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Sunuş
Elinizdeki kitap 2012-2013 akademik yılında Okan Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen İktisat Seminerlerindeki
tartışmalardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kitap, son on beş yılda
Türkiye ekonomisinde yaşanan değişim ve dönüşümün belli başlı
yönlerini tarihsel ve güncel boyutları ile ele almayı hedefliyor. Başka
bir ifadeyle, önümüzdeki dönemi yorumlamak için, içinden geçtiğimiz
sürecin kökenini ve dinamiklerini tartışmayı amaçlıyor.
Türkiye ekonomisinde 1990’lı yılların sonlarından itibaren yaşanan,
önemli krizlere de tanıklık ettiğimiz bu dönüşümün kuşkusuz çok
farklı boyutları var; bu bağlamda kitapta yer alan sekiz çalışma kendi
içinde iki grupta ele alınabilir. İlk grupta yer alan dört makale, temel
nitelikteki bazı makro iktisadi sorunların irdelenmesini amaçlarken,
takip eden dört makale ise farklı iktisadi sorunların mikro düzeyde
toplumsal ve iktisadi etkilerini tartışmaktadır.
Kitap, Hayri Kozanoğlu’nun küreselleşmenin yakın geçmişteki temel
yönelimlerini ele alarak Türkiye ekonomisinin bu sürece nasıl eklemlendiğini ve nasıl sorunlar yaşadığını tartıştığı yazısıyla başlıyor. Takip
eden ikinci bölümde Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel, Türkiye’nin
iktisadi büyümesini tarihsel boyutu içinde inceliyor ve bunu ülkelerarası bir karşılaştırmayı da içeren farklı bir çerçevede yorumluyor. Yazarlar, Türkiye’de özellikle 2000 sonrası gerçekleşen hızlı büyümenin
dinamiklerini irdeleyen tartışmaları ile söz konusu büyümenin ne
kadar sürdürülebilir olduğunu da sorguluyorlar. Üçüncü bölümde
Bülent Hoca’nın Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin son on beş yıldaki temel niteliklerini irdelediği çalışması var. Hoca, Türkiye ekonomisinin kritik sorunlarından biri olan cari açığı tartışıyor ve dünya
ekonomisinde özellikle gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren yönelimleri Türkiye açısından değerlendiriyor. Dördüncü bölüm, Aylin Soydan’ın Türkiye ekonomisinde belli dönemlerde temel makro iktisadi
dinamikleri belirleyen kamu iç borçlanmasına ayrıldı. Soydan, kamu
kesimi borçlanma dinamiklerinin uluslararası sermaye hareketleriyle
5

etkileşimi kapsamında 2000 öncesi ve sonrasında nasıl bir dönüşüm
geçirdiğini inceliyor.
İlk dört bölümdeki makro iktisadi tartışmaları, farklı iktisadi ve toplumsal sorunların irdelenmesine ayrılan dört bölüm izliyor. Beşinci
bölümde Burhan Can Karahasan Türkiye’de bölgesel eşitsizlik sorununa farklı bir açıdan yaklaşıyor ve 1980 sonrasında artan bölgesel
eşitsizlik sorununun 2000 sonrasında da aynı şiddetle devam ettiğini
gösteriyor. Bu noktada Karahasan, bölgelerarası mekânsal etkileşimin
artmasının ve yerel istikrarsızlıkların varlığının da bu ikili yapıyı anlamakta önemli olduğunun altını çiziyor. Türkiye’de son dönemde
ciddi bir tartışma konusu olan sağlık hizmetleri ve ilgili politikaların
ele alındığı altıncı bölümün yazarları Fırat Bilgel ve Nazan Bilgel. Yazarlar, 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programının olumlu
sonuçlarını vurgulamakla birlikte, sağlık hizmeti sunumunda adil olmayan bir yapının hala sürmekte olduğunun altını çiziyorlar. Yedinci
bölümde F. Çiğdem Çelik Türkiye’de enerji politikalarını inceliyor.
Yakın dönemde enerji piyasasında yaşanan serbestleşmenin olumlu
olduğunu ifade etmekle birlikte Çelik, sonuçların farklı boyutları ile
tartışılması gerektiği öne sürüyor. Kitabın son bölümünde ise Güngör
Evren’in Türkiye’nin lojistik politikalarındaki gelişmeleri farklı boyutları ile değerlendirdiği yazısı yer alıyor. Evren bu bölümde, üretimin
ve iktisadi büyümenin önemli bir bileşeni olarak lojistik sektörünün
önemini anlatıyor. Evren, Türkiye’de uygulanmakta olan politikaların
daha da geliştirilmesi için birtakım önerilere yer veriyor.
Türkiye ekonomisinde son on beş yılda yaşanan gelişmelerin farklı
boyutlarını tartışmayı amaçlayan bu kitabın sadece iktisatçılara değil,
farklı alanlardaki sosyal bilimcilere de ışık tutmasını ve yeni tartışmalara katkıda bulunmasını umuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği
geçen Es Yayınları ve Erdem Sivas’a; kitaba yazılarıyla katkıda bulunan
değerli yazarlarımız ile böyle bir kitabın hazırlanması fikrini gündeme
getiren ve sunduğu özgür akademik ortam ile bize destek olan sevgili
hocamız Prof. Taner Berksoy’a bir kez daha teşekkür ederiz.
Burhan Can Karahasan, Fırat Bilgel, Aylin Soydan
İstanbul, 2014
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KÜRESEL TRENDLERİN GÖLGESİNDE TÜRKİYE
EKONOMİSİ
Hayri Kozanoğlu*

1. Giriş
ABD Merkez Bankası (FED) eski başkanı Ben Bernanke’nin Mayıs
2013’te tahvil alımlarını azaltabileceklerini ima eden açıklamasına
kadar, yükselen ülke (emerging markets) sınıflamasına giren ülkeler
cömert likidite koşullarında cari işlemler açıklarının finansmanında
zorlukla karşılaşmadıkları gibi, faizleri göreceli düşük tutmayı ve enflasyonu kontrol edebilmeyi başarıyorlardı. Bernanke’nin açıklamasıyla
likidite çekilmeye başladı, döviz kurları baskı altına girdi, finansal varlık fiyatları inişe geçti.
İşte bu dönemde Türkiye yanında Brezilya, Hindistan, Endonezya ve
Güney Afrika’yı da içeren “Kırılgan Beşli” kavramı dolaşıma girdi. Bu
beş ülkenin ortak yönü, cari açık ve bütçe açığının yumuşak karınları
olmasıydı. Sadece bu açıklar değil, borç servislerini yerine getirebilme
yetenekleri ve döviz rezervlerinin yeterliliği de endişe konusuydu.1
Ardından Schroders ve Financial Times tarafından, kısa vadeli dış
borçları ödeme yeterliliği göz önüne alınarak gruba yeni eklemeler
yapıldı. Bu yöntemle beş ekonomiye Doğu Avrupa’dan Macaristan ve
Polonya ile Latin Amerika’dan Şili dahil edildi (Tablo 1.1). Yapılan değerlendirmeye göre, sermaye akışlarının durması, hatta tersine dönmesi halinde, borçlarının yenilenmesi konusunda sıkıntı yaşayabilecek
ülkelere odaklanmak gerekiyor. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının
bankalar üzerinde yıkıcı bir etki yaratması da olasılık dahilinde.
*

1

Kemerburgaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Chris Wright, Forbes Dergisi, 17 Ocak 2014.
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Geliştirilen ölçüte göre, bir ülkenin döviz rezervleri o ülkenin kısa
vadeli dış borcuna ve cari işlemler açığının o yıldaki düzeyine oranlanıyor ve brüt dış finansman gereksinimi (BDFG) hesaplanıyor. Böylelikle Türkiye, Güney Afrika, Şili, Hindistan ve Endonezya ancak bir
yıllık BDFG’ye sahipken; Macaristan, Brezilya ve Polonya’nın iki yıllık
BDFG’sini karşılayacak rezervi bulunuyor.2
Tablo 1.1: Seçilmiş Ülkelerin Dış Finansman Gereksinimleri
(2013, 3. Çeyrek, Milyar Dolar)

Türkiye
Şili
Endonezya
Hindistan
Güney Afrika
Macaristan
Brezilya
Polonya

Uluslararası Rezervler
137
41
98
272
53
45
369
107

BDFG
150
39
86
234
44
27
189
51

Kaynak: Financial Times, Schroders

Söz konusu ülkeleri planlı ekonomi politikaları uygulamamakla,
Washington Uzlaşması’nın öngördüğü “yapısal uyum programlarını”
hayata geçirmemekle suçlamak mümkün ve neoliberal çevrelerde bu
değerlendirme çok yaygın. Halbuki başka bir bakış açısıyla, Türkiye’nin de arasında yer aldığı kırılgan ülkeleri, küresel ekonomideki
risklerin öznesi değil, nesnesi; makro koşulların nedeni değil, kurbanı
olarak nitelemek de aynı şekilde pekala mümkün.
Yakın geçmişe bir göz attığımızda, Türkiye’nin karşılaştığı ekonomik
travmaların her birinde (1979-80, 1994, 1999-2001, 2007-2008)
dünya ekonomik ortamının krize davetiye çıkardığı söylenebilir. Bu
dönemleri teker teker inceleyip, kısaca mercek altına almak, gelecekte ülke ekonomisini dış basınçlara karşı daha dirençli kılacak önlemleri devreye sokabilmek (en azından önerebilmek) açısından gerekli olacaktır.
2
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James Kynge, Financial Times, 15 Ocak 2014.
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2. Yükselen Ülkelere Sermaye Akışları
Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) ve geçiş ekonomilerine sermaye
akışları, her zaman fırsatlar yanında riskleri de beraberinde getirdi. Bu
fonlar bir yandan büyüme ve yatırım için gerekli kaynak ihtiyacını karşılamayı kolaylaştırdı. Öte yandan, finansal akımların devasa boyutları
ve istikrarsız niteliği, çoğunlukla döviz kurunun aşırı değerlenmesine,
kredi patlaması ve daralması döngüsüne neden olduğu gibi; enflasyonu kontrol altında tutma ve ülkenin büyüme potansiyeline katkıda
bulunma gibi amaçlara hizmet etmeyen dış yükümlülüklerin kabarmasına yol açtı. Bu akımların kuruması veya tersine dönmesi ile de,
çoğunlukla ödemeler dengesi üzerinde baskı oluştu ve özel sektörün
yanı sıra kamu sektörünün finansman ihtiyacının sağlanması da zora
girdi.
Yakın dönemlerin deneyimleriyle, güçlü net sermaye girişlerini keskin
yavaşlama, hatta terse dönüşlerin izlemesi bugünkü konjonktürde
önemli dersler içeriyor. Son finansal krizden önceki dönemlerde yükselen piyasa ekonomilerine doğru üç temel sermaye akış dalgası
vardı: 1977-1981, 1990-1996 ve 2002-2007. Tüm bu dönemler bazı
ortak nitelikler sergilediler. Birincisi, bu süreçler, gelişmiş ülkelerin genişlemeci para politikaları izlemesinden ve/veya devasa ödemeler
dengesi açıklarını finanse etmek için uluslararası paralar cinsinden
(çoğunlukla dolar) borçlanma kağıtları ihraç etmesinden dolayı oluşan
likidite bolluğuyla başladı. Aynı zamanda gelişmiş ülkeler farklı şoklara
bağlı olarak kayda değer ekonomik yavaşlamalarla karşılaştılar:
1970’lerin ikinci yarısında petrol şoku, ABD’de ‘Savings and Loan’
krizi, Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizi, 1990’ların başında
Japonya’daki finansal kriz ve 2000’li yılların başında dot-com köpüğü
diye adlandırılan teknoloji hisselerindeki aşırı yükselmenin ardından
gelen ani düşüş. Tüm bu kavşaklarda, gelişmiş ülkelerdeki parasal
otoriteler kendi ekonomilerini ve finansal sistemlerini ayakta tutmak
için politika faizi oranlarını aşağıya çektiler. Bu gelişmeler ışığında, gelişmekte olan ülke ekonomileri Kuzey ülkelerinden daha hızlı büyüdükçe ve daha yüksek getiri fırsatları sundukça uluslararası yatırımcı9
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lar için çekici seçenekler haline geldiler.3
İkincisi, yükselen piyasa ekonomilerinde sermaye girişlerinin azalması
veya tümüyle yön değiştirmesi 1970’lerin sonunda da, 1990’ların ortasında da, 2000’lerin ortasında da gelişmiş ülkelerde politika faiz
oranlarının artışını izledi. Her ne kadar gelişmiş ülkelerdeki genişleyici
para politikaları bu sermaye hareketlerine katkıda bulunan temel etmense de, söz konusu politikalar gelişmekte olan ülkelere güçlü
akımlar yaratmak için tek başına yeterli değillerdir. Örneğin, 1984 ve
1986 arasında gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimleri yükselen piyasa
ekonomilerine büyük sermaye girişlerine neden olmadılar, çünkü
bankalar Latin Amerika’daki borç krizine bağlı olarak bu bölgedeki
riskli varlıkları için karşılık ayırmak ve sermaye yapılarını güçlendirmek
ihtiyacı duymaktaydılar.
Üçüncüsü, bu sermaye akışlarının muhatap ülkeler tarafından nasıl
kullanıldığı da ülke ekonomilerine olan etkilerini belirleyen önemli bir
ek faktör oldu. Bu akışların önemli kısmı artan petrol ithalat faturasını
finanse etmek için veya sermaye malları ithalatı gerektiren yatırım
projelerinde kullanıldığında, ekonomiye istikrar kazandırmaya ve büyümeyi desteklemeye yardımcı oldular.
Diğer durumlarda, sermaye girişleri tüketimi veya spekülatif finansal
yatırımları finanse ettiğinde ya da firmaların cari harcamaları için kullanıldığında çoğunlukla istikrar bozucu şiddetli etkiler yarattılar. Eğer
sermaye girişleri temel olarak ithalata yönelik kullanılmazsa, yerel paranın güçlü biçimde reel değerlenmesine yol açabilir ve yerel sanayilere büyük zarar verebilir. Kurun değerlenmesinin anti-enflasyonist
politikaların köşe taşı olduğu bazı ülkelerde, sermaye girişleri, serbestleşmiş finansal sistemler marifetiyle büyük ölçüde özel sektöre
yönlendi. Bu da kredilerin kontrolsüz genişlemesini, devamında gayrimenkul ve kayda değer cari açıklardan kaynaklanan finansal kırılganlıkları getirdi, sonunda da her defasında kriz patlak verdi.
3

UNCTAD, Trade and Development Report, 2013, s.108-109.
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Kaynak: UNCTAD, World Development Report, s.107.

Tablo 2.1: Ekonomik Grup ve Bölge Temelinde Sermaye Akışları 1976-2011
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Yükselen piyasa ekonomilerine son büyük sermaye girişi dalgası bu
ülkeler 1990’ların sonundaki finansal krizlerin üstesinden geldikten
ve gelişmiş ülkeler bir kez daha genişlemeci para politikalarına yöneldikten sonra geldi.4
Aynı süreci Yılmaz Akyüz (2012) de şöyle değerlendiriyor:
“Bir kez daha, sermaye akışları dalgası ABD ve Japonya’da likiditenin
hızlı genişlemesi ve faiz oranlarında derin indirimlerle birlikte yükseldi. ABD 1990’lara emlak piyasasına bağlı finansal krizin daha da
vahim hale getirdiği bir durgunlukla girdi. Cevap, faizlerin keskin biçimde aşağı çekilmesi; böylelikle borçlu kesimlerin borçlarını daha düşük faizlerden yenilemesinin, bankaların ise ABD Merkez Bankası borç
oranları ve Hazine kağıtları arasındaki getiri farkından yararlanarak
sermayelerini güçlendirmesinin sağlanmasıydı. Japonya da 1980’ler
sonunda hisse senedi ve gayrimenkul köpüklerinin patlaması karşısında devasa bir likidite genişlemesine gitmişti. Brady Planının Latin
Amerika hükümet borçlarının yeniden yapılandırılmasındaki başarısı
ve birçok gelişmekte olan ve yükselen ekonomideki (developing and
emerging economies) hızlı liberalleşme de sermaye girişlerini cesaretlendirdi. Bu kez Latin Amerika, Doğu Asya ile Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinin hepsi büyük miktarda yabancı sermaye aldılar. Bu furyada
sermaye girişlerinin daha büyük bölümü doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarına (FDI) ve portföy yatırımlarına yöneldi.
“ABD faiz oranlarında beklenmedik yükselme ve politik belirsizlik sonucunda 1994’te Meksika’da kriz patlak vermesine karşın, gelişmekte
olan ve yükselen ekonomilere yoğun sermaye akışları bu kez Doğu
Asya’ya çark ederek sürdü. Net özel sermaye akışları 1995’te zirve
yaptıktan sonra, Temmuz 1997’de Tayland’da krizin patlaması ve bölgedeki birkaç ülkeye daha yayılmasıyla topyekun kurudu. Sermaye girişleri, uluslararası banka kredilerinin kısılması ve portföy girişlerinin dibe vurmasıyla yere çakıldı. Doğu Avrupa krizini 1998 Brezilya ve Rusya,
4

a.g.e., s.109-110.
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2000-01 Türkiye ve 2001-02 Arjantin olmak üzere diğer birkaç yükselen ülkedeki kriz izledi.”5
3. 2000’lerde Sermaye Akımları
Yine olağandışı düşük faiz oranları ve belli başlı ileri ekonomilerde
(advanced economies) likiditenin hızlı genişlemesi sonunda, özel sermaye girişlerinde yeni dalga, savaş sonrası dönemin en şiddetli küresel finansal krizine ve ekonomik daralmasına yol açtı. ABD Merkez
Bankası, varlık deflasyonu ve durgunluk korkusuyla dot-com köpüğünün patlaması ve hisse senedi piyasalarındaki keskin düşüşe politika
faiz oranlarını tarihi diplere çekerek cevap verdi. ABD’nin gevşek para
ve düşük faiz politikaları, diğer birkaç ileri ekonomide de yansımasını
buldu. Hükümetin deflasyon spiralini kırmak çabasıyla, Japonya’da
faiz oranları neredeyse sıfıra indirildi. Muhafazakarlığıyla nam salmış
Avrupa Merkez Bankası da sürece katıldı ve faiz oranlarını olağan dışı
düşük düzeylere çekti.6
Bu arada Çin ve petrol ihraç eden ülkelerin ABD Hazine bonolarına
yönelmesi, böylelikle rezervlerini güçlendirmeyi tercih etmesi hem
ABD’nin açıklarını finanse edebilmesini, hem de düşük faiz ortamını
sürdürebilmesini sağladı. Böylelikle daha yüksek getiriler kovalayan
özel sermaye, yükselen ekonomilere yönlendi.
2007 subprime krizine kadar bu sermaye girişleri hızlanarak sürdü.
Yükselen ülkelerde döviz kurları değerlenirken, faizler düştü; döviz
cinsinden borçlanmalarda “spread” tabir edilen faiz farkları iyice daraldı. 2007’de yükselen ülkelere net sermaye akışları zirveye ulaştı.
Söz konusu ülkelerde büyümenin hızlanmasıyla doğrudan yabancı
sermaye yatırımları hızlandıysa da, sermaye akışlarının büyük kısmı
5

6

Yılmaz Akyüz, The Boom in Capital Flows Developing Countries : Will it Go
Bust Again?, Ekonomi-tek, 1 (1), Ocak 2012, s.68
a.g.m., s.69
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portföy yatırımlarına yöneldi. Özellikle kısa süreli borçlar büyük ölçüde “carry-trade” adı verilen, ülkeler arasındaki faiz farklarına yönelik spekülatif yatırımlar üzerinde yoğunlaşırken, bu süreçte yen bazınzında işlemler belirleyici bir rol oynadı. Birçok Japon yatırımcı da sıfır
civarı faiz ortamı ve durgun hisse senedi piyasası koşullarında, kaldıraçsız biçimde yüksek faiz getirili piyasalara ilgi gösterdi. Brezilya ve
Türkiye gibi ülkelerdeki göreceli yüksek faizlerin davetiye çıkardığı
sermaye akışları, bu ülkelerin paralarının değerlenmesine yol açtı,
dolayısıyla arbitraj sermayesinin getirisini yükseltmesi nedeniyle bu
piyasaları menzile yerleştirdi.7
Tablo 3.1: Yükselen Ülkelere Özel Sermaye Akımları (Milyar Dolar)
2003 2005 2007 2008 2009 2010
Net Özel Sermaye Girişleri
280
642 1285
594
644
990
Hisse senedi
185
360
597
422
490
571
Doğrudan Yatırım
137
289
500
509
357
371
Portföy Yatırımı
48
71
97
-86
133
200
Özel Alacaklılar
95
282
688
172
154
419
Ticari Bankalar
24
189
451
29
-10
172
Banka Dış
71
93
237
143
164
247
Net Özel Sermaye Çıkışları
-143
-497
-825
-772
-453
-573
Hisse Senedi Yatırımı
-46
-89
-277
-229
-268
-269
Yerleşiklerin Kredileri
-97
-407
-547
-544
-185
-305
Net Özel Sermaye Akımları
137
145
460
-178
191
417
Kaynak: IIF, Capital Flows To Emerging Markets, Ekim 2010 ve Haziran 2011.

