan 

farklı olması durumunda karşılıklı nedensellik söz konusudur ve bu 

duruma çift yönlü nedensellik denir. Her iki katsayının belirli anlamlılık 

düzeyinde sıfırdan farklı olmaması durumunda ise değişkenlerin 

birbirinden bağımsız olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 18: Otokorelasyon ve Normallik Testi Sonuçları 

Lagrange Multiplier Test  

Lag K2 df Prob>K2 

1 25,0127 25 0,46166 

2 18,8246 25 0,80545 

Jarque-Bera Testi  

Değişken K2 df Prob>K2 

d.lgdp 0,653 2 0,72135 

d.luy 3,197 2 0,20217 

d.lps 2,514 2 0,28457 

d.ssy 0,703 2 0,70356 

d.lab 0,752 2 0,68664 

All 7,819 10 0,64649 

Nedensellik testinin güvenilir olması için otokorelasyonun olmaması, 

normal dağılım olması ve özdeğerlerin birim çemberin içinde kararlı 

olması gerekmektedir. Lagrance çarpanı testine göre modelde 

otokorelasyon yoktur ve Jarque-Bera testine göre seriler normal 

dağılıma sahiptir. 

Şekil 8: Özdeğerler İçin Birim Çember Sınaması 
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Son olarak modelde tüm özdeğerler birim çemberin içerisinde ve 

kararlıdır. Bu aşamalardan sonra Granger nedensellik testi 

uygulanmıştır.  

Tablo 19: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü K2 Değeri Olasılık Değeri Sonuç 

Gsyh'dan —> Uy 1,1375 0,286 Red 

Gsyh'dan —>Ps 0,43421 0,51 Red 

Gsyh'dan —>Ssy 0,04394 0,834 Red 

Gsyh'dan —>Lab 9,30E-05 0,992 Red 

Gsyh'dan —>All 2,025 0,731 Red 

Uy'den —>Gsyh 1,8724 0,171 Red 

Uy'den —>Ps 6,1775 0,013 Kabul 

Uy'den —>Ssy 0,6153 0,433 Red 

Uy'den —>Lab 8,6285 0,003 Kabul 

Uy'den —>All 19,587 0,001 Kabul 

Ps'den —>Gdp 0,132 0,716 Red 

Ssy'den —>Gdp 0,00041 0,984 Red 

Lab'dan —>Gdp 0,00011 0,992 Red 

Yukarıdaki tabloda verilen test sonuçlarına göre sadece ulaştırma 

yatırımlarından patent sayısına ve işgücünün nüfus içindeki oranına 

doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. Ulaştırma yatırımları ile GSYH 

arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  

 

SONUÇ 

İktisat biliminin temelinde kıt kaynaklarla sonsuz olan insan 

ihtiyaçlarını gidermek vardır. Ulaştırma sistemleri insanları, malları 
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hatta enerji ve bilgiyi bir yerden başka bir yere taşıyarak bu amacın 

gerçekleşmesine yardımcı olur. Bir ürünün üretilebilmesi için gereken 

hammaddenin temin edilmesi, ürün dağıtımının yapılması, seyahat 

edecek insanların taşınması ve bölgesel fiyat farklılıklarının giderilmesi 

ulaştırma sektörünün gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bir ülkenin 

kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasında, refahının 

artması ve ülke içinde dengeli dağılmasında, ülke içinde yük ve yolcu 

entegrasyonunun sağlanmasında ulaştırma sektörü baş aktördür. 

Ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar kalkınmanın garantisi olmasa da 

vazgeçilmez bir ön koşuldur. Bu nedenle ulaştırma faaliyetleri için 

planlama yapması zorunludur. Sistemlerden birine ağırlık vermek ya da 

bir sektörü ihmal etmek uzun vadede telafisi zor sonuçlar 

doğurabilmektedir. Ayrıca ulaştırma yatırımları için büyük çaplı 

finansman gereklidir. Kaynakların kıt olması ve bütçe kıstı nedeniyle 

yapılacak yatırımlar titizlikle seçilmelidir. Gelişmiş ve verimli bir 

ulaşım ağı için kaynaklar, sosyal etkileşimler, talepler ve yatırımın olası 

sonuçları karar vericiler tarafından detaylı değerlendirilmelidir 

Dünyanın birçok bölgesinde, ulaştırma yatırımlarının üretim 

maliyetlerini düşürdüğünü, istihdama katkı sağladığını, çıktı 

kapasitesini ve verimliliği artırdığını kanıtlayan çalışmalar yapılmıştır. 

Ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal kaynaşmanın sağlanması, 

gelir dağılımının daha adil duruma gelmesi ve yaşam kalitesinin artması 

gibi bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen unsurların ulaşılabilirlik ile 

ilişkisi olduğu birçok kez ispatlanmıştır. 
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Türkiye’nin ulaştırma altyapısını incelediğimizde, karayolu ve 

demiryolu ağının gelişme ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Havayolu ve 

denizyolu taşımacılığında ise doğru politikalar sonuç vermiştir. Ancak 

bu alanda da ihtisas limanları gibi birtakım eksiklikler bulunmaktadır. 

Yurtiçi taşımacılıkta karayolu ağırlıklı yurt dışı taşımacılıkta ise 

denizyolu ağırlıklı bir altyapı mevcuttur. Gelişmiş ve dengeli bir ulaşım 

altyapısına sahip olmak için, verimlilik analizi yapılarak, ulaştırma 

yatırımlarının sürmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin aksine altyapı 

eksiklikleri bulunan ülkelerde ulaştırma yatırımlarının getirisi büyük 

olabilmektedir. Bu çalışmada da bu perspektif ile ekonomik büyüme ve 

ulaştırma yatırımları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan 

ekonometrik analiz sonucunda Türkiye’de, ulaştırma yatırımlarında bir 

önceki yıla göre % değişim ile büyüme arasında kısa dönemli bir 

nedensellik ilişkisi bulunmadığı, ancak uzun dönemde her %1’lik 

ulaştırma yatırımının büyümeyi %0,28 artırdığı bulgulamıştır. Bu 

sonuç mevcut yatırımların kısa dönemde beklenen etkiyi yaratmadığı 

fakat uzun dönemde büyüme üzerinde oldukça etkili olduğunu 

göstermektedir.  
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