Tablo 3.1’den de izlenebileceği gibi 2007 yılında zirve yapan yükselen
ülkelere sermaye girişleri, özellikle 2008’de Lehman Brothers yatırım
bankasının iflasının açıklanmasıyla geri çekilmeye başladı. 2008 yılı
genelinde sermaye çıkışları, sermaye girişlerinin önüne geçti. Krizden
önce 200 baz puanın altında seyreden kredi risk takası (CDS) primleri,
Ağustos 2008’de Latin Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa için 600 puanın üzerine sıçradı. Türkiye’nin de CDS primleri 300 baz puan civarında seyrederken, 24 Ekim 2008 tarihinde 850 baz puana kadar fırladı.
7

a.g.m., s.70.
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2009’un başlarında dolar zayıflamaya yüz tutarken, yükselen ülkelere
sermaye girişleri de yine hız kazanmaya başladı. Nisan 2011 tarihli
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre 2009’da 484 milyar
dolara kadar çekilen sermaye akımları 2011’de yine 812 milyar dolara
sıçrayacaktı.
Önceki kavşaklardaki gibi bu kez de temel gelişmiş ülke ekonomilerindeki faiz indirimleri ve likidite genişlemesi yükselen ülkelere sermaye akışlarını hızlandırdı. ABD’de kredi piyasalarının hem arz hem
de talep cephelerindeki sorunlar nedeniyle faiz indirimleri, özel kredilerde ve harcamalarda belirgin bir artışa dönüşmedi. Bu da aşırı likiditenin yüksek getiri arayışı içerisinde yönünü daha da hızla periferik
ülkelere çevirmesine yol açtı. Bu kez ABD dolarının değer kaybedeceği
beklentisi, doları carry-trade işleminin borçlanma ayağı haline getirirken, Brezilya, Hindistan ve Türkiye göreceli yüksek faizler nedeniyle
menzile yerleşti.
Uluslararası bankaların sözcüsü Uluslararası Finans Enstitüsü’ne (IIF)
göre, o zamanki Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin Mayıs 2013’teki yıl sonunda tahvil alımlarının azalabileceği açıklamasının
ardından, piyasalar sonbahara doğru istikrar kazandı.
Aralık ortasında, Ocak 2014’te tahvil alımlarının kısılmaya başlayacağı
haberi önemli bir sıkıntı yaşanmadan sindirildi. Ne var ki, 2014 yılıyla
birlikte gelişmiş ülke merkez bankalarının daha şahin bir söylem tutturması, Çin başta olmak üzere birçok ülkeden daha az olumlu ekonomik haberler gelmesi, Türkiye, Arjantin ve Ukrayna gibi ülkelerin
devasa dış finansman gereksinimleri ve kırılgan finansal yapıları yatırımcıların risk iştahını iyice kapattı.8
Tüm bunlara karşın Tablo 3.2’den de izlenebileceği gibi sermaye
akımlarının 2014 ve 2015’te biraz toparlanması bekleniyor. Buna karşın sermaye girişlerinin 2010-2012 düzeylerini tutturması umulmuyor.
8

IIF Research Note, Capital Flows to Emerging Market Economies, January
30, 2014, s.2-3.
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Tablo 3.2: Yükselen Pazar Ekonomileri Sermaye Akışları (Milyar Dolar)
2012
2013
2014(t)
2015(t)
Toplam Girişler
1268
1146
1133
1176
Özel Girişler
1231
1119
1079
1138
Net Hisse Yatırımı
670
639
664
696
Net Doğrudan Yatırım
546
554
560
582
Net Portföy Yatırımı
124
84
104
112
Net Özel Alacaklılar
561
480
415
442
Net Ticari Bankalar
118
135
135
154
Net Banka Dışı Kuruluşlar
443
345
280
288
Net Resmi Girişler
37
27
53
38
Kaynak: IIF, Capital Flows To Emerging Market Economies, Ocak 2014
Not: t- tahmin.

4. Türkiye’nin Sıcak Parayla Dansı
Türkiye; 1979-80, 1994, 1999-2001, 2007-2008 dönemlerinin her birinde iç
ekonomik politikanın basiretsizce yönetilmesinin yanı sıra, dünya ekonomisinde hüküm süren ortamdan da olumsuz etkilendi.
1970’lerde petrol fiyatlarının artışı, metropol kapitalist ekonomilerdeki durgunluk nedeniyle fon talebinin zayıf olması, Türkiye gibi ülkelere sendikasyon
kredileri yoluyla oluk oluk döviz akmasını getirmişti. ABD’de FED eski başkanının ismiyle “Volcker Şoku” diye hatırlanan sıkı para politikalarına geçiş hamlesi
ile yükselen faizler, değişken faizle borçlanan Latin Amerika ülkeleri yanında,
hatta daha önce, Türkiye’yi kriz ortamına sürükledi. Türkiye bu dönemi Paris
Klubü diye adlandırılan resmi alacaklılar ile Londra Klubü olarak anılan özel ticari bankalar arasında mekik dokuyarak, dış borçlarını erteletme gayretiyle geçirdi.
Gülten Kazgan (1999) o dönemi şöyle betimliyor:
“1978 ile birlikte hükümet, IMF ile anlaşabilmek için istikrar programlarını birbiri ardına gündeme getirdi. Bu arada dünya koşulları giderek Türkiye (ve diğer
gelişmekte olan ülkeler) aleyhine değişmeye başladı. Dış ticaret hadleri
(1973=100) gelişmekte olan ülkeler için 1979’da 73,7’ye gerilemiş, buna karşılık
1979-80’de petrol fiyatları tekrar dolar üzerinden yüzde 150 artmıştı. Yani pet-
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rol faturası ağırlaşırken ihraç mallarının ödeme gücü azalıyordu.
Buna, dünya faiz hadlerinin (ABD’nin uyguladığı sıkı para politikası sonucu) yükselişe geçmesi eklendi. İşte Türkiye’nin dış borç ödeyemez
duruma girdiği 1977 sonundan 24 Ocak 1980 istikrar programını yürürlüğe koyduğu döneme kadar geçen yıllarda dünya koşulları borç
ödeme açısından iyice olumsuz seyretmişti. Demirel Hükümeti, ne
OECD’den, ne IMF’den, ne de İslam Kalkınma Bankası ve diğer kurumlardan daha önce kredi alamadığını görmüştü. Hazırlanan program Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal’ın desteğiyle Paris Klubü’nden
kredi almayı kolaylaştıracak doğrultuda ekonomiyi serbestleştirme
öğeleri taşıyordu.”9
Kozanoğlu (2011) da sermaye hareketlerinin serbestleşmesini şöyle
yorumluyor:
“Türkiye’de, özellikle 1989’da 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, mali piyasaların liberalize
edilmesinin önünün açılması ile sermaye ve para piyasaları iyice
renklenir. Bu dönemde toplumsal taleplerin yükselmesi, 1989 yerel
seçimlerinde ANAP’ın yenilgiye uğraması, bir yandan emek kesimine
tavizler verilmesi gereğini dayatırken, öte yandan Özal Hükümeti’nin
sınıfsal ittifakları gereği sermaye kesiminden daha fazla vergi almaktan kaçınması, iç borca yüklenilmesini getirir. İMKB bünyesinde kurulan Tahvil ve Bono piyasasının 1991’de, Repo-Ters Repo piyasasının
1993’te faaliyete geçmesiyle, yatırımcının önündeki seçenekler çeşitlenir.”10
1994 krizine gelirken net dış kaynak girişlerinin hızla artması, 19891993 arasında dövizin ucuzlamasına yol açtı; ancak 1994 krizinin yol
açtığı yüksek boyutlu devalüasyon bu süreci fazlasıyla telafi etti. Tüm
ticaret ortaklarıyla Türkiye arasındaki fiyat ve döviz kuru hareketlerini
9

10

Gülten Kazgan, Türkiye’de Ulus-Devlet ve Küreselleşme: Stratejik Yönetimde Vizyon ve Amaçlar Açısından Bir Karşılaştırma, Bilanço 1923-1998
içinde, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s.111.
Hayri Kozanoğlu, Finansallaşma ve Türkiye, Uç(ur)amayan Balon: Finans,
Derleyen Hayri Kozanoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s.13.
17

Hayri Kozanoğlu

dikkate alan reel efektif kur hesaplamasına göre, 1994’te dövizin reel
fiyatı yüzde 23,8 oranında artmıştır.11 Bu dönem yine, daha önce altını çizdiğimiz gibi ABD’de faiz oranlarının artması karşısında, “sıcak
paranın” Meksika ve Türkiye başta gelmek üzere benzer ülkelerden
çekildiği bir konjonktüre denk gelmektedir.
1998-1999 dönemi 7,6 milyar dolar, 2001 ise 9,4 milyar dolar sermaye çıkışının yaşandığı, ekonominin sırasıyla -3,4 ve -5,7 daraldığı
dönemlerdir. Kritik belirleyici artık, Türkiye ile dünya ekonomisi arasındaki dış kaynak hareketleri olmaktadır.12
Aslında 2001 krizi IMF gözetiminde uygulanan “yeniden yapılanma”
programı sonrası ortaya çıktı. 1999’da uygulamaya konan programın
teknik altyapısı nominal döviz kuruna yüzde 20’lik bir çıpa atılması, TL
arzının döviz giriş çıkışlarına bağlanması üzerine oturtulmuştu. TCMB
bir döviz büfesi gibi çalışacak, TL getirenlere döviz, döviz getirenlere
TL satacak, para arzını sterilize etme çabasına girişmeyecekti.
Programın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte hızlanan sermaye
akışları faizleri beklenenden çabuk düşürdü. 2000 Ocak’ta Hazine, bileşik faizi yüzde 38’e, ortalama bankalar arası faiz oranını yüzde 36’ya
getirdi. Faizlerin bu düşey seyri iç talebi canlandırdı, tüketici kredilerini ve ithalat talebini patlattı. Böylelikle hem enflasyon kontrolden
çıktı, hem de cari açık sıçrama gösterdi. Eylül 2000’de risk algılamasının yükselmesiyle faizler yükseldi, likiditeye sıkışan bankalar kamu
kağıtlarında satışa geçti, yabancı yatırımcılar ülkeyi terk etmeye başladılar. Programın temel kurgusu döviz çıpası inandırıcılığını yitirince,
devalüasyonun kaçınılmaz olduğu düşüncesi yeni çıkışlara davetiye
çıkardı.
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Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitapevi, 17. Baskı,
Kasım 2012, s.186.
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İşte bu noktada IMF devreye girdi. Kozanoğlu’na (2001) göre:
“Ek Rezerv Kolaylığı tertibinden 7,5 milyar doları kullandırmayı taahhüt ederken, Dünya Bankası da 5 milyar dolarlık kredi katkısı yaptı.
Brezilya, Meksika, G. Kore’dekine benzer bir hamleyle “sermaye güvenliğini” sağlamak, uluslararası fonların yerel parada yakalanmalarını
engellemek için devalüasyonu geciktirdi. 19 Şubat’ta 7,6 milyar dolarlık döviz talebinin ardından döviz kuru dalgalanmaya bırakıldı. IMF ile
yapılan yeni anlaşma ile Hazine özel bankaların tüm dış kredilerini garanti etti, bir anlamda uluslararası riskleri kamulaştırdı.”13
Mustafa Sönmez (2012) 2002 yılı sonrası dönemi şöyle yorumluyor:
“57. Hükümetin Başbakan Yardımcısı Kemal Derviş ile IMF işbirliği olarak bilinen restorasyonla “mali disiplini” sağlamış kamu maliyesi ve
çürüklerden ayıklanarak sermaye yapısı güçlendirilmiş bankacılık sistemi, AKP rejimine kalan en önemli miras oldu. Bunun yanı sıra, 2002
sonrası dünya ekonomisinde yaşanan likidite bolluğu da dış kaynak
girişini kolaylaştırıcı dış etken olarak öne çıktı. Hem içeride rektifiye
edilmiş bir ekonomi hem de dışarıda adres arayan bol sermaye AKP
Türkiye’si için bulunmaz fırsattı ve o tarihten itibaren özelleştirilen
KİT’lere, satılan bankalara, kah borsaya, kah devlet kağıtlarına ya da
özel sektöre kredi olarak dış kaynak oluk oluk aktı. Sonuçta, 20032012 arasında yaklaşık 400 milyar dolar dış kaynak girişi gerçekleşti.”14
Sönmez’e göre, önceki 22 yıldakinin 10 katı büyüklükte dış kaynak
kullanan AKP hükümetleri 2003-2012 döneminde yüzde 4,6’lık bir büyüme sergiledi. Bu dönemde ekonomik büyüme düşükse bile, cari
açığı fazlasıyla karşılayan dış kaynak gelmesi durumunda bu dövizler
rezervlere ekleniyor, böylelikle döviz kuru aşırı değerli tutuluyor, büyümenin tüm dinamiği sermaye girişlerine bağlanıyor.15
13
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Erinç Yeldan (2013) ise bu anlayışı ‘spekülasyon yönlü büyüme’ olarak
adlandırıyor:
“Türkiye ekonomisinin dalgalanmaları, doğrudan doğruya uluslararası
sermaye akımlarının yönüne bağlı olarak yaşanmaktadır. Dışarıdan
(her ne pahasına olursa olsun) sermaye girişi yaşandığında ekonomik
aktivite canlanmakta, sadece iç talep değil, ihracat performansı da
ithal girdilerin ucuzlaması sayesinde yükselebilmektedir. Sermaye girişlerinin yavaşlaması durumunda ise, ulusal ekonomi durgunluğa sürüklenmektedir. Türkiye ekonomisi özellikle 2010 ve sonrasında küresel ekonomideki ucuz kredi bolluğuna dayanarak yeni bir spekülatif
büyüme konjonktürüne sürüklenmiştir.”16

5. 2014 Başlarında Türkiye Ekonomisi
2014 başlarında gerek dünya konjonktürünün elverişli olmaktan çıkması, gerekse de Türkiye’nin kendi yapısal sorunlarının sinyal vermesi
nedeniyle dış kaynağa dayalı bir büyüme modelini sürdürmesi iyice
zor görünüyor.
Bilindiği gibi Türkiye 1987’deki tam üyelik başvurusunu izleyen dönemde, 1 Ocak 1996’da AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzaladı.
Aradan geçen sürede AB’nin cazibesi, Türkiye’nin de üyelik iştahı
azalsa da, AB hala en önemli ihracat pazarı olmaya devam ediyor.
2000’de AB’nin Türkiye ihracatındaki yüzde 56’lık ağırlığı 2010’da
yüzde 46’ya gerilese de hala en önemli döviz kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye 2012’de, Irak ve Rusya bir yana, en yüksek ihracat gelirini
(Almanya 9,4, İngiltere 5,8, İtalya 4,6, Fransa 4,5 milyar dolar) yine
Birlik ülkelerinden sağladı. IMF’nin son raporuna göre, 2012’de yüzde
0,7, 2013’te yüzde 0,4 daralan Avro Bölgesi’nin 2014’te ancak yüzde
1,0, 2015’te yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.17 Dolayısıyla, AB ülkelerin16
17
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rinde yaşanan ekonomik, politik, toplumsal yıkım Türkiye ekonomisine de doğrudan yansıyor.
IMF aynı raporunda 2014’te yükselen ülkeler içerisinde Çin’in yüzde
7,5, Hindistan’ın yüzde 5,4, Brezilya’nın yüzde 2,3, Rusya’nın yüzde
3,4 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi için Orta Vadeli Program
yüzde 4 büyüme öngörse de, IMF’nin tahmini yüzde 3,5.
Tablo 5.1’de Türkiye’nin ekonomik performansının Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin’le, Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Jim O’Neill’in
kavramsallaştırmasıyla, BRIC ülkeleriyle karşılaştırabileceğimiz bazı
göstergeler yer alıyor.18
Tablo 5.1: BRIC ülkeleri ve Türkiye Temel Ekonomik Göstergeleri
Kişi Başına
Milli gelir
Brezilya
9390
Rusya
9910
Hindistan
1340
Çin
4260
Türkiye
9890
Kaynak: Dünya Bankası
Ülkeler

İhracat/GSYH
10
29
18
29
23

GSYH
(Milyar $)
2087
1479
1729
5878
735

Enflasyon
Oranı %
7,3
11,4
9,6
5,8
6,5

Türkiye, BRIC ülkelerinin hepsinden küçük bir ekonomiye, Brezilya ve
Rusya ile çok yakın bir kişi başına gelire sahiptir. Dışa açıklık oranı ise,
Rusya ve Çin’in aşağısında, Brezilya ve Hindistan’ın üzerindedir. BRIC
ülkeleri ve Türkiye’nin büyüme hızlarının karşılaştırılması da, Çin ve
Hindistan’ın tempolarını kaybetmediği, Türkiye’nin Brezilya ve Rusya
ile birlikte küresel ekonomide dalgalanmalar karşısında daha kırılgan
konumda bulunduğunu ortaya koyuyor (Tablo 5.2). Çin’in yüksek dışa
açıklık oranına karşın kriz karşısında yürürlüğe soktuğu ekonomiyi
canlandırma programlarının ekonominin hız kesmemesinde etkisi
bulunduğu açıkça görülüyor.
18
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Tablo 5.2: BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Hızları
Ülkeler
2006 2007 2008 2009 2010
Brezilya
4,0
6,1
5,2
0,6
7,5
Rusya
8,2
8,5
5,2
-7,8
4,0
Hindistan 9,3
9,8
4,9
9,1
9,7
Çin
12,7
14,2
9,6
9,2
10,3
Türkiye
6,9
4,7
0,7
-4,8
8,9
Kaynak: Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler DESA

2011
1,3
4,3
6,9
9,2
8,5

2012
4,0
3,7
5,5
7,7
2,2

Ziya Öniş ve Mustafa Kutlay (2013) da BRIC ülkeleriyle karşılaştırarak
Türkiye ekonomisinin “Aşil Topuğu” olarak cari açık ve enerji
bağımlılığına işaret ediyorlar:
“Türk politik ekonomisi açısından acil kırılganlıklar yaratan iki birbirine bağlı sorun vardır: kısaca cari açık ve kapsamlı enerji bağımlılığı.
Cari açık 2011’de GSYH’nin hemen hemen yüzde 10’una vararak Türkiye’yi sermaye girişlerindeki duraklamaya karşı savunmasız hale getirdi. Cari açığın temel nedeni oldukça derindedir. Tarihsel olarak zaten düşük tasarruf oranları son on yılda aşağı eğilimli bir seyir izleyerek, yüzde 14 civarındaki düzeyiyle özellikle BRIC ülkeleriyle karşılaştırılınca olağan dışı düşük bir noktaya geriledi. Bu oran geçtiğimiz on
yılda, yükselen ve gelişmekte olan piyasaların yüzde 27,5’luk ortalama düzeyinin oldukça altında, yüzde 19 civarında seyretti. Tasarrufları yatırımlarının gerisinde bulunduğuna göre, Türkiye cari işlemler açığını finanse etmek için yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyor. Bu
Aşil Topuğu, yabancı sermaye güdümündeki Türkiye’nin ekonomik
büyümesini yapısal sınırlara hapsediyor. Yabancı sermayeye aşırı bağımlılık, diğer yandan küresel sistemin tam merkezinde ekonomik
durgunluk hüküm sürerken ülkeyi dış şoklara aşırı duyarlı hale getirerek, Türkiye’nin yumuşak karnını oluşturuyor. Türkiye ekonomisine
ilişkin tarihi verilere dayalı bir analiz, net bir biçimde ekonomik krizlerin benzer bir silsile izlediğini ortaya koyuyor; yüksek ekonomik büyüme cari işlemler açığını kötüleştiriyor, sermaye girişlerinin ani durması ise ekonomik krizleri tetikliyor. Kriz - büyüme - cari açık - kriz
döngüsü bütçe performansındaki iyileşmelere, bankacılık ve finans
sisteminin görece sıkı düzenlenmesine karşın hala Türkiye ekonomisinin içsel kırılganlığını oluşturuyor. İkinci ve bununla yakından ilgili
22
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ekonomik sorun, Türkiye’nin enerjide aşırı bağımlılığıdır. 2011’de Türkiye likit yakıt tüketiminin yüzde 90’ından fazlasını ithal ederek, yaklaşık 55 milyar dolarlık bir enerji faturasıyla karşı karşıya kalmıştır.
Dahası, yakın zamanlardaki bir Uluslararası Enerji Ajansı raporuna
göre, önümüzdeki on yılda Türkiye’nin enerji ithalatı ikiye katlanacaktır.”19
Tablo 5.3: 2011 Yılı Türkiye BRIC Yatırım-Tasarruf Karşılaştırması
Brezilya
20,6

Çin
48,6

Hindistan
35

GSMH’nin yüzdesi
olarak yatırım
GSMH’nin yüzdesi
18,5
51,3
31,6
olarak tasarruf
Kaynak : IMF World Economic Outlook Veri Tabanı

Rusya
23,2

Türkiye
23,8

28,5

13,8

Son zamanlarda yükselen ülkelerin kırılganlık düzeylerine ilişkin bir
dizi araştırmada Türkiye hep ön sıralarda yer alıyor. Bu tip iki çalışmaya göz atmadan önce, Türkiye’nin döviz pozisyonuna ilişkin bazı
temel eğilimlere yakından bakmakta yarar olabilir (Tablo 5.4).
Tablo 5.4: Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2014 Ocak
(Milyon Dolar)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Varlıklar
1 Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar
2 Portföy Yatırımları
3 Diğer Yatırımlar
4 Rezerv Varlıklar
B Yükümlülükler
1 Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar
2 Portföy Yatırımları
3 Diğer Yatırımlar
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
A

19

-368.208
218.986
33.076
854
60.814
124.242
587.194
131.632
157.281
298.281

Ziya Öniş ve Mustafa Kutlay, Rising Powers in a Changing Global Order:
The Political Economy of Turkey in the Age of BRICS, Thirld World
Quarterly, Cilt 34, (8), 2013.
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Tablo 5.4’den izlenebileceği gibi Türkiye’nin uluslararası varlıkları yükümlülüklerinden 368 milyar dolar daha azdır. Diğer bir ifadeyle, ülkenin açık pozisyonu 368 milyar dolardır. Yükümlülüklerin sadece 131
milyar doları doğrudan yatırım, 456 milyar doları borç yaratan yükümlülüklerdir. Bu rakamlar bile Türkiye’nin kırılganlığına ilişkin yeterince fikir verecek niteliktedir. Türkiye sermaye akışlarının hızlı seyrettiği 2009-2012 yılları arasında, Tablo 5.5’de görüldüğü üzere özel yabancı yatırımların 143 milyar dolarlık ilgisine mazhar olmuştur. Türkiye’den daha fazla dış kaynak çeken ülkelerin (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika) daha büyük ekonomiler olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.
Tablo 5.5: Bazı Yükselen Ülkelerin Özel Dış Finansmanı:
Tahvil, Hisse Senedi ve Borçlar (Milyon Dolar)
2009
2010
2011
Güney Afrika
15486
16352
17641
Polonya
21206
42385
49519
Türkiye
20491
36374
39236
Çin
61106
110851
77542
Hindistan
32656
68426
51928
Endonezya
21852
24685
28711
Brezilya
88841
154757
77356
Meksika
39934
45669
38804
Kaynak: IMF Global Financial Stability Report, Ekim 2013

2012
16427
20789
47105
91490
47200
29765
72747
59990

Amerikan Merkez Bankası FED’in Şubat 2014 Para Politikası Raporu’nda, Türkiye’nin de arasında bulunduğu 15 yükselen pazar ekonomisini içeren bir kırılganlık endeksi oluşturuldu. Endeks altı gösterge temelinde şekillendiriliyor: i) Cari işlemler dengesinin GSYH’ye
oranı, ii) Brüt kamu borcunun GSYH’ye oranı, iii) Son üç yıllık dönemde enflasyon oranı, iv) Son beş yıllık dönemde özel sektöre açılan
banka kredilerinin GSYH’ye oranındaki değişim, v) Toplam dış borçların yıllık ihracata oranı, vi) Döviz rezervlerinin GSYH’ye oranı. Bu endeks 15 ülke içerisinde Türkiye’yi en kırılgan ülke olarak gösterirken,
regresyon doğrusu da TL’nin reel olarak bir miktar daha değer kaybedeceğine işaret ediyor.20
20
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Uluslararası Finans Enstitüsü’nün 22 ülkeyi kapsayan ‘yükselen ekonomiler ‘seçilmiş kırılganlık göstergeleri ısınma haritası’nda da, Türkiye mali kırılganlık göstergelerinde durumu kurtarır, yurtiçi finansal
kırılganlıkta sinyal verirken, dış finansal kırılganlıkta en vahim konumda bulunan ülke olarak dikkat çekiyor. Özellikle cari işlemler açığının GSYH’ye oranı, cari açığın oranı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımı, döviz rezervlerinin cari açık ile kısa süreli dış borçlar
toplamının kaç katını oluşturduğu göstergelerinde 22 ülke arasında
Türkiye sonuncu veya sondan ikinci konumda.21
Tablo 5.6: Türkiye’de Sermaye Hareketleri 2011-2014 (Milyon Dolar)
2011
Cari İşlemler Açığı
Sermaye Hareketleri
(Net)
Doğrudan Yabancı
Yatırımlar (Net)
Kısa Vadeli (Net)
İMKB
DİBS
Diğer
Uzun Vadeli (Net)
Eurobond
Bankaların Kredi
Kullanımı
Reel Sektör
Diğer
IMF Kredileri
Rezerv Değişimi
Net Hata Noksan

2012

2013

-75082
54079

-48497
69236

-64940
68312

2014
Ocak
-4877
5013

13822

9150

9758

917

24690
-986
14805
10871
15933
2521
5654

43069
6274
16835
19960
17741
4823
244

34842
841
4133
29868
24049
4621
9880

-872
-319
-1105
552
1745
750
507

4681
3077
-2827
14695
9135

4148
8226
-2007
-19791
1059

-73
9621
-852
-5871
3351

290
198
0
3912
2217

Bir ekonomide kamu kesimi aşağı yukarı dengedeyken, yüksek cari
açıklar verilmesi; bu açığın yabancıların tasarruflarıyla finanse edilmesi yanında, özel sektörün dış alemden borçlanması anlamını taşır.
Belki daha da önemli sorun, Türkiye’nin giderek aynı büyüme hızını
daha büyük bir cari açıkla finanse edebilmesinden kaynaklanıyor. Daha
21

Institute of International Finance, Capital Flows to Emerging Market
Economies, s.30
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2004’te GSMH’nın yüzde 3,7’si kadar bir açıkla yüzde 9,4’lük bir büyüme temposu yakalanabilirken; Orta Vadeli Programdaki 2014 için
yüzde 4’lük büyüme tahmininin, yüzde 6,4’lük cari açık beklentisiyle
gerçekleşmesi söz konusu.
Tablo 5.6’dan da görülebileceği gibi cari açığın finansmanında da kalite düşmekte, kısa vadeli ve borç yaratan sermaye ağırlık kazanmaktadır. Örneğin, 2006-2008 arasında yılda ortalama 18,8 milyar dolar
doğrudan yabancı yatırım gerçekleşirken, 2013’te bu rakam 9,8 milyar dolara geriledi. Bu kalemin 3,1 milyar dolarını yabancıların gayrimenkul yatırımları oluşturdu. Buna karşın, “sıcak para” olarak nitelendirilen, borsaya yabancı yatırımları, devlet iç borçlanma senedi
alımları ve kısa vadeli kredilerin miktarı hızla arttı.
Son yıllarda yaygınlaşan, “finanse edebildiğimiz müddetçe cari açıktan
korkmanın âlemi yok” söyleminin de artık miadını doldurduğunu,
güncel rakamlar net bir biçimde ortaya koyuyor. 2014 Ocak’ta cari
açık 4,9 milyar dolara geriledi. Ne var ki, bu cari açığı finanse etmek
bir yana, sermaye akımları tersine döndü. Cari işlemler açığı yanında
finans hesabını kapatabilmek için 8 milyar dolarlık bir kaynak gereksinmesi ortaya çıktı. Merkez Bankası rezervleri 5,8 milyar dolar erirken, ancak net hata ve noksan kaleminden 2,2 milyar dolarlık kaynağı
belirsiz bir para açığı kapattı. Önümüzdeki dönemlerde böyle bir imkânın devam etmesinin hiçbir garantisi ise bulunmuyor.
Tablo 5.7: Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon Dolar)
Hisse Senedi
DİBS
Mevduat
2012
78540
57222
18844
2013 Temmuz
60491
58504
21020
2013 Aralık
55030
52689
22583
2014 Şubat
46111
47080
23366
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Tablo 5.7 yabancıların portföylerindeki ciddi daralmayı gösteriyor.
Toplamda 2012 sonunda 155 milyar dolar olan yabancı portföyü,
2014 Şubat sonunda 117 milyar dolara gerilemiş. Buna karşın yabancıların net portföy hareketleri gerek borsada, gerekse de devlet iç
26
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borçlanma senetlerinde satışların çok sınırlı olduğuna işaret ediyor.
Borsa endeksi düşünce, faizler fırlayınca, üstelik TL yabancı paralar
karşısında ciddi değer kaybına uğrayınca, portföy değerleri gerileme
yaşamış. 17 Aralık operasyonunu önceden göremeyen yabancıların
TL’de yakalandıkları, şimdilik “bekle gör” politikası izledikleri söylenebilir.
Ekonomi açısından asıl büyük tehlike, yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki 30 milyar dolar civarındaki artış. 28 Şubat 2014’te bu rakam 134 milyar doları aştı. Yerli yatırımcıların TL’ye güvenleri kayboldukça dövize sığındıkları açıkça gözlenebiliyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin döviz ikamesi sorununun nüksettiğini söylemek mümkün.
6. Sonuç
Bir genelleme yaparsak, 2001 krizinden bu yana izlenen iç talebe dayalı, dış tasarrufları gözeterek uluslararası sermayeye bağımlı büyüme
modelini sürdürmenin iyice zorlaştığı görülüyor. Özetle, 2014 başlarında Türkiye ekonomisi bozulan dış konjonktürün de etkisiyle son
derece kırılgan bir görüntü sergiliyor. Ekonominin tamamen dış fon
girişlerine bağımlı konumu, gelecek performansına ilişkin kaygı veriyor.
Yılmaz Akyüz’ün Güney ülkelerine ilişkin aşağıdaki değerlendirmesi
Türkiye için fazlasıyla geçerli gibi görünüyor:
“Tüm göstergeler Güney ülkeleri için arkadan esen rüzgârın kesildiğine işaret ediyor. Kuzey ülkelerinde kriz tamamen çözülse de, gelişmekte olan ülkeler, muhtemelen önde gelen gelişmiş ülkeler ve Çin
dahil olmak üzere daha zayıf ve istikrarsız büyüme oranları, daha yüksek faiz oranları, daha güçlü dolar ve emtia fiyatları dahil olmak üzere
Büyük Durgunluk öncesine göre elverişsiz küresel ekonomik ortamla
yüz yüze kalacaklar. Hatta kriz başladığından beri gözlenenden daha
da olumsuz faiz oranları, sermaye akışları ve emtia fiyatlarıyla
karşılaşmaları da olası. Sonuç olarak, krize kadar sergiledikleri çarpıcı
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büyüme oranlarını tutturabilmek ve sanayileşmiş dünyayı
yakalayabilmek için gelişmekte olan ülkeler kendi büyümelerinin
temel dayanaklarını geliştirmek, büyümenin iç ve dış kaynaklarına
yeni bir denge kazandırmak ve yabancı piyasa ve sermayeye bağımlılıklarını azaltmak ihtiyacındalar. Bu da başka gereklerin yanı sıra,
sözde değil pratikte Washington Uzlaşması’nın terk edilmesini ve küresel ekonomiye teslimiyetçi değil, stratejik bir entegrasyonun sağlanmasını gerektirir.”22
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DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE EKONOMİK
BÜYÜME
A. Suut DOĞRUEL* ve Fatma DOĞRUEL*

“Bazı ülkeleri zengin ve diğerlerini fakir yapan nedir? İktisatçılar bu soruyu
Adam Smith’ten bu yana sordular. Ancak, iki yüzyıldan daha fazla bir zaman
geçmesine rağmen, ekonomik büyümenin sırrı hala çözülemedi.”
Elhenan Helpman (2004: 2)

1. Giriş
Neden bazı ülkelerin daha hızlı büyüdüğü ve bazılarının fakir kaldığı
cevaplanmasının çok da kolay olmadığı bilinen bir sorudur. Elhenan
Helpman’ın ekonomik büyümeyi hala bir sır olarak görmesinin nedenini, büyüme sorununun kendi içinde barındırdığı çok boyutluluk ve
nedenselliklerin yönünün tam tanımlanamaması ile açıklayabiliriz.
Büyüme sorunu, hem teorik hem ampirik çalışan iktisatçıların çok
zengin bir literatür oluşturduğu bir alandır. Ampirik çalışmalara, büyümenin ne kadar fazla sayıda faktörle ilişkilendirilebileceğine bir örnek olarak Robert Barro’nun 1991 tarihli çalışması gösterilebilir: Barro
(1991) büyüme tartışmalarında klasikleşmiş olan bu çalışmasında büyümeyi çok sayıda farklı değişkenle açıklamaya çalışır. Ancak, Adam
Smith’den bu yana yüzyıllardır yapılan çalışmalar kaynaklarını anlamamıza yardımcı olmakla birlikte ekonomik büyüme, hala açıklanamayan faktörlerin yer aldığı ve tam olarak aydınlatılamayan bir konudur (Helpman, 2004: x).
Bu çalışmanın amacı bu zor soruyu Türkiye için sormaktır. Bu soru
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık bir yüzyıllık dönemin büyüme serüvenini en genel çizgileriyle anlamaya çalışmaktır.
90 yıllık uzun bir zaman diliminde nüfus artış hızında değişmeler olması
*
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kaçınılmazdır. Nüfus artış hızındaki değişmelerin etkisinden arındırmak için, incelemede gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) yerine kişi başına
GSYH değerleri kullanılmıştır. Bir ülkenin büyümesine iki farklı açıdan
bakılabilir: Birincisi diğer ülkelerle karşılaştırmak, diğeri ise zaman
içinde ülkenin gösterdiği değişimi izlemektir. Diğer ülkelerle karşılaştırmak, bu ülkelere benzerlikleri ve farklılıklarıyla Türkiye’nin büyüme
sürecini daha açık bir biçimde tanımlamaya yardımcı olacaktır. Dönemler itibariyle büyüme performansını inceleyerek ise, ülkenin zaman içinde değişen dinamiklerinin büyüme üzerindeki etkisi gözlenmeye çalışılacaktır.
Elhenan Helpman büyüme sorununa yaklaşımını dört temadan oluşan
bir hikâye içine yerleştirir (Helpman, 2004: x-xi): Bu temalardan ilki
fiziksel ve beşeri sermayenin önemidir. Ancak, Helpman (2004), bu
ikisinin ülkelerin kişi başına gelirlerinde ve büyümelerindeki farklılıklarının ancak bir bölümünü açıklayabileceğini belirterek teknolojik ve
kurumsal faktörlerin bu iki sermaye girdisinin birikimini etkileyeceğinin dikkate alınması gerekliliğini vurgular. İkincisi ve en az birincisi kadar önemli olan tema toplam faktör verimliliğidir. Üçüncüsü, bilginin
ulusal sınırların ötesine taşması, dış ticaret ve yatırımın inovasyonu,
taklit etmeyi ve yeni teknolojiler kullanmayı etkilemesi nedeniyle ülkelerin büyüme oranlarının birbiri ile bağlantılı olmasıdır. Dördüncüsü
ise, ekonomik ve politik kurumların birikim ve inovasyon teşvikini ve
dolayısı ile ülkelerin değişmeyi gerçekleştirme kapasitesini etkilemesidir. Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme Helpman (2004) tarafından sıralanan büyümenin temalarını doğrudan ele almak yerine,
bu temalarla ilintili göstergeler kullanılarak incelenmektedir.
Çalışmada girişi izleyen 2. Bölüm Türkiye’nin uzun dönemli büyüme
performansının değişik ülke grupları ile karşılaştırılmasına ayrılmıştır.
3. Bölüm, dönemler itibariyle büyümenin değerlendirmesini içerir. Bu
bölüm, büyüme performansı, oynaklık ve dağılma oranı gibi büyümenin kalitesinin sorgulandığı bir inceleme ile büyümenin kaynaklarına
ilişkin kısa bir tartışmayı içermektedir. Sonuç bölümü ise büyüme
performansının genel bir değerlendirmesine ayrılmıştır.
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2. Türkiye’nin Büyüme Performansı: Ülkelerarası Karşılaştırma
Bu bölümde Türkiye’nin ekonomik gelişimi çeşitli ülkelerle karşılaştırıldı. Bu tür bir karşılaştırma iki biçimde yapılabilir. İlki gelişmiş ülkelerle, diğeri ise, farklı gelir gruplarındaki ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma büyüme teorisinin en bilinen kavramlarından yakınsama hipotezi ile ilişkilendirilebilir. Yakınsama hipotezi,
Solow (1956) makalesine dayandırılabilir ve farklı gelir düzeyindeki
ülkelerin zaman içinde kendiliğinden gelir düzeyi bakımından birbirine
yaklaşacağını öngörür. Bu hipotez, daha sonra Mankiw, Romer ve
Weil (1992) tarafından geliştirilerek benzer yapıdaki ülkelerin birbirine yakınsayacağı (koşullu yakınsama) biçiminde değiştirildi. Romer
(1986) ise, büyümenin dinamiğini diğerlerinden farklı bir çerçevede
kurgulayarak yakınsamanın kurallaştırılamayacağını göstermektedir.
Ampirik çalışmalar hala yakınsama tartışmasını sürdürmektedir. Koşullu yakınsama tartışmalarına ilişkin son örneklerden bir Barro
(2012)’dir. Barro (2012) bu çalışmasında koşullu yakınsama oranının
yüzde 2 dolayında olduğu sonucuna kapsamlı bir ampirik çalışmayla
tekrar ulaşıyor. Buna karşılık, Rodrik (2013) imalat sektörüne odaklanıldığında koşulsuz yakınsamanın varlığından söz edilebileceğini belirtiyor.1
Teorik tartışmalar ve ampirik uygulamalar doğal olarak ülkelerin değerlendirilmesinde de hareket noktasını belirlemektedir. Burada yakınsama tartışmalarının ampirik bir uygulamasına girilmeyecektir. Ancak, Türkiye’nin ekonomik büyümesini diğer ülkelerle karşılaştırarak
başlamak teorik tartışmalarda öne çıkan yaklaşım ile uyumludur.
Bir ülkenin büyüme çabasındaki temel hedef o ülkedeki bireylerin yaşam standardını yükseltmekse, bununla bağlantılı diğer bir hedef de
ülkenin dünya sıralamasındaki yerini yukarıya çekmektir. Gelişmekte
olan bir ülke için, bu çerçevede dikkate alınacak ülkeler doğal olarak
1
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Rodrik (2013) çalışması bu yaklaşımla imalat sanayi için bir yakınsama
buluyor. Düşük gelirli ülkeler ile yavaş büyüyen imalat sanayisine sahip
olan ülkelerde ise yakınsama gerçekleşmiyor.
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gelişmiş ülkeler grubunda yer alacaktır. Şekil 2.1’de 1923-2010 dönemi
için Türkiye’de GSYH cinsinden ortalama kişi başına gelirin seçilmiş gelişmiş ülkelerin kişi başına gelirine oranı yer almaktadır. 2. Dünya Savaşını izleyen dönemde Türkiye’de kişi başına ortalama gelir ABD’nin
yüzde 18-24 aralığında dalgalanarak hafif bir yükselme eğilimi göstermiştir. Savaş yıkımını daha ağır yaşayan ülkelerle Türkiye arasında gelir
düzeyi farklılığı o yıllarda azalmış olmasına rağmen, bu ülkelerin ekonomileri yeniden eski düzeyine çıkarmaları ile birlikte hızla küçülmüş ve
yüzde 30-40 aralığına dönmüştür. Şekil 2.1’de satın alma gücü paritesine göre milli gelir değerleri kullanıldığı için, bu oranlar Türkiye ile diğer
gelişmiş ülkeler arasındaki yaşam standardındaki farklılığı yansıtmaktadır. Bu uzun dönemli karşılaştırma Türkiye’nin aradaki farkı kapatmak
için belirgin bir ilerleme sağlayamadığını göstermektedir. Ancak, bu durağan gelişme çizgisinin 2000’li yılların ilk yarısından itibaren yukarıya
doğru döndüğü görülmektedir. Bu durum bir sonraki bölümde tartışılmaktadır.
Şekil 2.1: Türkiye'deki Kişi Başına Gelirin Seçilmiş Gelişmiş Ülkelerdeki
Kişi Başına Gelire Oranı (Kişi Başına GSYH olarak %)

Kaynak: Bolt ve van Zanden (2013) kullanılarak hazırlanmıştır
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Şekil 2.1’de gözlenen büyüme performansının Türkiye açısından olumlu
mu yoksa olumsuz bir durum mu olduğunu izleyebilmek için Şekil
2.2’de karşılaştırma aynı yöntemle başka ülkelerle yapılmaktadır. Ancak, bu bölümde seçilen ülkelerin kişi başına milli gelirleri sadece ABD
ile karşılaştırılmıştır. Bu nedenle 1870-2010 dönemi için karşılaştırılan
ülkelerin ve Türkiye’nin GSYH cinsinden ortalama kişi başına gelirinin
ABD’nin kişi başına oranı hesaplanmıştır. Şekil 2.2’nin üst bölümünde
(a) yer alan Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan için elde edilen eğriler,
Türkiye’ninkinin aksine, belirgin bir biçimde yukarıya doğru eğimlidir.
Japonya dışındaki ülkelerin savaş sonrasında ABD’ye oranla kişi başına
milli gelirleri Türkiye’nin çok altında olmasına rağmen önce Japonya,
daha sonraki dönemlerde ise diğer ülkeler ABD ile aralarındaki farkı
hızla kapatmaya başlamışlar ve Çin dışındakiler 2000’li yıllara gelindiğinde ABD’nin yüzde 70’i dolayına ulaşmışlardır. Japonya’nın ise
1990’ların ortasından itibaren bir gerileme dönemine girdiği görülmektedir. Çin ise çok gerilerden gelmesine rağmen satın alma gücü paritesi
cinsinden 2010’da Türkiye’nin düzeyine ulaşmıştır. Bu göstergelere
göre bu şekilde yer alan ülkeler son yarım yüzyılda Türkiye’ye oranla
daha hızlı bir büyümeyi gerçekleştirmişlerdir.
Şekil 2.2’nin alt bölümündeki (b) ülkelerde farklı bir resim ortaya çıkmaktadır. Arjantin, Meksika ve Güney Afrika 2. Dünya Savaşı öncesi dönemlerde kişi başına gelir bakımından ABD’ye Türkiye’ye göre daha yakındırlar. Hatta Arjantin’in kişi başına milli geliri 1890’larda ABD’nin kişi
başına gelir düzeyine çok yakındır. Ancak, bu ülkeler Şekil 2.2’nin üst
bölümünde (a) ele alınan ülkelerden çok farklı bir gelişme göstermişler
ve ABD ile aralarındaki gelir farkı artmıştır. Özellikle Arjantin, son yüz
yıllık dönemde, ekonomi literatüründe bir örnek olay olarak gösterilen
dramatik bir düşüş sergilemiştir. Güney Afrika’daki göreli gerileme Afrika kıtasındaki ülkelerin genel durumunu yansıtmaktadır. Meksika ise
diğer iki ülke kadar belirgin olmasa da bir gerileme yaşamıştır. Bu ülke
için Türkiye’nin hafif ilerlemesine karşılık gelen hafif bir gerileme söz
konusudur.
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Şekil 2.2: Türkiye'deki Kişi Başına Gelirin Seçilmiş Gelişmekte Olan
Ülkelerdeki Kişi Başına Gelire Oranı (Kişi Başına GSYH olarak)

(a)

(b)

Kaynak: Bolt ve van Zanden (2013) kullanılarak hazırlanmıştır

Şekil 2.2’nin üst (a) ve alt bölümünde (b) yer alan ülkelere benzer ülke
örneklerini artırmak mümkündür. Dolayısı ile, son yarım yüzyıl içinde
Türkiye’den daha hızlı büyüyen ülke sayısını artırmak mümkün olduğu
gibi, bundan daha fazla sayıda Türkiye’ye oranla daha düşük bir büyüme performansı gösteren ülkeler de sıralanabilir. Benzer bir biçimde Meksika ve Türkiye gibi aşağıya ya da yukarıya doğru hafif bir
gelişme gösteren ülkeler de vardır. Bu durumda, uluslararası bir kar35
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şılaştırmada Türkiye’yi orta düzeyde büyüme performansı sergileyen
ülkelere bir örnek olarak tanımlamak mümkündür. Yukarıda kısaca
değinilen teorik tartışmalar çerçevesinde ise Türkiye gelişmiş ülkelere
ne yakınsamakta ne de bu ülkelerden ıraksamaktadır.
Yakınsama yaklaşımına alternatif olarak uluslararası karşılaştırma
Türkiye’nin dünya koşullarından ne yönde etkilendiği çerçevesinden
de yapılabilir. Ekonomik büyümede yakınsama kavramı bir ölçüde ülkeler arasındaki yaşam standardı farklılıklarının nasıl değiştiği ile ilintilidir. Bu nedenle, yukarıdaki değerlendirmelerde satın alma gücü
paritesine göre hesaplanmış büyüme değerleri kullanılmıştı. Aşağıdaki
değerlendirmelerde ise sabit ABD doları cinsinden hesaplanmış kişi
başına büyüme değerleri kullanılmaktadır.
Dünya ekonomisinin durumuna bağlı olarak Türkiye’de ekonomik büyümenin nasıl bir seyir izlediği Şekil 2.3 ve 2.4’te yer almaktadır. Şekil
2.3’te dünya ve orta üst gelir grubunda ortalama kişi başına gelir büyüme oranı ile Türkiye’nin büyüme oranı arasındaki fark gösterilmektedir. Genel gelişimi izleyebilmek amacıyla, yıllık oynamalardan arındırarak 5’er yıllık hareketli ortalamalar kullanılmıştır. Grafikte her yıla
karşılık gelen değer o yıldan itibaren geriye doğru 5 yıllık ortalamadır.
1961 sonrası verilerine göre dalgalanmalara rağmen genel olarak
Türkiye’nin dünya ortalamasından daha hızlı büyüdüğü gözlenmektedir. Türkiye’nin dünya ortalamasının gerisinde kaldığı yıllar ise Türkiye’nin kriz yıllarına karşılık gelmektedir. Buna karşılık Türkiye’nin de
içinde yer aldığı orta üst gelir grubuna giren ülkelerin ortalamasına
göre Türkiye’de ekonomik büyüme 1980’lerin sonundan itibaren geride kalmaktadır. Negatif değerler Türkiye’de yıllık büyüme oranının
bu ülkelerdeki ortalama büyüme oranından daha düşük olduğunu
gösterir. Özellikle Türkiye’de ekonomik büyümenin yüksek olduğu
2000’li yıllarda bu fark daha da büyümektedir. Aynı dönemde Dünya
ekonomisindeki büyüme ile Türkiye’nin büyümesi arasındaki pozitif
fark da küçülmektedir. Diğer bir ifade ile son 10-15 yıllık dönemde
dünya ekonomisinde ve orta üst gelir grubu ülkelerde büyümeyi hızlandıran bir ortamın olduğu, buna karşılık mutlak olarak büyüme oran36
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Şekil 2.3: Dünya ve Orta Üst Gelir Grubu ile Türkiye’de Ekonomik
Büyüme Arasındaki Fark (5 yıllık hareketli ortalama)

Kaynak: Dünya Bankası World Development Indicators, yazarların kendi
hesaplamaları

Şekil 2.4: Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili'nin ortalama büyümesi
ile Türkiye'nin Büyümesi Arasındaki Fark (5 yıllık hareketli ortalama)

Kaynak: Dünya Bankası World Development Indicators, yazarların kendi
hesaplamaları
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ları yüksek olsa da Türkiye’nin bu fırsattan yeterli düzeyde yararlanamadığı görülmektedir. Buna karşılık büyüme oranlarının mutlak olarak daha düşük olduğu 1980’lerin başlarında Türkiye ekonomisi
diğer ülkelere oranla daha hızlı büyümüştür. 1970’lerin ortasında
başlayan ekonomik sıkıntıların öncesinde ise Türkiye dünya ekonomisi
ile paralel hareket etmiştir. Özellikle orta üst gelir grubu ülkelerine
oranla büyümenin düşük kalması 1980’lerin başları hariç Türkiye’nin
dış koşullardan yeterli oranda yararlanamadığına işaret etmektedir.
Ancak, orta üst gelir grubundaki ülkeler nüfus, coğrafi konum, doğal
kaynak zenginliği benzeri özellikler bakımından birbirlerinden oldukça
farklılaşmaktadır. Bu nedenle, Şekil 2.4’te bu ekonomik özelliklerin
yanısıra yaşadıkları ekonomik çalkantılar bakımından da Türkiye ile
benzerlikler taşıyan Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili'nin ortalama
büyümesi ele alınmaktadır. Bu şekilde ilk dikkati çeken 1980’lerin sonundan itibaren bu ülkeler arasındaki büyüme performansı farklılıklarının azalmasıdır. Şekil 2.3’tekine benzer biçimde Türkiye 1980’lerin
ilk yarısında bu ülkelere oranla daha hızlı büyümüştür.
1960 sonrası için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde dış koşulların oldukça etkili olduğu,
dünyadaki ekonomik gelişmelerden kalıcı ve uzun dönemli bir sapma
göstermediği sonucuna ulaşılabilir. Ancak, 2000’li yıllarda gözlenen
yakınsamaya rağmen bu dönemde Türkiye’nin dünyadaki ekonomik
genişlemeden diğer orta üst gelir grubuna giren ülkelere oranla yeterli düzeyde yararlanamadığı söylenebilir.
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3. Dönemler Arası Karşılaştırma
Bu bölüm, Türkiye’nin büyüme performansının dönemsel olarak değerlendirilmesine ayrıldı. Cumhuriyet dönemini Türkiye ekonomisinin incelenmesinde amaç ve öncelik verilen göstergelerdeki
farklılıklara bağlı olarak değişik alt dönemlere bölmek mümkündür.2
Bu çalış-mada 1980 öncesi dönem için, sermaye birikim süreçlerine
öncelik veren Çeçen, Doğruel ve Doğruel (1990)’da tanımlanan
dönemleme tercih edilmiştir. Buna göre, 1980 öncesi, 1923-1930
kuruluş yılları, 1931-1946 devlet aracılığı ile sermaye birikiminin
hızlandırılmaya çalışıldığı dönem, 1946-1959 özel kesim elinde
sermaye birikiminin öncelik verildiği dönem ve 1963-1976 etkin
planlama dönemi olarak alt dönemlere ayrılabilir. 1980 sonrası ise
1981-2000 dışa açılma ve liberalleşme ile 2002 sonrası küreselleşme
ile entegrasyonun derinleşmesi biçiminde iki alt döneme ayrıldı.
1981-2000 dönemi uygulanan kısa dönemli makroekonomik
politikalar ve reform paketleri dikkate alınarak alt dönemlere
ayrılabilirdi. Ancak, bu çalışmada büyümenin temel dinamikleri ön
plana alındığı için, dış pazarlara öncelik verilmesi bu dönemin temel
belirleyicisi olarak görüldü. 2002 sonrası ise başlangıcı 1990’lı yıllara
uzanan Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi ile bütünleşmesinin
derinleştiği bir dönem olarak görülebilir.3 Siyasal ve ekonomik
çalkantıların hakim olduğu 1960, 1977-1980 ve 2001 yılları ise,
dönemlerin karşılaştırılmasında yanıltıcı değerlendirmelere neden
olabileceği düşüncesi ile dönemlemelerin dışında bırakıldı. Ancak,
gelir düzeyindeki değişmelerin izlendiği Şekil 3.1’de bu yıllara da yer
verildi ve Tablo 3.1 ve 3.2’de 1963-1976 aktif planlama dönemine ek
olarak 1961-1979 dönemi de tanımlandı.

2

3

Örneğin, Türkiye ekonomisi konusunda klasik eserler arasında sayılabilecek Kepenek ve Yentürk (2005)’de dönemlemede uygulanan politikalara
öncelik verilmiştir.
O’Rourke ve Williamson (2002) küreselleşmenin 1990’ları tanımlayan bir
terim olduğunu belirtmektedirler.
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Belirlenen dönemlerde ekonomik büyümenin nasıl bir gelişme gösterdiği Şekil 3.1’de karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Bu şekilde her
dönemin ilk yılı kişi başına GSYH değeri 1 kabul edilerek yıllık kişi başına GSYH büyüme oranları kullanılarak her dönem için ortalama yaşam standardındaki değişme izlenmektedir. 4 Yatay eksende ise her dönemin ilk yılından itibaren geçen yıllar gösterilmektedir. Böylece dönemler büyüme performansı bakımından göreli olarak karşılaştırılabilmektedir. Ancak, her dönem farklı uzunlukta olduğu için karşılaştırmaları başlangıçtan itibaren eşit zaman dilimlerinde yapmak gerekir.
İlk yedi yıl dikkate alındığında Şekil 3.1’de kişi başına gelir düzeyinin
en fazla 1923-1930 döneminde yükseldiği görülmektedir. Bu sonuç
ekonomik büyüme başarısından çok Cumhuriyetin kuruluşu öncesi
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik yıkım ortamından hızlı çıkış
Şekil 3.1: Dönemlere Göre Ekonomik Büyüme (kişi başına GSYH
büyüme oranı - %)

Kaynak: TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları

4
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TÜİK kaynaklarında 2006 yılı ve öncesi dönem kişi başına gayri safi milli
hasıla (GSMH), 1999 ve sonrası yıllar için ise kişi başına GSYH değerleri
gösterilmektedir. 1923-2012 dönemi boyunca uyumluluğu sağlamak amacıyla, uluslararası karşılaştırmalarda GSYH kullanıldığı için, 1999 ve öncesi
yıllar için kişi başına GSYH büyüme oranları yeniden hesaplanmıştır. Ayrıntılar için bkz. Ekler.
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olarak değerlendirilebilir. Kuruluş döneminin iktisat politikalarının
temel özelliğinin liberal politikalar olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Ancak, bu iktisat politikası bir tercih olmaktan çok bir
zorunluluktu: Ağır dış borçlar, altyapıda yabancı şirketlerin fiyat
politikalarında söz sahibi olması ve Lozan Antlaşması’nın gümrük
vergilerinin yükseltilmesi konusunda getirdiği kısıtlamalar, dışa kapalı
bir politika izlenmesinin önündeki başlıca engellerdi (Doğruel ve
Doğruel, 2005: 53). Dönemin öncelikli sloganının “Umumi parola:
İstihsalin (üretimin) artırılması!” olduğu söylenebilir.5 Temel önceliğin
üretimin artırılması olduğu dikkate alınırsa bu dönemde büyümeyi
açıklayacak Helpman (2004) faktörlerinden sadece birincisinin
“fiziksel ve beşeri sermayenin” varlığının sağlanması ve kullanılabilir
hale getirilmesi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.
Türkiye ekonomisinin olumsuz başlangıç koşullarını atlattığı ve Lozan
Anlaşmasının getirdiği iktisadi sınırlamaların kalktığı 1930 sonrasında
ise, ilk 11 yıl dikkate alınırsa kişi başına gelir düzeyinde en büyük yükselme 1947-1959 döneminde görülmektedir. Bu dönemi sırası ile, iniş
ve çıkışlar dikkate alınmazsa, 2001-2012 ve 1963-1976 dönemleri izlemektedir. 1931-1946 döneminde ise gelir düzeyindeki artış diğer
dönemlere oranla geride kalmıştır. 2. Dünya Savaşı yıllarını da içine
alan 1931-1946 dönemindeki düşük büyüme performansını sadece
savaş koşullarına bağlamak doğru olmaz. Bu yıllar aynı zamanda 1929
Büyük Buhranı’nın da sonrası yıllardır. Hem kuruluş yıllarının yoksunluklarının henüz tam anlamıyla halledilememiş olması hem de 1929
Büyük Buhranı’nın etkileri nedeniyle 1930’larda görece düşük bir büyüme performansı gerçekleşti. İktisat politikaları önceliklerinde dikkat
çeken gelişme, bu dönemde devletin öncülüğünde sanayileşme politikalarının önem kazanmasıdır. Dani Rodrik (2007) tarafından da vurgulandığı gibi, sanayileşmenin, özellikle imalat sanayiinin varlığının ve
büyüklüğünün hızlı büyüme için önemi bilinmektedir. Bu bakımdan
1930 sonrası 1946’ya kadar geçen dönemde büyümeyi etkileyebilecek
5

Cumhuriyet, 24 Kanunuevvel 1928, s.1’den aktaran Doğruel ve Doğruel
(2005: 53).
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politikaların ve kurumsal gelişmelerin önem kazandığı söylenebilir. Bu
dönemde, daha önce özel kesim elinde sermaye birikimini hızlandırma politikalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle devlet
aracılığı ile sermaye birikimi sürecine öncelik verildi.6 1947 ve 1959
yılları ise Türkiye’nin siyasi tarihinde çok partili döneme geçiş ve genişleyici politikaların ön plana geçtiği bir dönem olarak tanımlanabilir.
1947-1959 dönemin ortalama büyümesi yüzde 4’e yaklaşmış ve
önemli bir yükselme kaydedilmiştir.
Tablo 3.1: Ortalama Kişi Başına GSYH Büyüme Oranı ve Büyümede
Oynaklık
Dönem

Ortalama

Standart Sapma

Dağılma Oranı

1923-1930
1931-1946

7,37
1,29

10,45
12,11

1,42
9,41

1947-1959

3,94

5,71

1,45

1963-1976

3,50

2,69

0,77

1961-1979

2,62

2,94

1,12

1981-2000

2,53

3,89

1,54

2002-2012

3,83

4,12

1,08

2002-2008

4,60

2,61

0,57

Kaynak: TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları

Tablo 3.2: İmalat Sektörü Katma Değerinde Ortalama Büyüme Oranı
ve Büyümede Oynaklık
Dönem

Ortalama

Standart Sapma

Dağılma Oranı

1923-1930
1931-1946

9,14
5,73

12,14
13,09

1,33
2,29

1947-1959

7,64

5,71

0,75

1963-1976

11,41

6,13

0,54

1961-1979

9,53

6,89

0,72

1981-2000

5,92

5,27

0,89

2002-2012

5,77

5,75

1,00

2002-2008

6,46

3,73

0,58

Kaynak: TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları
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Çeçen ve diğeleri (1990: 3.Bölüm)’de devletin bu dönem içinde birikim
sürecine nasıl katkıda bulunduğu tartışılmaktadır.
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Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı koşullarının etkili olduğu olağan dışı
koşulların belirlediği bu dönem dışarıda bırakılırsa kişi başına gelirin
en düşük düzeyde yükseldiği dönem ise dışa açılma politikalarının izlendiği yıllara karşılık gelmektedir. İlk 11 yıl dikkate alınırsa, 19812000 dışa açılma döneminde kişi başına gelir düzeyindeki yükselme
diğer dönemlerin hep altında kalmaktadır. Bunun tek istisnası, 2008
krizinin etkilerinin en büyük oranda gözlendiği 2001-2012 döneminin
8. yılıdır (2009). Bu açıdan bakınca, Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı
koşullarının etkili olduğu yıllar dışarıda bırakılırsa 1981-2000 ekonomik
büyüme bakımından en başarısız dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ele alınan bu dönemlerdeki ekonomik büyümenin kalitesi sayısal olarak ortalama büyüme ve büyümedeki oynaklık göstergeleri ile de karşılaştırılabilir. Tablo 3.1’de dönemler için ortalama yıllık büyüme ve
oynaklık göstergesi olarak dağılma oranı değerleri yer almaktadır. Kuruluş dönemi dışında en yüksek ortalama büyüme değerine 19471959 döneminde ulaşılmıştır. Ortalama büyümenin yüksekliği bakımından bu dönemi sırası ile 2002-2012 ve 1963-1976 dönemleri izlemektedir. 2002-2012 dönemi içinde iki kriz yılı arasında kalan 20022008 döneminde ise ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,6’ya yükselmektedir. Bu sonuç Şekil 2.1’de gözlenen 2000’li yıllardaki yakınsama ile ilk bakışta uyumluluk gösteriyor.
Ramey ve Ramey (1995)’de uzun dönemli ekonomik büyüme potansiyeli üzerinde büyümedeki oynaklığın etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Geliştirilen ekonomik model ve ekonometrik tahmin sonuçlarına göre büyümede yıldan yıla ortaya çıkan iniş ve çıkışlar uzun
dönemde büyüme üzerinde ters etki yaratmaktadır. Ramey ve Ramey
(1995)’de büyümedeki iniş ve çıkışlar “oynaklık” olarak tanımlanmakta ve standart sapma ile ölçülmektedir. Bu çalışmada ise, ortalama ile standart sapma düzeyleri arasındaki ilişkiyi yok etmek için
standart sapmanın bir tür normalleştirilmiş bir biçimi olan dağılma
oranı ([Standart Sapma] / Ortalama) kullanıldı. Dağılma oranının küçük değerler alması ekonomik büyümede iniş ve çıkışların daha az olduğu ve dolayısı ile büyümenin istikrarlı olduğu bir duruma işaret et43
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mektedir. Buna karşılık büyük dağılma oranı büyümede oynaklığın
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu ise büyümenin sürdürülebilirliği
konusunda bir belirsizliğe karşılık gelmektedir. Tablo 3.1’de yer alan
değerlere göre büyümenin en istikrarlı olduğu dönem etkin planlamanın uygulandığı 1963-1976 yıllarına karşılık gelmektedir. 2. Dünya
Savaşı yıllarını da içerdiği için bekleneceği gibi, ekonomik büyümenin
en istikrarsız olduğu ve oynaklığın yüksek olduğu yıllar 1931-1946 dönemindedir. Ortalama büyümenin düşük olduğu 1981-2000 dönemi
ise Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı yılları hariç en yüksek oynaklık
değerlerine sahiptir. Diğer bir ifade ile, ortalama büyümenin düşük
olmasının yanısıra bu dönem ilerisi için ekonomik büyüme açısından
uygun olmayan bir ortam yaratmıştır. Yüksek oynaklık düzeyi bakımından bu dönemi ortalama büyümenin en yüksek olduğu 1947-1959
dönemi izlemektedir. Ortalama büyümenin ikinci en yüksek değeri
aldığı 2002-2012 döneminde ise büyümedeki oynaklık düşüktür ve bu
bakımdan istikrarlı etkin planlama döneminden sonra ikinci sırada yer
almaktadır. Bu dönem içinde iki kriz arasında kalan 2002-2008 dönemi ise büyüme bakımından en istikrarlı yıllara karşılık gelmektedir.
Olasılık olarak yıl sayısı azaldıkça standart sapma değeri, dolayısı ile
dağılma oranı, düşme eğilimindedir. Dolayısı ile dağılma oranı ile
farklı uzunluklardaki dönemleri karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Bu
nedenle 1923-2012 döneminde 7 yıllık hareketli dağılma oranları hesaplanmış 2002-2008 döneminin dağılma oranına yakın başka 7 yıllık
dönemin olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre
1968-1974 ve 1981-1987 dönemlerinde 2002-2008 döneminin dağılma oranına yakın, biraz altında (sırası ile 0,59 ve 0,59) değerler
bulunmuştur. Ortalama yıllık büyüme oranı bakımından ise 7 yıllık hareketli dönemler için 1960 sonrasında en yüksek değere yine 20022008 dönemi sahiptir.
Şekil 2.1’de gözlenen 2000’li yıllardaki yakınsama ile 2002-2008 döneminde gerçekleşen ekonomik büyüme başarısı birbiri ile uyumlu
görünmektedir. Bu konu iki açıdan daha derinleştirilebilir: Birincisi küresel ekonomi ile bütünleşmenin yaşandığı bu dönemde en azından
Türkiye’ye benzer ülkelerin nasıl bir büyüme performansı yakalandığı44
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na bakmaktır. Diğeri ise, büyümenin kaynakları ön plana alınınca hesaplanan göstergeler ne ölçüde ekonomik büyüme olgusunu bütünü
ile yansıtmaktadır sorusuna cevap aranabilir.
Türkiye’deki ekonomik büyümeyi değerlendirmede ele alınabilecek
diğer konu ise büyümenin kaynakları ile ilişkilidir. Daha önce Helpman
(2004)’e bağlı olarak değinildiği gibi toplam faktör verimliliği artışı
ekonomik büyümedeki temel belirleyicilerden biridir. 1880–2005 döneminin ele alındığı Altuğ, Filiztekin ve Pamuk (2008)’de toplam faktör verimliğinin Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı yapmadığı, büyümenin daha çok sermaye birikimi ve sektörel kompozisyonun değişmesi ile gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yeldan ve diğerleri
(2013:15) de GSYH’de toplam faktör verimliliğinin payını oldukça düşük olarak hesaplamışlardır: 2000-2010 arasında sermayenin büyümeye katkısı yüzde 67 dolayında bulunurken toplam faktör ve işgücü
verimliliklerinin katkıları da sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 13’tür. Yeldan
ve diğerleri (2013: Tablo 2) 1980 sonrası dönemin bütününde sermayenin GSYH’ya katkısını yüzde 58 olarak bulmuştur. Buna karşılık
Atiyas ve Bakış (2013) özellikle 2000 sonrası dönem için oldukça yüksek bir toplam faktör verimliliği bulduklarını belirtmektedirler. Ancak,
bu çalışmada ayrıntılı bir büyüme muhasebesi yapmak hedeflenmemektedir. Toplam faktör verimliliğinin hesaplanması ya da büyümenin kaynaklarının ayrıştırılması gibi yöntemler yerine burada dolaylı
bir yaklaşım kullanılmıştır. Genel olarak imalat sektörünün büyümenin temel motoru olduğu iktisat literatüründe kabul edilir. Bu literatüre örnek olarak Kuznets (1949) ve (1959) verilebilir. Rodrik (2007:
10) de hızlı büyüyen ülkelerin geniş bir imalat sanayine sahip olduklarını ampirik olarak tartışmaktadır. Sektörel düzeyde verimlilikte değişme olmasa bile ülkenin sektörel kompozisyonunda imalat sektörüne doğru bir kayma, imalat sektöründe verimlilik daha yüksek olduğu için ortalama verimlilik düzeyinde bir artışa neden olur. Ayrıca,
teknolojik ilerleme imalat faaliyetleri içinde ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. İçsel teknolojik ilerlemeye vurgu yapan yeni büyüme teorileri temel alınırsa imalat sektörünün bu özelliği ile ekonomik büyümedeki önemi daha da öne çıkmaktadır. Son olarak dışa açılma sü45
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recinde ülkelerin uluslararası piyasalardaki avantajının üretim faaliyetlerinin gücü ile ilintili olduğunu da belirtmek gerekir. Bu nedenlerle, Türkiye’deki ekonomik büyümenin değerlendirilmesinde imalat
sektörünün gelişimine de bakılmalıdır.
Şekil 3.2’de Türkiye’de imalat sektörü katma değerinin GSYH içindeki
payının değişimi sergilenmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanayiye önem verildiği bilinmektedir. Bu iktisat politikası tercihinin bir sonucu olarak, 2. Dünya Savaşı yılları ve hemen sonrası dışında
1990’ların sonuna kadar imalat sektörünün payında oldukça düzenli
bir artış gerçekleşti. Şekil 3.2’de 1950 yılından itibaren bu yükselen
trend açık olarak izlenebilmektedir.7 1999 yılından itibaren ise bu gelişme bütünüyle tersine dönmüş ve imalat sektörünün payı hızla
azalmaya başlamıştır. İmalat sektörünün payının henüz yüzde 22’ler
düzeyine ulaştıktan sonra azalmaya başlaması oldukça düşündürücüdür. Bu durum Simon Kuznets tarafından beklenen ülke gelirlerindeki
artışla sektörel yapıdaki değişmeye göre uyumlu gibi görünse de
imalat sanayinin payının gelişmenin erken bir aşamasında ters U eğrisinin azalan tarafına geçmesi çok da istenen bir durum değildir.8 Bu
duruma bir gerekçe olarak ekonomideki diğer sektörlerdeki hızlı büyümenin sonucunda imalat sektörünün payında bir azalma olduğu
söylenebilir.
Böyle bir açıklamanın geçerli olup olmadığını izlemek için imalat sektörü katma değer büyüme göstergelerine bakmak gerekir. Tablo 3.2’de
daha önce tanımlanan dönemler için imalat sektörü katma değerinin
ortalama büyüme oranları ve oynaklık göstergeleri yer almaktadır. Bu

7

8
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1968 yılında gözlenen kırılma milli gelir hesaplamasındaki değişiklikten
kaynaklanmaktadır. Ancak, artan trend yapısı değişmemektedir.
Simon Kuznets (1973) gelişmenin değişik aşamalarında sektörlerin payının
değişmesini, özellikle sanayinin payının gelir yükseldikçe önce artıp sonra
hizmetler lehine azalmasını beklemektedir. Bu ters U eğrisi şeklinde bir
gelişmedir. Kuznets (1973)’ün yapısal değişim olarak tanımladığı bu
süreçte gelişmenin ilk aşamalarında tarımdan sanayiye, bir sonraki aşamada sanayiden hizmetlere doğru bir sektörel kayma olmaktadır.
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Şekil 3.2: İmalat Sektörü Katma Değerinin GSYH İçindeki Payı (%):
1923-2012

Kaynak: TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları

tabloya göre imalat sektörü en yüksek ortalama büyüme oranının
1963-1976 etkin planlama döneminde gerçekleştiği görülmektedir.
Çalkantılı yılları da içeren 1961-1979 döneminde bile ortalama büyüme oranı Cumhuriyet döneminin en yüksek değerine sahiptir. Buna
karşılık küreselleşme ile entegrasyonun derinleştiği 2002-2012 döneminde imalat sektörü ortalama büyüme oranı ancak Büyük Buhran
ve 2. Dünya Savaşının yaşandığı 1931-1946 dönemi değerine ulaşabilmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1981 yıllarından itibaren
imalat sektörünün büyüme oranları diğer dönemlere göre düşük kalmıştır. İki kriz arasında kalan ve makro-ekonomik dengelerin büyük
oranda sağlandığı 2002-2008 döneminde bile imalat sektörü ortalama
olarak planlı dönemin çok gerisinde kalmaktadır. Dağılma oranı göstergelerine göre de imalat sektörü büyümesinin en istikrarlı olduğu
dönem etkin bir planlamanın uygulandığı 1963-1976 yıllarıdır. Buna
karşılık 1981-2000 ve 2002-2012 dönemlerinde imalat sektöründe
oynaklık 1947 sonrasında en yüksek değerlere ulaşmaktadır. İki kriz
arasında kalan 7 yıllık kısa dönemde (2002-2008) bile 14 yıllık etkin
planlama dönemindeki oynaklığın üstünde kalmaktadır.
47
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Yukarıda sıralanan gözlem ve değerlendirmeler ışığında 2. Dünya Savaşı sonrasından 1980’e kadar geçen dönemde imalat sektörünün
büyümenin itici gücü olduğu söylenebilir. Oynaklığın düşük olduğu bir
büyüme trendi sergileyen imalat sektörü özellikle planlı dönemdeki
istikrarlı büyümeye belirleyici bir katkı yapmıştır. Buna bağlı olarak
imalat sektörünün gelişiminde öne çıkan etkenler bu dönemlerde
ekonomik büyümenin de belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır. Sermaye birikimi ve teknolojik ilerlemeye ek olarak planlama ile sağlanan
kurumsal alt yapı da bu süreçte etkili olmuştur. Buna karşılık 1980
sonrası dönemde imalat sektörünün bu belirleyici gücü kalmamıştır.
Önceleri dış pazarlardaki genişleme ile sağlanan ekonomik büyüme
2000’li yıllardan itibaren ülke içinde imalat dışı ve ağırlıklı olarak ticareti yapılamayan sektörlerdeki genişleme ile sağlanabilmiştir. Bu yapının bir sonucu 2001 krizi sonrası dönemde hızlanarak artan ticaret
açığıdır. Bir diğer sonuç ise Şekil 2.3 ve 2.4’ten izlenebilmektedir: Türkiye ekonomisi 2008 finansal krizinden gerek orta üst gelir grubuna
giren ülkelere oranla gerekse Şekil 2.4’te ele alınan ülkelere oranla
daha fazla etkilenmiş ve bu ülkelere oranla ekonomik büyüme oranı
daha fazla gerilemiştir. Bu durum, 2000 sonrası dönemde Türkiye’de
ekonomik büyümenin büyüme teorilerinin temel dayanakları olan
reel etmenlerin dışındaki kaynaklara dayalı olarak sağlandığına işaret
etmektedir.

4. Sonuç
Çalışmanın başlıca sonuçlarından biri, büyüme teorisinin temel tartışmaları çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye’nin
teknik ifadeyle gelişmiş ülkelere yakınsama bakımından, orta düzeyde
bir başarıya sahip olmasıdır. Bir başka deyişle Türkiye gelişmiş ülkelerin gelir düzeyini yakalayamamakta, ancak çok da fazla geriye düşmemektedir. Türkiye 1955’ten itibaren 50 yıl alt orta gelir grubunda
kalmıştır (Felipe, Abdon ve Kumar, 2012 : 22, Tablo 3). Türkiye yine
Felipe ve diğerleri (2012: 32, Tablo 8) çalışmasına göre 2010 yılında
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“orta gelir tuzağı” adı verilen konumda yer almamaktadır. Bununla
birlikte, 2. Bölümde yer alan karşılaştırmalardan görüldüğü gibi, ortalama büyüme hızı göreli olarak durağan bir yapı sergilemiştir. Diğer
önemli sonuç ise, dönemlere göre büyüme performansının değerlendirmesinde 1950’ler ile 2000’li yıllardaki yüksek büyüme performansının birbirine benzeyen bir yapı sergilemesidir. Ancak, 2000 sonrası
on yıllık dönemde imalat sanayinin payının ve büyüme hızının düşmesi büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye orta gelir tuzağından reel üretim
dinamikleri ile çıkmamış görünmektedir.
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Ekler
TÜİK 1924-2006 döneminde kişi başına Kişi Başına Kişi başına Gayri Safi Milli
Hasıla büyüme oranlarını, 1998 yılından sonra ise Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranlarını yayınlamaktadır. Özellikle Dış Alem Net Faktör Gelirlerinde yıllık değişme oranlarının büyük olduğu yıllarda bu iki gösterge büyük
oranda birbirinden farklılaştığı için bir arada kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle çalışmada, 1923-1999 dönemi cari değerlerle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
değerleri TÜİK’in kişi başına reel değerleri hesaplamada kullandığı yıl içi nüfus ve deflator değerleri kullanılarak bu dönem için Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı serisi elde edildi.
1924-2012 Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Oranı (%)
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
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12.26
10.28
15.80
-14.54
8.45
18.85
0.45
5.99
-12.48
13.05
4.07
-5.08
20.97
-0.23
7.58
3.88
-6.46
-11.32
4.40
-10.71
-6.11
-16.17
29.24
1.96
14.04
-6.99
7.05
9.96
8.84
8.18

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

-5.50
5.15
0.80
4.50
1.63
1.64
0.00
-0.87
3.49
6.75
1.56
0.09
8.73
2.09
3.61
1.46
0.62
2.96
4.80
0.70
2.98
4.39
8.24
1.31
-0.53
-2.63
-4.47
2.35
1.06
2.44

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4.11
1.64
4.65
7.18
-0.05
-1.95
6.69
-1.03
3.99
6.10
-7.18
5.35
5.19
7.94
1.55
-4.70
5.30
-7.00
4.80
3.90
8.00
7.10
5.60
3.40
-0.60
-6.10
7.70
7.38
0.94

TÜRKİYE’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN 1999
SONRASI GELİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR
DEĞERLENDİRMESİ
Bülent Hoca*

1. Giriş
Türkiye ekonomisinin 1999 sonrasını değerlendirirken kuşkusuz ilk
akla gelen büyüme oranlarına bakmaktır. Türkiye ekonomisi 19992012 yılları arasında dünya ortalamasının üzerinde büyümüştür
(yüzde 2,7’ye karşılık yüzde 3,9). Ancak daha doğru olan Türkiye’yi
kendi grubuyla, gelişmekte olan ülkeler grubuyla kıyaslamaktır. Genel
olarak gelişmekte olan ülkeler grubu bu dönemde yüzde 5,5 büyümüştür (UNCTADStat). Türkiye ekonomisinin bu oranın altında kalması, 1999’da ve 2001’de yaşadığı iki krizle de ilgili bir durumdur. Gelişmekte olan ülkelerle bölge bazında kıyaslandığında Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinin motoru olan Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin
(yüzde 8,6) hayli gerisinde kalmış, Latin Amerika bölgesinden (yüzde
3,2) ise daha hızlı büyümüştür (World Development Indicators-WDI).
Büyüme açısından yaklaşıldığında, Türkiye ekonomisinin 1999 sonrasındaki gelişimi önemlidir. Elinizdeki kitapta bu gelişmenin çeşitli
yönleri zaten değerlendirilmektedir. Bu bölümde ise amacımız ülke
ekonomisinin dış ekonomik ilişkiler yönünden bir değerlendirmesini
yapmaktır. Değerlendirmeyi yaparken izlenecek yöntem diğer gelişmekte olan ülke ve bölgelerle karşılaştırma yaparak ve global trendleri dikkate alarak sonuçlar çıkarmaktır. Bu şekilde karşılaştırmalı olarak ele alındığında ‘küresel değer zincirleri’ kavramının önem kazandığını düşünmekteyiz. Bu nedenle ‘küresel değer zincirleri’ kavramına
vurgu yapılacak, kur, faiz ve finansal piyasalardaki diğer göstergeler
üzerinde fazla durulmayacaktır.
*
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Giriş bölümünü şu bölümler takip edecektir: Önce Türkiye’nin ödemeler bilançosundaki cari işlemler hesabıyla finans hesabının son on
beş yıldaki seyrinin temel özelliklerine bakılacak, daha sonra bu özellikleri dinamik bir çerçevede daha fazla anlamlandırabilmek için
dünya ekonomisinin gelişmekte olan ekonomileri etkileyen global
trendleri ele alınacaktır. İzleyen bölümde bu global trendlere Türkiye
ekonomisinin uyduğu ve ayrıştığı yönler saptanacak ve son bölümde
ayrıştığı yönlerle ilgili sonuçlar çıkarılarak değerlendirme yapılacaktır.

2. Genel Görünüm
Bir ülkenin dış ekonomik ilişkileri dendiğinde özellikle iki konu kastedilir: Dış ticaret ve sermaye hareketleri. Genel olarak ifade edersek,
bir ülkenin dış dünya ile olan mal, hizmet, gelir ve sermaye ilişkileri o
ülkenin dış ekonomik ilişkileridir. Bu ilişkileri o ülkenin ödemeler bilançosu özetler. Dolayısıyla, bu yazıda Türkiye’nin ödemeler bilançosu
verileri üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Öncelikle cari işlemler hesabı, daha sonra finans hesabı ele alınacaktır.
2.1 Cari İşlemler Hesabının Seyri
Türkiye’nin ödemeler bilançosunun 1999 sonrasına bakmaya, mal,
hizmet ve gelir kalemlerinin yer aldığı cari hesapla başladığımızda, ihracatta ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. Diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında da ihracatta 2009’a kadar genelde daha hızlı
bir artış olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler grubunun 1999-2012 arası
yıllık ihracatı ortalama olarak yüzde 13,6 artarken Türkiye’nin yüzde
14,1 artmıştır. Aşağıdaki şekil yıllık ihracat artışlarını göstermektedir
(Şekil 2.1).
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Şekil 2.1: İhracat Değerinde Yıllık Artış Hızları (%)

Kaynak: UNCTADStat

Bu, önemli bir gelişme olmakla birlikte, aynı dönemde Türkiye’nin ithalatında da hızlı bir artış yaşandığını görmekteyiz. Aşağıdaki grafikten izlenebileceği gibi kriz yılı olan 2001’de ithalattaki büyük düşüş ve
2007, 2008, 2012’nin krizli yıllarındaki ihracatın biraz daha hızlı artması haricinde genelde ithalat artışı ihracattan daha fazla olmuştur
(Şekil 2.2).
Şekil 2.2: İhracat ve İthalat Değerlerinde Yıllık Artış Hızları (%)

Kaynak: UNCTADStat
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Bu durum Türkiye ekonomisinin artan bir cari açık sorunu yaşamasına
neden olmuştur. Diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında bu
sorunun ciddi boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin ilişkili
kabul edildiği yükselmekte olan ekonomilerle de kıyaslandığında değerlendirme değişmemektedir (Şekil 2.3).
Şekil 2.3: GSYH'ye Oranla Cari Denge (%)

Kaynak: UNCTADStat

Gelişmekte olan ekonomiler grubu alt gruplar olarak incelendiğinde,
Latin Amerika ve Asya’nın cari fazla vermekle birlikte Orta ve Doğu
Avrupa (özellikle Bulgaristan ve Romanya) ile Güney Afrika’nın Türkiye’ye benzer biçimde açık verdikleri anlaşılmaktadır.
Orta ve Doğu Avrupa’nın Avrupa Birliği’nin genişleme alanı olduğu
düşünülürse, artan açıkların dünya ekonomisine entegrasyon süreciyle bağlantısı olduğu düşünülebilir. Gerçekten 1999-2012 arasında
Türkiye ekonomisinin ticari dışa açıklık oranı yüzde 37’den yüzde
57’ye yükselmiştir ki bu ciddi bir artıştır. Dış açıklıkları yüksek olan
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de cari açıklar vermektedir. Ancak yine
dışa açıklığı yüksek olan Güneydoğu ve Doğu Asya ülkeleri önemli cari
açıklar vermemektedir. Türkiye gibi 2000’lerde dışa açıklığı artarken
cari açığı da hızla artan benzer bir ülke ise Güney Afrika’dır
(UNCTADStat). Bu yönde gözlenen farklılıklar dünya ekonomisiyle en56
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tegrasyon (ve aşağıda üzerinde durulacağı gibi küresel değer zincirlerine katılım) biçimlerine işaret etmek bakımından ilgi çekicidir ve ayrıca incelenmeyi gerektirmektedir.
2.2 Finans Hesabının Seyri
Finans hesabı, doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), portföy yatırımları
ve diğer yatırımlardan oluşur. Bunlar içinde, DYY daha uzun vadeli oldukları ve spekülatif amaçlardan ziyade mal ve hizmet üretimiyle
doğrudan ilgili oldukları için ekonomik gelişme açısından diğerlerinden daha önemli kabul edilmektedirler. Aşağıdaki grafikte doğrudan
yatırımların diğer sermaye girişleri ile karşılaştırıldığında görece daha
istikrarlı seyrettiği izlenebilmektedir (Şekil 2.4).
Şekil 2.4: Türkiye'ye Yabancı Sermaye Girişleri (Milyon $)

Kaynak: TCMB EVDS

DYY girişlerinin hacmi bakımından Türkiye ekonomisi 1999’dan bu
yana önemli bir mesafe katetmiştir. UNCTAD verilerine göre DYY’dan
aldığı pay bakımından 1999’da 60. sırada olan Türkiye ekonomisi
2004’te 40. sıraya ilerlemiş, daha sonra 30 civarı veya daha üst sıralarda yer almıştır.
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Ancak ekonomik büyüklüğe oranla bakıldığı zaman Türkiye ekonomisinin DYY için halen yeterince çekici olmadığı anlaşılmaktadır. Zira
Türkiye ekonomisi, büyüklüğüne oranla benzer grupların ortalamalarının altında DYY çekmektedir.
Şekil 2.5’te görüldüğü gibi, Türkiye ekonomisi büyüklüğüne göre 2006
yılı hariç gelişmekte olan ekonomiler ve yükselmekte olan ekonomiler
gruplarından daha düşük DYY çekmiştir. 1999-2012 arasına bölgesel
bazda bakıldığında da Türkiye ekonomisi büyüklüğüne göre içinde yer
aldığı gelişmekte olan Avrupa ve Merkez Asya bölgesinin çok altında
doğrudan yatırım çekmiştir. 1999-2011 arasında söz konusu bölgenin
ortalaması yüzde 4,5, Türkiye’nin yüzde 1,6 olmuştur (WDI).
Şekil 2.5: GSYH içinde DYY'ın Oranı (%)

Kaynak: UNCTADStat

Portföy ve diğer yatırımlar kalemleri, borç yaratan sermaye girişleri
açısından ele alındığında Türkiye ekonomisinin dış borç stokunun
GSMH’sine oranla 1999’da yüzde 41’den 2012 yüzde 43’e yükseldiği
görülmektedir ki bu büyük bir artış sayılamaz. Dünyanın diğer gelişmekte olan ülkelerine bakıldığında bu oranı çok artıranlar olduğu gibi
çok azaltanlar olduğu da görülmektedir. Genel olarak gelişmekte olan
Doğu Asya ve Pasifik ile Latin Amerika bölgeleri aynı dönemde borç
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oranlarını oldukça düşürürken (Doğu Asya ve Pasifik yüzde 35’ten
yüzde 14’e, Latin Amerika yüzde 44’ten yüzde 24’e) Avrupa ve Merkez Asya borç oranlarını hayli yükseltmiştir (yüzde 45’ten yüzde 64’e).
Tekil ülkelere bakıldığında ise Güney Afrika’nın da borcunu hayli arttırdığı görülmektedir (yüzde 19’dan yüzde 37’ye) (WDI).
Borç oranını fazla artırmamış olmakla birlikte Türkiye’nin borç kalitesinde bir risk unsuru olduğu göze çarpmaktadır ki o da borcun vadesinin kıyaslama yaptığımız diğer yüksek borçlu ekonomilerden daha
kısa olmasıdır. 2012 itibariyle Türkiye’nin borç stoku içinde kısa vadeli
borcun oranı yüzde 30 iken Avrupa ve Merkez Asya bölgesi ile Güney
Afrika için bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir (WDI).
2.3 Ara Sonuç ve Değerlendirme
Cari hesap ve finans hesabıyla ilgili çizdiğimiz bu genel tablo Türkiye
ekonomisinin son on beş yılda dünya ekonomisi ile entegrasyonunun
ciddi ölçüde ilerlediğini, ancak bu sürecin kendi sorunlarını da beraberinde getirdiğini gösteriyor.
En büyük sorun cari açık oranında görülmektedir. Türkiye ekonomisinin görece hızlı büyümesinin bedeli, cari açıklar ve borç seviyesinin
azalmadan, hatta biraz artarak devam etmesi olmuştur. Türkiye’nin
ihracatı hızla artarken ithalatı daha hızlı artmış ve bu, cari açığın artışına yol açmıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi gelişmekte olan ülkelere
bölgesel bazda bakıldığında, diğer gelişmekte olan bölgelerden farklı
olarak Doğu Asya bölgesinin hızlı büyümesine artık cari açık ve yüksek
borçluluğun eşlik etmediği gözlenmektedir.
Cari açık, literatürde pek çok faktörle ilişkilendirilerek ele alınmaktadır ve yapılan ampirik çalışmalar kesin sonuçlar vermiş değildir (Zorzi
vd, 2012). Ancak gelişmekte olan ülkelerde cari açıkların nedenleri ile
ilgili Calderon vd. (2002) çalışması önemli ipuçları sunmaktadır. Bu
çalışma, Türkiye’nin cari açık sorununu ele alırken de bakılması gereken yönleri aydınlatmak açısından önemlidir.
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Genelde tasarruf oranının artırılması cari açıkla ilgili ilk akla gelen çarelerden biri olmaktadır. Ancak söz konusu çalışma bu konuda farklı
bir sonuç vermektedir. Bu çalışmaya göre ülkeler arasındaki tasarruf
oranı farkları cari açığı etkilememektedir. Çünkü yüksek tasarruflar
genelde yüksek yatırımlarla ele ele gitmekte ve tasarruf artışı cari
açığı değiştirmemektedir. Kamu tasarrufunun artışı cari açığı biraz
azaltmakta, ancak özel tasarrufun artışı hiç etkilememektedir.
Bunun dışında, ticaret haddinin kötüleşmesi ve reel kurun değerlenmesi açığı arttırmaktadır ki bu beklenen bir durumdur. Her ikisi de dış
ticarette rekabet gücünün azalması anlamına gelen unsurlardır ve
Türkiye ekonomisi bunlardan etkilenmiştir (dış ticaret haddi üzerinde
aşağıda durulacaktır).
Uluslararası faiz oranlarının düşmesi de cari açığı arttırmaktadır ki bu,
Türkiye’nin cari açığının arttığı 2000’lerin genel bir özelliği olmuştur.
Kolay borçlanma hem tüketim ve ithalat olanağını arttırmakta hem de
kurun değerlenmesine neden olarak dış ticarette rekabet gücünü
azaltmaktadır. Bunların her ikisi de cari açığı arttırmaktadır.
Büyümede hızlanma da cari açığı arttırmakta ancak bu, hızlı büyüyen
ülkelerin her zaman cari açığı fazla ülkeler olduğu anlamına gelmemektedir. Doğu Asya ülkeleri hızlı büyümelerine rağmen önemli açıklar vermeyen ülkelerdir.
Söz konusu çalışmadan çıkan bir diğer ilginç sonuç, cari açığın kendini
sürdürme eğiliminde olması, yani yapısal bir nitelik taşımasıdır. Bununla birlikte, kişi başına milli geliri yüksek ülkelerin cari açıklarının
daha düşük olduğu da görülmektedir. Yazarlar bu sonuçları gelişme
iktisadının ünlü kuramcılarından Rostow’un “kalkınmanın aşamaları”
tezine destek olarak görmektedirler. Ülkelerin gelişme seviyeleri arttıkça sermaye birikimleri artmakta, borçlanma ihtiyaçları azalmakta
ve yatırımlarını kendi tasarruflarıyla finanse edebilir hale gelmektedirler.
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Bu ara sonuçtaki değerlendirmeler, son on beş yılda Türkiye ekonomisinin Doğu Avrupa’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna benzer
gelişmeler yaşadığına işaret etmektedir. Ancak ekonomik büyüklüğüne kıyasla o kadar doğrudan yatırım almaması ve Güney Afrika gibi
bir başka örneğe de benzerliği ile bu bölgeden ayrışmaktadır.
Statik bir karşılaştırmanın ötesine geçmek ve daha dinamik bir karşılaştırma yapabilmek için önce dünya ekonomisindeki trendlere bakmak gerekir. Bu trendler bağlamında yapılacak bir değerlendirme,
Türkiye ekonomisinin dış ekonomik ilişkilerinin son on beş yılda nasıl
değiştiğinin ve bu değişimin yönünün anlaşılması açısından yararlı
olacaktır. Aşağıda önce bu trendlere bakılacak, daha sonra bu trendler ışığında Türkiye ekonomisinin özellikle dış ticaret yapısı ve doğrudan yabancı yatırımların niteliği daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

3. Dünya Ekonomisindeki Global Trendler
3.1 Dünya Üretimi ve İhracatında Gelişmekte Olan Ülkelerin Artan
Önemi
Dış ekonomik ilişkiler açısından yaklaşıldığında dünya ekonomisinde
son çeyrek asrın en önemli trendlerinden biri, gelişmekte olan ülkelerin dünya üretiminde ve ticaretinde paylarını artırıyor olmalarıdır. Bu
trend aşağıdaki grafikte 1986’dan itibaren net olarak izlenebilmektedir (Şekil 3.1).1
Bu verileri ticaretten elde edilen katma değerle birleştirmek daha aydınlatıcı olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler sadece ihracattaki paylarını
değil, aynı zamanda dünya katma değer üretimindeki paylarını da arttırmaktadırlar (Şekil 3.2).
1

Bu trend gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının
kapanmakta olduğu anlamına gelmemektedir. ‘Yakınsama (convergence)
teorisi’ olarak bilinen yaklaşım ampirik olarak desteklenebilmiş değildir.
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Şekil 3.1: Gelişmekte Olan Ülkelerin Payları (%)

Kaynak: UNCTADStat

Şekil 3.2: Gelişmekte Olan Ülkelerin Global Katma Değer Ticaretinde
ve İhracatta Payları (1990-2010)

Kaynak: UNCTAD (2013: 133)

Bir diğer önemli eğilim ise, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında
geleneksel olarak ağırlığı olan gelişmiş ülkelerin bu ağırlığının azalması ve gelişmekte olan ülkelerin payının artırmasıdır. Bu pay gelişmekte olan ülkelerin toplam mal ihracatlarının yarısından fazlasını
geçmiştir (Şekil 3.3).
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Şekil 3.3: Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişmekte Olan Ülkelere
İhracatlarının Toplam İhracatlarındaki Payı (%)

Kaynak: UNCTADStat

3.2 Dünya Doğrudan Yabancı Yatırımlarında Gelişmekte Olan Ülkelerin
Artan Payı
Sadece üretim ve ticaret bakımından değil, bunlarla ilişkili olan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) bakımından da benzer bir durum söz
konusudur. Şekil 3.4, gelişmekte olan ülkelere yapılan DYY’ın toplam
içe doğru DYY akışları içindeki payını göstermektedir. 2012’de ilk defa
gelişmekte olan ülkelerin payı (yüzde 52) gelişmiş ülkelerin payını
(yüzde 42) geçmiştir (UNCTAD, 2013: ix). Bu pay artma eğilimi göstermekte, ancak yatırım akışlarının çevrimsel olduğu da göze çarpmaktadır.
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Şekil 3.4: Gelişmekte Olan Ülkelere Doğrudan Yatırımların
Toplamdaki Payı (%)

Kaynak: UNCTADStat

DYY stoku açısından da yaklaşıldığında da bir artış eğilimi görülmektedir (Şekil 3.5).
Şekil 3.5: Dünya DYY Stoku İçinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Payı (%)

Kaynak: UNCTADStat
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3.3 ÇUŞ’ların Dünya Ticaret ve Yatırımında Artan Önemi
Gelişmekte olan ülkelere DYY’ın artması ile bu ülkelerin dünya ticaretindeki paylarının artması arasında bir bağlantı vardır. Ödemeler bilançosunda iki ayrı kalem gibi görünse de, günümüz dünyasında ticaret ve yatırımı birbirinden ayırmak pek mümkün değildir. Gelişmekte
olan ülkelerin her iki kalemde ağırlıklarını arttırmalarının ardında, ‘çok
uluslu şirket (ÇUŞ)’ veya ‘ulusötesi şirket’ olarak tabir edilen uluslararası şirketlerin dünya ticaret ve yatırımında ağırlıklarını artırma eğilimi
yatmaktadır: “Bugünün küresel ekonomisinde sadece ticaret ve DYY
giderek daha fazla bağlantılı hale gelmemekte, aynı zamanda ticaretin
önemli bir bölümü ÇUŞ’lar tarafından ve kendi aralarında yapılmaktadır” (Dunning ve Lundan, 2008: 500). Bu da dış ekonomik ilişkiler açısından önemli bir diğer eğilimdir.
Dış ticaret dengesi ve cari denge üzerindeki etkileri değişken olmakla
birlikte, bu şirketlerin ticaret ve yatırımları giderek daha çok belirledikleri üzerinde bir anlaşma vardır: “2000 yılı civarından itibaren, küresel ticaret ve DYY üstel biçimde arttı ve küresel GSYH artış hızını
geçti. Bu, ulusötesi şirketlerin koordine ettiği ağlar içinde uluslararası
üretimin hızlı artışını yansıtmaktadır” (UNCTAD, 2013: 122).
Bu şirketler, yaptıkları doğrudan yatırımların yanı sıra sözleşme, lisans, franchising anlaşmaları gibi ortaklık dışı yöntemlerle de uluslararası ticareti giderek artan biçimde belirlemektedirler. UNCTAD
(2002: 153)’de sunulan verilere göre ÇUŞ’lar dünya ticaretinin üçte
ikisini kontrol etmektedirler. Daha önemlisi dünya ticaretinin üçte biri
firma içi ticaret biçimindedir; yani, bir ortaklık sisteminin kısımları
arasında gerçekleşmektedir. Aynı kaynak, firma içi ticaretin dünya ticaretindeki payını artırma eğiliminde olduğunu da saptamaktadır.
Bu şirketler üretimde ve ticarette uluslararası işbölümünü büyük ölçüde şekillendirmektedirler. Elimizdeki veriler yalnızca DYY olarak sayılan yabancı şirketlerin yaptığı ihracatla ilgilidir, yukarıda bahsedilen
ortaklık dışı yöntemlerle ilgili veriler bulunmamaktadır. Tablo 3.1’de,
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verisi olan bazı gelişmekte olan ülkeler için bir ÇUŞ’a bağlı olan yabancı şirketlerin toplam ihracat içindeki payları verilmektedir. Tabloda verilen gelişmekte olan ekonomiler büyük ekonomilerdir ve
dünya ticaretinde ÇUŞ’ların artan önemini teyit etmektedirler.
Tablo 3.1: Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerin İhracatında Bağlı Yabancı
Şirketlerin Payları (%)
1985
Arjantin
Brezilya
Şili
Çin
Malezya
Meksika
Macaristan
Polonya

1991

1995
14
18
16

2000
29
21
28

17
26

2001

50
45
15

58
48**

31
80*
56

Kaynak: UNCTAD (2002: 154)
Not:*1999, **1998

3.4 Küresel Değer Zincirlerinin Artan Önemi
Yukarıdaki eğilimle bağlantılı bir diğer eğilim, gelişmekte olan ülkelerin, ÇUŞ’ların merkezinde yer aldığı küresel değer zincirlerinin giderek
daha çok parçası haline gelmeleridir.2 Bunun bir göstergesi toplam
ihracat içinde nihai ürünlerin parça ve bileşenlerinin payının giderek
artmasıdır (UNCTAD, 2002: 145). Dünya ticaretinin yüzde 60’ı nihai
tüketim için üretilen mal ve hizmetlerin üretiminin çeşitli aşamalarında kullanılan ara mal ve hizmetlerden oluşmaktadır (UNCTAD,
2013: 122). Bir diğer gösterge ise ihracat içinde yabancı katma değerin, yani başka ülkede üretilmiş kısmın oranıdır ki bu oran dünya toplam ihracatında iki defa sayılmış kısımdır. Global anlamda bu oran
yüzde 28’dir (UNCTAD, 2013: 125).
2
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Üretimin çeşitli aşamalarının birkaç ülkede gerçekleştiği küresel üretim
zincirlerine küresel değer zincirleri adı verilmektedir (UNCTAD, 2013: 1).
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UNCTAD (2013) ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımını anlamak
için bir ölçü geliştirmiştir. Bu ölçüye göre bir ülkenin küresel değer
zincirlerine katılımı, o ülkenin ihracatındaki yabancı katma değerin
payı ile ihracatının başka ülkelerin ihracatında kullanılan kısmının
toplamının ülkenin toplam ihracatına bölünmesi ile bulunmaktadır
(UNCTAD, 2013: 126). Bu oran tüm dünya ihracatı için yüzde 57’ye
ulaşmıştır. Yani tüm dünya ihracatının yüzde 57’si küresel değer zincirleri içinde yapılmaktadır (UNCTAD, 2013: 131). Bu oran gelişmekte
olan ülkeler grubu için yüzde 52’dir. Gelişmiş ülkelerin katılımı çok
daha fazla değildir, yüzde 59’dur ve katılımın artış hızı gelişmekte olan
ülkelerde çok daha fazladır (yüzde 3,7’ye karşılık yüzde 6,1). Bu verilere göre üretilen malların ve hizmetlerin kabaca yarıdan fazlası ya
yabancı bir girdi kullanmakta veya başka bir ülkede ihracatın girdisi
haline gelmektedir ve bu oran artma eğilimindedir. Bunun ötesinde
ÇUŞ’ların merkezinde olduğu küresel değer zincirleriyle çeşitli biçimlerde ilintili olan dünya ihracatının oranı yüzde 80’i bulmaktadır
(UNCTAD, 2013: 135). Aynı kaynak, ülkelerin aldıkları DYY arttıkça küresel değer zincirlerine katılımlarının da arttığını belirtmektedir ki bu
ÇUŞ’ların küresel değer zincirlerini kontrol ettiğinin bir diğer göstergesidir.
UNCTAD (2013: 151)’de yer alan verilere göre küresel değer zincirlerine katılımları yüksek olan ülkelerin kişi başına büyümelerinin de
daha yüksek olduğu görülmektedir. Burada akla gelebilecek bir husus,
küresel değer zincirinde bir ülkenin kendi ihracatında yabancı ara
girdi kullanmaktan ziyade başka ülkelerin ihracatlarına ara girdi üretmesinin daha olumlu olduğudur. Ancak UNCTAD (2013: 170)’de yer
alan veriler, ihracatında yerli katma değer payı artış hızı düşük olsa
bile küresel değer zincirine katılım hızı yüksek olan gelişmekte olan
ülkelerin medyan kişi başına büyüme oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.
En yüksek büyüme oranları ise hem küresel değer zincirine katılımını
hem de ihracatındaki yerli katma değer payını hızlı arttıran ülkelerde
görülüyor. Bu ülkeler arasında Çin, Endonezya ve Tayland bulunuyor.
67

Bülent Hoca

Son 20 yıldaki gelişme patikaları incelendiğinde gelişmekte olan ülkelerin çoğunun (yüzde 65) küresel değer zincirlerine katılımlarını artırırken ihracatta katma değer payını azalttıkları, ancak katılım artışının milli gelire katkısının yine de pozitif olduğunu göstermektedir. Az
sayıda ülke ise (yüzde 15) küresel değer zincirlerine katılımını arttırdıktan sonra ihracatta katma değer payını da arttırmayı başarmıştır;
bunlar arasında Çin, Malezya, Filipinler ve Singapur yer almaktadır.
Bunlar daha yüksek teknolojili ürünlere yönelmiş ülkelerdir (UNCTAD,
2013: 171).
3.5 Gelişmekte Olan Ülkelerin İhracatında Teknolojinin Yükselmesi
Gelişmekte olan ülkeler grup olarak alındığında da imalat sanayi ihracatları içinde yüksek teknoloji ürünlerin ihracatının arttığı, sadece
emeğe dayalı en alt grubunsa payının belirgin biçimde azaldığı görülmektedir. Aşağıdaki grafik bu eğilimi net olarak göstermektedir (Şekil
3.6).
Şekil 3.6: Gelişmekte Olan Ülkelerin İmalat Sanayi İhracatlarında
Teknolojiye Göre Ürün Gruplarının Payları (%)

Kaynak: UNCTADStat
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Şekil 3.7: Dünya Yüksek Beceri ve Teknoloji Yoğun Ürünler
İhracatında Gelişmekte Olan Ülkelerin Payı (%)

Kaynak: UNCTADStat

Bu eğilime paralel olarak dünyanın toplam yüksek beceri ve teknoloji
yoğun ürünler ihracatında gelişmekte olan ülkeler paylarını sürekli
arttırma eğilimindedirler (Şekil 3.7).
3.6 Ticaret ve Yatırımların Bölgesel Olarak Yoğunlaşması
Bu bölümü bitirmeden önce yukarıda grup olarak bahsettiğimiz gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi farklar bulunduğunu belirtmek
gerekir. Örneğin, toplam DYY içinde payını grup olarak arttırmakla
birlikte bu ülkeler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Halen bu
ülkelerde bulunan DYY’nin büyük bir bölümü birkaç gelişmekte olan
ülkededir. 2012 itibariyle gelişmekte olan ülkelerde bulunan DYY stokunun yarıdan fazlası (yüzde 56) sırasıyla şu altı ülkededir: Hong
Kong, Çin, Brezilya, Singapur, İngiliz Virjin Adaları ve Meksika. Aşağıdaki 18 ülkenin toplamı ise gelişmekte olan ülkelerdeki DYY stoku
içinde yüzde 80’i bulmaktadır (Şekil 3.8).
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Şekil 3.8: Gelişmekte Olan Ülkelere DYY Stoku İçinde Paylar (%)

Kaynak: UNCTADStat

DYY belli ülkelere yoğunlaştığı gibi küresel değer zincirlerinin de belli
bölgelere yoğunlaştığı da görülmektedir: “Pek çok ülkenin küresel değer zincirlerine katılımı büyük ölçüde kendi bölgelerindeki küresel değer zinciri etkileşimleriyle ilişkilidir. Küresel zincirlerin çoğu bölgesel
karaktere sahiptir” (UNCTAD, 2013: 132). Aşağıdaki grafik toplam küresel değer zinciri akımları içinde belli bölgelerin payını göstermektedir (Şekil 3.9).
Şekil 3.9: Bölge içi Küresel Değer Zincirleri (KDZ) Akımlarının Toplam
KDZ Katılımındaki Payı (2010)

Kaynak: UNCTAD, 2013: 132
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Küresel değer zincirlerinin yoğunlaştığı bölgelerden Doğu ve Güneydoğu Asya, özellikle de Doğu Asya, aynı zamanda bu bölümün girişinde bahsettiğimiz gelişmekte olan ülkelerin dünya ihracatındaki
paylarının artışının önemli bir bölümünün de kaynağıdır (Şekil 3.10 ve
3.11).
Şekil 3.10: Gelişmekte Olan Ekonomilerin Dünya İhracatındaki
Payının Bölgesel Dağılımı (%)

Şekil 3.11: Gelişmekte Olan Asya Ekonomilerinin Dünya
İhracatındaki Payının Bölgesel Dağılımı (2013) (%)

Kaynak: UNCTADStat
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Benzer biçimde, dünyadaki yüksek beceri ve teknoloji yoğun ihracatta
gelişmekte olan ülkelerin artan payının önemli bir bölümü Asya’ya ve
onun içinde de Doğu Asya’ya aittir (Şekil 3.12 ve 3.13).
Şekil 3.12: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yüksek Beceri ve Teknoloji
Yoğun İhracat Paylarının Bölgesel Dağılımı (2012) (%)

Kaynak: UNCTADStat

Şekil 3.13: Gelişmekte Olan Asya'nın Yüksek Beceri ve Teknoloji
Yoğun İhracatının Bölgesel Dağılımı (2012) (%)

Kaynak: UNCTADStat
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4. Global Trendler ve Türkiye
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin son on beş senedeki gelişme süreci pek çok bakımdan yukarıda bahsettiğimiz trendlerle paralellik
göstermektedir. Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte
dünya ihracatı ve doğrudan yabancı yatırım stoku içindeki payını arttırmıştır (Şekil 4.1).
Şekil 4.1: Türkiye'nin Dünya DYY Stoku, İhracatı ve Milli Gelirinde
Değişen Payları

Kaynak: UNCTADStat

OECD (2013)’e göre küresel değer zincirlerine katılımın bir göstergesi
ihracat içinde yabancı katma değerin payıdır. Bu paya bakıldığında
Türkiye ekonomisinin küresel değer zincirlerine katılımının ciddi ölçüde arttığı görülüyor. OECD-WTO TIVA veri tabanına göre Türkiye’de
bu pay 1995’te yüzde 11,2’den 2000’de yüzde 15,3’e ve 2009’da
yüzde 21,79’a yükseliyor; yani yaklaşık iki katına.
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Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinde ticaret, sanayi, üretim, değer zincirleri gibi yönlerden artan ağırlığından Türkiye ekonomisi de payını almaktadır. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin global
trendler tarafından yönlendirildiği anlaşılmaktadır.
Türkiye ekonomisi global trendlerin bir parçası olmakla birlikte, ayrıştığı yönler de vardır; özellikle bu trendlerin yoğunlaştığı Doğu ve Güneydoğu Asya ekonomilerinden. Bizce bunlardan en önemlisi, yukarıda ifade edildiği gibi, kıyaslanabileceği çeşitli gelişmekte olan ülke
grupları içinde (örneğin UNCTAD tarafından yüksek gelirli, en büyük
ihracatçı olanlar veya G20 içinde tasnif edilenler) Güney Afrika ile birlikte en yüksek cari açığa sahip en büyük ekonomilerden biri olmasıdır. Trendleri göstermek açısından Şekil 4.2 açıklayıcı olacaktır. Şekilde, geleneksel olarak Türkiye ile benzerliği olan Amerika kıtasının
gelişmekte olan ülkelerinde de cari dengenin çok bozulmadığı gözlenmektedir.
Şekil 4.2: GSYH'ye Oranla Cari Denge (%)

Kaynak: UNCTADStat
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Bu ayrıksı cari açık oranı Türkiye ekonomisinin global trendlerden ayrıştığı yönlerin ortaya çıkarılmasının önemine işaret etmektedir. Bize
göre en büyük farklılıklardan biri, Türkiye’nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payının benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük kalmasıdır (2011 itibariyle yüzde 1,8). Bu durum
sadece zaten ileri teknoloji üretiminin yoğunlaştığı Doğu Asya ülkeleriyle değil, başka bölgelerden gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında da böyledir. Örneğin Türkiye’nin payı Pakistan’la neredeyse aynıdır (Şekil 4.3).
Şekil 4.3: İmalat Sanayi İhracatında Yüksek Teknolojili Ürünlerin
Payı (%) (2011)

Kaynak: WDI

Üstelik aynı kaynağa göre, bu oran Türkiye’de 1999’dan beri azalmaktadır. Yukarıdaki gelişmekte olan ülkelerin verileri incelendiğinde genel olarak Çin, Hindistan ve Doğu Avrupa ülkelerinde (Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya) bu payın arttığı gözlenmektedir. Bu ülkeler ÇUŞ’ların yeni yatırım alanları olmakta ve
yüksek teknolojili ürünleri ihraç eder hale gelmektedirler. Nitekim ülkelerin ihracatı içinde yabancı firmaların payı Tablo 3.1’de belirtildiği
gibi önemli oranlara ulaşmıştır. Pek çok ülkede ihracatın çoğunu gö75
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rece az sayıda firma gerçekleştirmektedir (örneğin AB’de ihracatçı
firmaların yüzde 10’u ihracatın yüzde 70-80’ini gerçekleştiriyor) ve
bunlar içinde önemli sayıda yabancı firma vardır: “Ulusötesi şirketler
ve onların bağlı şirketleri tarafından şekillendirilen uluslararası üretim
ağları çoğu ülkenin ticaretinin büyük bir bölümünden sorumludur”
(UNCTAD, 2013: 135).
Türkiye, dünya DYY stoku içinde payını artırmakla birlikte bunun
önemli bir bölümünün özelleştirmeler ile birleşme ve satın almalarla
gerçekleştiği de gözlenmektedir (Uygur, 2012). Tatoglu ve Glaister
(1998) çalışması, Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarda
ülke seçimine dair en önemli faktörleri pazarın büyüklüğü, kârların
aktarılabilirliği, Türkiye ekonomisinin büyüme hızı ve hükümetin
DYY’ye karşı politikası olarak saptamıştır. Bu faktörler Türkiye’ye gelen DYY için yeni, yüksek teknolojili ve ihracata dönük yatırımlardan
ziyade iç pazarın önemine işaret etmektedir. Buna aşağıda açıklanacağı gibi Avrupa’ya göre düşük olan emek maliyetleri de eklenebilir.
Türkiye küresel değer zincirlerine katılımını artırmakla birlikte halen
gelişmekte olan ülkeler ortalamasının gerisindedir. 2010’da gelişmekte olan ülkelerin katılımı yüzde 52 iken Türkiye’nin katılımı yüzde
41’dir ve Peru ile Pakistan arasında yer almaktadır (UNCTAD, 2013:
131, 134). Bu, bir yandan Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünden dolayı kendine daha yeterli bir ülke olması ile ilgiliyken diğer yandan ihracatında nihai tüketim mallarının öneminden de kaynaklanmaktadır.
Türkiye’nin ihracatında nihai tüketim mallarının ağırlığı halen yüzde
40 civarındadır. Buna nihai sermaye malları da eklendiğinde nihai
malların ağırlığı ihracatın yarısını geçmektedir.
Bu durum, Türkiye ekonomisinin küresel değer zincirlerine katılımının
yönünü de belirlemektedir. Türkiye küresel değer zincirlerine, başka
ülkelerin ihracatında kullanılan ihraç ürünlerinin payı anlamına gelen
akış-aşağı yönde (downstream) katılmaktan ziyade, ihracatındaki yabancı katma değer payı anlamına gelen akış-yukarı yönde (upstream)
katılmaktadır. Ancak Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı
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sağlayan tek kalem de nihai tüketim mallarıdır (Yeldan vd., 2012: 54).
Özellikle tekstil, giyim, gıda, mobilya gibi düşük teknolojili sektörler
önemlidir ve bu sektörlerde Türkiye AB-15’e önemli bir ihracat yapmaktadır ki bu durum Yeldan vd. (2012: 61)’de Türkiye’nin gelişmiş
ülkelere düşük teknolojili ürün ihracatında uzmanlaştığı şeklinde değerlendirilmektedir. Muhtemelen bu ürünlerin fiyatlarının yüksek
teknolojili ürünlere göre gerilemesiyle de bağlantılı olarak Türkiye’nin
dış ticaret hadleri düşmektedir (Şekil 4.4).
Şekil 4.4: Türkiye Net Takas Dış Ticaret Hadleri (2000=100)

Kaynak: WDI

Türkiye’nin ihracatının nihai malların önem taşıdığı yapısı, ihracatında
yerel katma değer payını da yükseltmektedir. Şekil 4.5’ten anlaşılabileceği gibi Türkiye ihracatında yerel katma değerin payı karşılaştırma
yapıldığında hiç de küçük değildir.
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Şekil 4.5: En Fazla İhracat Yapan 25 Gelişmekte Olan Ülkenin
İhracatında Yerel Katma Değer Payları (%) (2010)

Kaynak: UNCTAD, 2013: 133

Ancak Türkiye’nin ihracatının yerel katma değer payının yüksekliği
pek çok ülkeye benzese de Doğu Asya’dan hatta Meksika’dan ayrıştığı
görülüyor. Görüldüğü gibi Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Malezya, Tayland, Çin, Tayvan gibi başarılı ihracatçı ve cari fazlası olan
ülkelerin ihracatlarında yerel katma değer payları diğer gelişmekte
olan ülkeler kadar yüksek değildir. Bu durum onların küresel değer
zincirlerine yüksek katılımları ile ilgilidir.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi, global trend olan yüksek teknolojili
ürünlere geçişin gerisinde kalmaktadır. Buna imkân verecek olan küresel değer zincirlerine katılımını arttırmakta ve buna dönük doğrudan yabancı yatırım çekmekte güçlük çekmektedir. Bu tür yatırımlar
Türkiye yerine küresel değer zincirlerinin yoğunlaştığı aynı bölgedeki
Doğu Avrupa ülkelerine yönelmektedir. Türkiye, iç pazarının
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büyüklüğü ve kısmen Avrupa’ya nazaran düşük olan emek maliyetleriyle doğrudan yatırım çekmektedir ancak bu yatırımlar teknoloji
seviyesini yeterince yukarı çıkarmamaktadır. Sermaye ve ölçek sıkıntısı çeken yerel firmalar ise faaliyetlerini sürdürürken giderek daha
çok ithalata ve bununla birlikte dolar cinsinden borçlanmaya (borç
dolarizasyonu) yönelmektedir. Bu yüzden milli gelirine göre toplam
dış borç oranı çok yükselmiş olmasa bile borcun yapısı değişmiştir ve
kamudan özele kaymıştır.
Ancak Türkiye ekonomisinin düşük teknolojili/emek-yoğun ürünlerdeki uzmanlaşması Çin, Vietnam gibi Asya ülkeleri tarafından tehdit
edilmektedir. Şekil 5.1’de görüldüğü gibi Türkiye emek maliyetleri yönünden Avrupa’dan daha ucuz, ancak bazı Asya ülkelerinden (Çin,
Tayland, Filipinler, Endonezya), Mısır’dan ve Meksika’dan pahalıdır.
Şekil 5.1: Saat Başına Emek Maliyetleri ($) (2013)

Kaynak: The Economist Intelligence Unit
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Bu durum Türkiye’yi ‘orta gelir tuzağı’ adı verilen bir konumda tutma
olasılığı taşımaktadır. Düşük emek maliyetlerindeki avantajlarıyla büyüyen ülkelerin bu avantajlarını zamanla kaybetmeleri, ancak teknolojilerini de yükseltememeleri ile orta gelir tuzağı ortaya çıkmaktadır.
Bunun aşılması, özünde verimlilik ve teknoloji artışıyla mümkündür.
Ancak bu noktada üzerinde fazla durulmayan firma düzeyindeki
mikro bir sorun, Türkiye ihracatını yapan firmaların ölçeğidir. Şekil
5.2, bazı ülkelerde en fazla ihracat yapan firmaların ilk yüzde 5’inin
toplam ihracattaki paylarını göstermektedir.
Şekil 5.2: Toplam İhracat Değeri İçinde En Büyük İhracatçı
%5'in Payı (2006)

Kaynak: Export Dynamics Database

Dünya Bankası’nın Export Dynamics Database isimli bu veri bankası
Türkiye’yi sınırlı sayıda ülkeyle karşılaştırma imkânı sunuyor ve tüm
ülkelerin verisi sadece 2006 yılı için bulunuyor. Ancak yine de sunulan
veriler Türkiye’nin ihracatçı firmalarının daha küçük ölçekli ihracat
yaptığı izlenimini veriyor. Türkiye bu göstergede Mısır ile Pakistan
arasında yer alıyor. Bu da küçük ölçekli üretim yapan firmaların teknoloji uygulama konusunda daha fazla güçlük yaşayacağı gerçeğini
akla getiriyor. Tablo 5.1’de ise Türkiye, daha fazla ihracat yapan bazı
ülkelerle kıyaslanıyor.
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Tablo 5.1: Türkiye’ye Kıyasla İhracat Hacimleri ve
İhracatçı Firma Sayıları (2006)

Belçika
Brezilya
Meksika
İsveç
İspanya
Norveç

Mal ve Hizmet İhracatı
(Türkiye=100)
256
130
222
167
270
128

İhracatçı Firma Sayısı
(Türkiye=100)
55
46
83
72
213
44

Kaynak: Export Dynamics Database

Görüldüğü gibi Türkiye’den daha fazla ihracat yapan bu ülkeler, bu
ihracatlarını daha az sayıda firmayla gerçekleştiriyorlar. Burada Türkiye gibi gelişmekte olan bir diğer ülke olan Meksika dikkat çekmektedir. Meksika, Türkiye’nin iki katından fazla ihracatı Türkiye’deki ihracatçı firma sayısının yüzde 83’ü ile gerçekleştiriyor. Şekil 4.3’ten hatırlanacağı gibi Meksika’nın yüksek teknolojili ürün ihracatının oranı
Türkiye’ye göre çok daha yüksektir (2006’da yüzde 19’a karşılık yaklaşık yüzde 2). Benzer bir durum Brezilya ile de söz konusudur. Brezilya
yüzde 30 fazla ihracatı yüzde 54 daha az firma ile gerçekleştirmektedir ve yine yüksek teknoloji ürün ihracatı çok daha fazladır (2006’da
yüzde 12). Ölçek sorunu Malezya’da da bir önemsenmiş olacak ki
Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (Malaysian Investment
Development Authority) yüksek teknolojili imalatı artırmanın önünde
sanayinin parçalılığını ve firmalar arasında işbirliğinin olmamasını bir
zayıflık olarak saptamıştır (UNCTAD, 2013: 147).
Son olarak, teknolojiyi yükseltmek için de geçerli olan, ancak genel
olarak kalkınma açısından önemli bulunan bir noktaya işaret etmek
yararlı olacaktır. Akyüz, Chang ve Kozul-Wright (1998) Doğu Asya’nın
başarısında bürokrasinin ve kurumların yetkinliklerini vurgulamaktadırlar. Yukarıda bahsedilen tüm ekonomik gelişmelerin evriminde
kuşkusuz bu faktörü ihmal etmemek gerekmektedir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU BORÇLANMA
DİNAMİKLERİ
Aylin Soydan*

1. Giriş
Kamu kesimi açıkları ve bu açıklara eşlik eden kamu kesimi borçluluğu, özellikle 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinin kritik sorunları
arasında ilk sıralardaydı. Uluslararası sermaye hareketlerinin 1980’li
yılların sonunda serbestleştirilmesiyle birlikte, kamu iç borçlanma dinamikleri kısa vadeli sermaye akımları ile iç içe geçerek makroekonomik süreçlerin ve iktisadi politikaların temel belirleyenleri haline
geldi. Bu bağlamda ilk olarak 1994 kriziyle kendisini ortaya koyan söz
konusu sorunlu yapı, 1990’ların sonuna taşınarak önce 1999, ardından da 2000/2001 krizleriyle ekonomi üzerinde ağır tahribatlara yol
açtı.
Kamu kesimi açıklarının yüksek iç borçlanma ile finansmanına giden
sürecin başlangıcı 1980’li yıllarda izlenen politikalara dayanır. IMF ve
Dünya Bankası ile birlikte hazırlanarak uygulamaya konan 24 Ocak
1980 Yapısal Uyum ve İstikrar Programı, Türkiye ekonomisi açısından
yeni bir dönemin başlangıcını oluşturur. Dışa dönük yeni birikim modeline geçişin temellerinin atıldığı bu programla başlayan dönüşümün
önemli bir boyutu da kamu maliyesi alanında yaşanmıştır. Kamu harcama ve gelir yapısında ortaya çıkan değişiklikler zamanla kamu açıklarında artışa yol açmış ve 1980’lerin sonlarından itibaren açıkların
finansmanı önemli bir sorun olarak kendisini göstermeye başlamıştır.
Daha önceki dönemlerde kamu açıklarının finansmanında Merkez
Bankası ve sosyal güvenlik kuruluşları, Devlet Yatırım Bankası gibi kurumların kaynakları kullanılırken, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren
vergileme yerine iç borçlanma seçeneği bir tercih olarak gündeme
gelmiş ve 1990’lı yıllar, kamu açıklarının iç borçlanma ile finansmanının
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nın ağırlığını artırdığı ve ekonomik süreçlere ciddi biçimde damgasını
vurduğu bir dönem olmuştur. 1989 yılındaki düzenlemenin ardından
uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle kamu iç
borçlanma süreci farklı bir evreye girmiş ve ortaya çıkan yapı 1990’lı
yıllardan itibaren yaşanan krizlerin de gösterdiği üzere finansal
sistemde de ciddi risklerin birikmesine yol açmıştır.
Söz konusu krizlerin en önemlilerinden biri olan 1994 krizi, ekonomide çok ciddi tahribata yol açarak var olan süreçlerin sürdürülebilirliği konusunda önemli soru işaretleri oluşturmasına rağmen, mevcut
yapıda köklü değişiklikler gerçekleştirilmedi. Büyük ölçüde kısa vadeli
uluslararası sermaye girişlerine dayalı kamu iç borçlanma süreci,
önemli bir niteliksel değişiklik olmaksızın 1994 krizi sonrasında da
sürdürüldü. Düşük kur - yüksek faiz politikası ile karakterize olan
yapı, kamu borçlanmasının devamı ve ekonomik büyüme açısından
belirleyici olmaya devam ederken, bu koşullarda maliye politikası
borç yönetimine indirgenmiş oluyor ve merkez bankasının izleyebileceği para politikası alternatifleri açısından da bir hareket alanı kalmıyordu.
Bir yandan da yüksek enflasyonun varlığını sürdürdüğü 1990’lı yılların
sonlarına doğru, sorunların mevcut yapı içinde aşılması mümkün görünmüyordu. 1998 yılında IMF ile bir Yakın İzleme Anlaşması yürürlüğe girdi, 1999 yılında yaşanan krizin ardından aynı yılın Aralık ayında
IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasını takiben yeni bir program,
Enflasyonla Mücadele Programı, uygulamaya kondu. Programın yürürlüğe girmesi üzerinden bir yıl bile geçmeden Kasım 2000’de ortaya
çıkan ekonomik kriz, Şubat 2001’de derinleşerek ekonomiyi daha önceden yaşanmamış ölçüde ağır etkiledi.
1990’lı yıllarda ekonominin yüksek enflasyon döngüsü içine sıkışmış
olması, enflasyonla mücadelenin hazırlanan istikrar programlarının
öncelikli maddeleri arasında olmasına neden oldu. Enflasyonun temel
nedeni kamu açıkları olarak tanımlanınca, 1998 Yakın İzleme Anlaşmasından başlayarak, Enflasyonla Mücadele Programı, 2001 Krizinin
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ardından uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile diğer anlaşma ve programlarda da kamu açıklarının ve kamu iç borçlanmasının azaltılması öncelikli hedefler arasında yer aldı. Bu çerçevede temel yaklaşım ise, önemli boyutlarda faiz dışı fazla verecek biçimde
mali disiplinin sağlanması olarak formüle edildi.
2001 Krizi sonrasında uygulamaya konan önlemler hemen sonuç
vermese de 2000’li yılların ortalarından itibaren kamu açıklarının ve
kamu iç borçlanmasının boyutlarında bir gerileme gözlenmeye başlandı. Bu gerilemede, söz konusu dönemde uluslararası sermaye
akımlarındaki bollaşma ve bunun faiz oranlarını düşürücü etkisinin,
yine büyük ölçüde uluslararası sermaye akımları ile bağlantılı özelleştirme gelirlerinin de önemli bir rolü olduğunun da altını çizmek gerekir.
Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri özellikle 2000’li yılların ortalarından itibaren dış kaynak kullanımına giderek daha bağımlı hale
geldi. Öyle ki, kamu borçlanmasında düşüşün gözlendiği bu dönemde
bile büyüme açısından yabancı kaynak girişleri önemli olmayı sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi son on beş yılda dünya ortalamasının
üzerinde bir büyüme gösterirken bu büyümeye özel kesimin borçlarındaki artış eşlik etmiştir. 2000’li yıllardan itibaren kamu iç borçlanmasına dayalı büyüme modelinin özel kesim borçluluğuna dayalı bir
model ile ikame edilmesi, özel kesimin iç ve dış borçlanmasının endişe verici boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada, 1990’lı yıllardan 2000’li yılların ortalarına kadar ekonominin genel yönelimlerini önemli ölçüde belirleyen kamu iç borçlanması ele alınmaktadır. Sorunun ortaya çıkış ve gelişimini ortaya
koyabilmek üzere, 1980’li yıllarda kamu maliyesinin temel yönelimlerini özetleyen ikinci bölümün ardından, üçüncü bölümde 1990’lı yıllarda kamu iç borcunun tırmanmasına yol açan sürecin anahatları tartışılmıştır. Dördüncü bölümde ise, IMF ile yakın işbirliğinin söz konusu
olduğu, 1990’lı yıllarından sonundan başlayan ve önemli krizleri de
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kapsayan dönemden bugüne kadar kamu açıkları ve iç borçlanmanın
geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Son bölüm genel değerlendirmeye ayrılmıştır.

2. 1980 Sonrası Kamu Maliyesinde Temel Eğilimler
IMF ve Dünya Bankası ile birlikte hazırlanarak 24 Ocak 1980 tarihinde
uygulamaya konan Yapısal Uyum ve İstikrar Programı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüşümün başlangıcını oluşturur. Dışa dönük
yeni bir birikim modeli öngören bu program, piyasa ekonomisine her
yönüyle işlerlik kazandırmayı hedeflerken, buna uygun biçimde, bir
yandan da kamu kesiminin küçültülmesi amacını taşımaktaydı. Kamu
kesiminin küçültülmesi ise temelde kamu iktisadi teşebbüslerinin
özelleştirilmesi, kamu harcamalarının kısılması ve vergilerin azaltılması gibi önlemleri içeriyordu (Kepenek ve Yentürk, 2011).
Kamu harcamalarının GSYH’ye oranında kısmi bir daralma gözlense
de, yeni dönemin gerektirdiği çeşitli altyapı projelerinin de varlığıyla
1980’li yıllar boyunca harcamaların kısılması her zaman mümkün
olamadı (Şekil 2.1). Diğer yandan, 1983 sonrasında izlenmeye başlanan arz yanlı vergi politikaları da, vergi gelirlerinin kamu harcamalarının finansmanı açısından yetersiz kalmasında etkili oldu. Toplam gelirlerdeki artış kamu harcamalarındaki artışın gerisinde kaldı.
Vergileme sürecinde bir yandan arz yanlı iktisat anlayışının bir sonucu
olarak vergi oranlarının indirilmesiyle, vergi mevzuatındaki değişikliklerle, çeşitli istisna, muafiyet ve indirimlerle, vergi iadesi uygulamasıyla; diğer yandan vergi denetimlerinin azaltılması, kayıt dışılığın yaygınlaşması sonucu vergi kaçaklarının artmasıyla toplam vergi gelirlerinde bir azalma görüldü (Akgül Yılmaz ve Yılmaz, 2007).
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Şekil 2.1 Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamaları (1980 – 2002) (% GSYH)

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

Sermaye kesiminin büyümesinin desteklenmesine yönelik bilinçli bir
tercih olan söz konusu uygulamaların yanı sıra, bir yandan da kamuya
gelir yaratmaya yönelik olarak bazı yeni vergiler gündeme geldi. 1985
sonrasında yürürlüğe giren katma değer vergisi gibi uygulamalar,
toplam vergi gelirlerindeki düşüşü ancak kısmi olarak telafi edebildi.
Vergi politikalarındaki dönüşüm diğer yandan vergi adaleti açısından
sorunlu bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle gelir üzerinden alınan vergilere yönelik düzenlemeler, ücretli ve maaşlı çalışanlar üzerindeki vergi yükünün ağırlaşmasına giden sürecin de başlangıcını oluşturmuştur. Ayrıca, gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 1980 yılında yüzde 60’ın üzerindeyken
giderek azalmış ve 1980’li yılların ortalarında harcamalar üzerinden
alınan dolaylı vergilerin payı yüzde 50’ler düzeyine yükselmiştir. Bu
dönem bir yandan da dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki
payının dolaysız vergiler aleyhinde giderek artmaya başlamasına tanıklık etmiştir (Tablo 2.1).
Büyük bölümünü vergilerin oluşturduğu konsolide bütçe gelirlerinin
GSYH’ye oranı, kısmi dalgalanmadan sonra 1980 seviyesinin altına
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düştü ve harcamaların gerisinde kaldı. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini giderek daha az ölçüde karşılaması sonucu bütçe açıkları
1980’lerin ortalarından itibaren bir sorun olarak kendini göstermeye
başladı (Şekil 2.2). Sorunun aşılmasına yönelik olarak vergi sisteminde
köklü bir düzenleme yapılmadığı gibi, yukarıda ifade edilen eğilimler
devam ettirildi. Türkiye ekonomisinde 1980 sonrası uygulanan mali
tedbirler, kamu harcamalarının vergi ile finansmanı yerine borçlanma
ile finansmanı anlayışına yöneldi (Akgül Yılmaz ve Yılmaz, 2007: 53).
Şekil 2.2 Konsolide Bütçe Gelir-Gider Karşılama Oranı (%)

Kaynak: Maliye Bakanlığı

1985 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile açıkların finansmanında borçlanmanın
tercih edilmesiyle birlikte, Kasım 1999’a kadar uzanan süreçte kamu
finansmanının aktif aracı olarak iç borçlanmanın kullanıldığı bir dönem başlamış oldu (Ekzen, 2003).1 1985 ve 1986 yıllarında borç yöne1

1985 Mali Yılı Bütçesi, TBMM’ye ait olan bütçe hakkı ve borçlanma yetkisini
kanun gücünde bir düzenlemeyle birlikte yürütmeye, Hazine (ve Dış Ticaret) Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığa devretti. 1986 yılındaki düzenlemeler ile borç hasılatı ve anapara ödemeleri bütçe dışına çıkarılarak
sadece borç faizlerinin bütçede gösterilmesine devam edildi. Aynı yıl Hazine’nin bakanlıktan ayrılmasıyla borçlanma ile ilgili süreçler Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Borç İdaresi tarafından izlenmeye başlandı (Ekzen,
2003). 1985 yılında bütçe gelir-gider dengesinin yüzde 200’üne kadar
borçlanmaya izin veren yetki, ancak 1998 yılında dengenin yüzde 15’i ile
sınırlandırılmıştır.
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timinde yapılan düzenlemelerle yürütmeye devredilen borçlanma
yetkisi, iç borçlanmanın kamu gelir-gider dengesizliği karşısında
kullanılacak bir açık finansman aracı olarak değil, geniş kapsamlı bir
‘doğrudan finansman’ aracı olarak tasarlanması anlamına gelmiştir
(Ekzen, 2003).
Kamu açıklarının finansmanında daha önceki dönemlerde Devlet Yatırım Bankası, sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları, kısmen dış
borçlanma ve merkez bankası olanakları kullanılırken; 1980’li yılların
ikinci yarısından itibaren iç borçlanmanın önemli bir alternatif olarak
gündeme geldiği görülmüştür. İç borçlanmanın, aşağıdaki bölümde
ele alacağımız gibi, 1990’lı yıllarda ciddi boyutlara ulaşmasıyla çok
daha bunalımlı bir kamu finansman yapısı ortaya çıkmıştır.
Borçlanma alternatifinin kullanımının kamu harcamaları açısından
önemli bir sonucu ise, faiz harcamalarının hem toplam harcamalar
içindeki payının hem de GSYH’ye oranının 1980’li yılların sonlarından
itibaren hızla artmaya başlamasıdır (Şekil 2.1 ve Tablo 2.2). Kamu yatırım harcamalarının ilk zamanlardaki yoğunluktan sonra 1980’li yılların sonlarından itibaren azalma eğilimine girmesi ve bu arada faiz
ödemelerinin de artışıyla faiz ödemelerinin yatırım harcamalarına
oranı yükselmeye başlamıştır. Tablo 2.2’den de görüldüğü gibi konsolide bütçe transfer harcamalarının 1980’li yıllardaki artışında faiz
ödemelerinin yanı sıra bir başka önemli etken de izlenen vergi politikasının bir sonucu olan vergi iadeleri olmuştur.
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90

6,7

4,0

62,8

37,2

Dolaylı Vergiler / GSYH

Dolaysız Vergiler / Vergi Gelirleri

Dolaylı Vergiler / Vergi Gelirleri

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
(1) 2006 yılından sonra Merkezi Yönetim Bütçesi

10,7

35,5

64,5

4,0

7,2

11,2

36,7

63,3

3,4

5,9

9,3

40,6

59,4

4,2

6,1

10,3

95,8

41,7

58,3

3,3

4,7

8,0

83,9

52,3

47,7

4,2

3,9

8,1

97,3

85,0

48,0

52,0

4,2

4,5

8,7

98,8

82,7

50,4

49,6

4,5

4,5

9,0

96,7

79,5

86,8

71,3

Dolaysız Vergiler / GSYH

95,4

74,1

87,4

73,1

Vergi Gelirleri / GSYH

96,6

88,0

82,6

72,1

87,1

90,2

71,0

62,7

Toplam Gelirler / Faiz Dışı Harc.

91,8

80,6

74,0

84,6

86,2

81,5

Toplam Gelirler / Toplam Harc.

82,6

78,5

71,6

19,7

69,5

14,9

Vergi Gelirleri / Faiz Dışı Harc.

15,7

88,0

Vergi Gelirleri / Toplam Harc.

9,2

82,8
22,5

6,1

73,8

17,8
31,1

5,4

43,0

16,3

3,5

116,4

12,7

Faiz Ödemeleri / Konsolide Bütçe

52,6

11,6

Faiz Ödemeleri / Borçlanma (Brüt)

202,1

8,1

38,1

98,7

50,4

49,6

4,1

4,1

8,2

106,2

81,0

88,8

67,7

29,3

40,6

122,3

23,7

47,8

183,2

158,5

0,6

-0,3

20,9

5,5

30,8

82,0

-2,3

-2,6

Faiz Ödemeleri / Borçlanma (Net)

5,0

27,5

65,5

-0,1

-2,1

1988

1987

2,9

19,7

63,8

-0,3

-1,7

1986

Faiz Ödemeleri / Toplam Harc.

15,9

44,7

-1,8

-3,3

1985

38,6

13,2

26,2

-0,5

-1,7

1984

7,9

24,6

-0,5

-1,1

1983

Faiz Ödemeleri / Transfer Harc.

17,0

Faiz Ödemeleri / Yatırım Harcaması

-0,5

-1,2

1982

114,3

-1,9

Faiz Dışı Kons. B. Dengesi / GSYH

1981

Faiz Ödemeleri / Yatırım Harc. (İşç. Har.)

-2,4

Konsolide B Dengesi / GSYH

1980

46,6

53,4

3,9

4,5

8,4

102,0

79,8

85,8

67,1

27,2

40,0

99,4

21,7

50,4

213,1

163,0

0,2

-2,5

1989

47,9

52,1

4,1

4,5

8,6

103,8

82,2

85,3

67,6

25,3

52,8

136,3

20,8

56,1

204,8

156,9

0,4

-2,3

1990

47,7

52,3

4,4

4,9

9,3

91,1

74,3

74,1

60,4

24,9

42,5

86,9

18,5

45,7

205,5

140,4

-1,1

-4,0

1991

49,6

50,4

4,8

4,9

9,6

96,1

78,6

78,1

63,9

23,1

30,7

66,3

18,2

51,5

211,9

137,8

-0,5

-3,2

1992

51,4

48,6

5,1

4,8

9,9

95,3

72,5

71,7

54,5

33,1

41,3

92,1

24,0

51,3

318,7

219,1

-0,6

-5,0

1993

2,8

-2,9

1994

51,7

48,3

5,8

5,5

11,3

124,4

83,0

98,1

65,5

40,0

43,0

188,1

33,2

62,4

592,4

409,8

Tablo 2.1 Konsolide Bütçeye İlişkin Bazı Göstergeler - a (1) (1980 - 1998) (%)

57,5

42,5

6,0

4,4

10,4

122,9

81,5

95,6

63,4

41,3

37,7

194,4

33,7

59,1

627,7

465,4

2,5

-3,0

1995

60,5

39,5

6,8

4,5

11,3

110,6

68,6

91,9

57,0

55,4

36,3

129,0

38,0

61,9

628,9

517,2

1,3

-6,2

1996

59,2

40,8

7,3

5,0

12,2

100,7

72,0

83,1

59,4

39,6

43,0

110,2

28,5

49,3

385,8

325,2

0,1

-5,8

1997

53,3

46,7

7,0

6,1

13,1

124,2

75,0

97,9

59,2

52,8

48,0

169,4

39,6

65,5

616,3

521,2

3,3

-5,5

1998
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36,9

2,9

Transfer

-Faiz Ödemeleri

0,5

4,1

10,6

-Vergi İadeleri

-Sosyal Güvenlik

-Diğer Transferler

14,3

3,7

2,1

12,6

2,2

2,7

5,0

37,7

20,2

15,8

26,2

42,1

95,0

100,0

1981

10,5

4,2

0,0

14,0

3,3

2,1

5,5

34,2

20,8

17,4

27,6

45,0

94,5

100,0

1982

9,7

4,4

7,2

11,7

5,0

3,1

8,1

41,0

18,1

15,2

25,7

40,9

91,9

100,0

1983

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

18,8

-KİT'lere Transfer

0,9

17,2

Yatırım

Dış Faiz Ödemeleri

14,2

-Diğer Cari

2,1

31,7

-Personel

İç Faiz Ödemeleri

45,9

97,1

Faiz Dışı Harcamalar

Cari

100,0

HARCAMALAR

1980

9,9

3,3

10,1

7,4

7,0

4,7

11,6

42,4

18,3

15,7

23,7

39,4

88,4

100,0

1984

7,5

4,0

13,7

3,4

8,0

4,7

12,7

41,2

19,4

15,4

24,0

39,4

87,3

100,0

1985

7,6

3,5

13,7

1,7

8,4

7,9

16,3

42,7

19,9

14,8

22,5

37,4

83,7

100,0

1986

8,2

3,3

13,0

3,8

7,9

9,9

17,8

46,2

15,6

12,1

26,1

38,2

82,2

100,0

1987

1989
100,0
78,3
46,8
36,1
10,7
10,2
43,0
21,7
13,4
8,3
3,2
7,5
3,7
6,9

1988
100,0
76,3
37,5
26,1
11,4
12,9
49,6
23,7
15,0
8,7
4,8
10,0
3,6
7,5

7,3

1,8

5,3

1,9

6,5

14,3

20,8

37,1

10,1

10,3

42,5

52,8

79,2

100,0

1990

6,4

1,2

5,0

9,4

5,5

13,0

18,5

40,5

9,0

8,5

42,0

50,5

81,5

100,0

1991

6,8

1,8

4,9

3,7

4,4

13,8

18,2

35,3

8,6

9,1

47,1

56,1

81,8

100,0

1992

10,3

2,8

4,4

5,3

4,9

19,1

24,0

46,8

7,5

7,3

38,4

45,6

76,0

100,0

1993

9,8

4,4

3,5

2,3

7,3

26,0

33,2

53,3

5,6

8,2

32,9

41,1

66,8

100,0

1994

Tablo 2.2 Konsolide Bütçe Harcamalarının Dağılımı - a (1980-1998) (% Paylar)

10,6

6,3

3,7

2,7

5,9

27,8

33,7

57,0

5,4

8,3

29,4

37,7

66,3

100,0

1995

10,9

8,5

2,7

1,3

4,3

33,7

38,0

61,4

6,0

7,8

24,7

32,6

62,0

100,0

1996

6,4

8,3

15,1

9,5

3,1

1,5

3,8

7,4

9,0

3,5

1,0

3,5

24,8 36,1

28,5 39,6

57,8 60,4

7,4

8,8

25,9 24,8

34,8 33,2

71,5 60,4

100,0 100,0

1997 1998
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3. Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi ve Kamu İç
Borçlanması: 1990’lı Yıllar
Kamu iç borçlanmasının etkili bir finansman aracı olarak kullanılabilmesi için gereken koşullardan biri de borçlanma araçlarının yönelebileceği piyasaların varlığıydı. 1980 sonrası izlenen programın önemli
bileşenlerinden finansal serbestleşmenin kritik duraklarından biri de
1989 tarihindeki 32 Sayılı Kararla birlikte uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir. Böylece finansal serbestleşme süreci,
Türkiye ekonomisinin yönelimlerini başka bir düzleme taşıyan yeni bir
evreye girmiş, uluslararası sermaye hareketleri kamu iç borçlanma
dinamikleri ile iç içe geçerek temel makroekonomik değişkenleri ve
iktisadi politikaları belirlemeye başlamıştır.2
Uluslararası alanda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin en
önemli gerekçelerinden biri, söz konusu akımların tasarruf yetersizliği
yaşayan gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir kaynak yaratacağıdır. Benzer biçimde, söz konusu akımların benzer koşullara sahip
Türkiye ekonomisinde de özel yatırımlar açısından kaynak sağlayarak
ekonomik büyüme ve gelişmeye katkıda bulunacağı iddia edildi. Ancak beklendiği gibi olmadı, sermaye akımları özel yatırımlara değil,
yüksek getiri sağlayan kamu kesimi borçlanmasına yöneldi (Yeldan,
2001). Kamu borçlanma araçlarının yüksek reel getiri sağlaması,
uluslararası sermaye akımları açısından, yükselen piyasalar olarak
adlandırılan ülkeler grubu içinde Türkiye’yi oldukça cazip hale getirdi.
Böylece, kamu borçlanmasının karşı karşıya kaldığı yerel finansal piyasaların sığlığı sorunu uluslararası finans sermayesi ile önemli ölçüde
aşılmış oldu.
Sonuçta, kamu kesiminin küçültülmesini amaçlayan yeni birikim modelinin uygulandığı bu süreçte kamu kesimi tek başına neredeyse bü2
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Bu çalışmanın kapsamında detaylı bir biçimde inceleyemediğimiz, ayrı bir
çalışma konusu olan uluslararası sermaye hareketlerinin Türkiye
ekonomisinin büyüme ve cari açıklarının finansmanında oynadığı kritik rol
kuşkusuz çok önemlidir.

Türkiye Ekonomisinde Kamu Borçlanma Dinamikleri

tün finansal fonları kullanmaya başladı; kamunun fon talebi piyasadaki faiz hadlerini belirler hale geldi.3 Uluslararası sermaye akımları
kamu borçlanması için önemli bir kaynak yaratırken diğer yandan da
artan faizlerin etkisiyle yurtiçi tasarrufların da yatırımlardan finansal
faaliyetlere kayması söz konusu oldu. Yüksek faiz getirisi, finans dışı
alanlarda faaliyet gösteren yerel firmaların da benzer biçimde
davranmalarına yol açtı, söz konusu kuruluşlarda finansal yatırımlardan kaynaklanan faaliyet dışı gelirlerin payı ciddi boyutlarda
yükseldi.
Kamu borçlanma araçlarının sunduğu yüksek getiri imkanı, özellikle
bankacılık kesiminin yurtdışından daha düşük maliyetle borçalanarak
içeride kamu kesimine borç vermesini cazip hale getirdi. Bankaların
açık pozisyonla çalışıyor olmalarına yol açan bu süreç, aynı zamanda
önemli boyutlarda kur riski taşımaları anlamına geldi ve gerek 1994
krizinde, gerekse daha sonra 1999 ve 2000-2001 krizlerinde de görüldüğü gibi finansal sistemde ciddi kırılganlıkların kaynağı oldu.
Kamu maliyesi açısından ise, yüksek faizler 1990’lı yıllarda faiz ödemelerinin konsolide bütçe içindeki payının sürekli bir biçimde artışı
anlamına geldi (Tablo 2.1 ve 2.2). Benzer biçimde, aynı dönemde faiz
ödemelerinin GSYH’ye oranının da büyüdüğü gözlendi.

3

Örneğin, 1980 yılında kamu kesimi menkul kıymetlerinin toplam yurtiçi
mali varlıklar içindeki payı yüzde 11 düzeyinde iken, bu oran sürekli
artarak 2001 yılında yüzde 83 seviyesine ulaştı; bkz. Ekzen, 2003: 644.
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94
3,82
2,96
2,64
0,28
0,28
0,00
1,70
-0,42
-0,38
5,80
2,82
2,26
1,98
-0,14
-0,38

FAİZ ÖDEMELERİ
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe

FAİZ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe

ÖZELLEŞTİRME HARİÇ BORÇ. GER.
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe

FAİZ VE ÖZELL. HARİÇ BORÇ. GER.
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe

Kaynak : Kalkınma Bakanlığı

5,52
2,53
2,26
0,03
0,46
0,00
-0,21
0,00
-0,01
2,98
2,94
-0,13
0,17

BORÇLANMA GEREĞİ
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe
Mahalli İdareler
Fon
İşsizlik Sigortası
Sosyal Güvenlik
Genel Sağlık Sigortası
Döner Sermaye
KİT
İşletmeci
Tasarrufçu
Öz.Kap.Kur.

1990

3,07
1,81
1,00

7,63
5,03
3,84

2,89
1,64
1,00

0,17
0,17
0,00

4,56
3,22
2,84

7,45
4,86
3,84
0,20
0,70
0,00
0,10
0,00
0,01
2,59
2,47
-0,15
0,27

1991

3,44
2,01
0,49

8,04
5,08
3,23

3,30
1,87
0,49

0,14
0,14
0,00

4,60
3,07
2,74

7,90
4,94
3,23
0,59
0,94
0,00
0,18
0,00
0,01
2,96
2,79
-0,36
0,52

1992

1994
4,61
4,34
2,92
0,31
0,67
0,00
0,43
0,00
0,01
0,26
-0,38
0,15
0,50
8,08
6,36
5,74
0,28
0,28
0,00
-3,47
-2,02
-2,81
4,89
4,62
2,92
-3,19
-1,74
-2,81

1993
7,65
6,63
5,02
0,54
0,64
0,00
0,43
0,00
0,00
1,02
0,73
-0,24
0,52
6,17
4,66
4,37
0,17
0,17
0,00
1,48
1,97
0,65
7,82
6,80
5,02
1,65
2,14
0,65

-3,18
-2,02
-2,49

3,95
4,21
3,03

-3,39
-2,23
-2,49

0,21
0,21
0,00

7,13
6,23
5,52

3,74
4,00
3,03
0,15
0,48
0,00
0,32
0,00
0,02
-0,27
-0,48
0,32
-0,10

1995

-2,05
-1,41
-1,31

6,64
6,69
6,23

-2,17
-1,54
-1,31

0,12
0,12
0,00

8,69
8,11
7,54

6,52
6,57
6,23
0,21
0,11
0,00
0,02
0,00
-0,01
-0,05
-0,34
-0,08
0,36

1996

-0,72
-0,04
-0,10

6,02
6,26
5,78

-0,92
-0,24
-0,10

0,20
0,20
0,00

6,74
6,30
5,88

5,83
6,06
5,78
0,21
0,02
0,00
0,07
0,00
-0,01
-0,24
0,39
-0,69
0,06

1997

Tablo 3.1 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (1990 – 1999) (% GSYH)

-1,75
-2,40
-2,90

7,88
6,89
5,90

-2,49
-3,14
-3,25

0,74
0,74
0,35

9,63
9,29
8,80

7,15
6,15
5,55
0,29
0,04
0,00
0,29
0,00
-0,02
1,00
0,93
0,06
0,00

1998

0,21
-0,90
-1,37

11,70
9,90
8,88

0,15
-0,96
-1,37

0,06
0,06
0,00

11,49
10,80
10,25

11,64
9,84
8,88
0,33
0,50
0,00
0,19
0,00
-0,06
1,80
1,62
0,12
0,07

1999
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Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, 1990’li yıllarda kamu kesimi borçlanma
gereği (GSYH yüzdesi olarak), dalgalanmalar görülse de ortalama
yüzde 6,8 dolaylarında olmuştur.4 Kamu kesimi borçlanma gereği,
1994 krizinden sonra uygulanan tedbirlerle, harcamaların kısılması ve
bazı geçici vergilerin gündeme gelmesiyle kısmen gerileme göstermiştir. Kamu kesimine dahil birimlerin kamu kesimi borçlanma gereğine
olan katkılarını da içeren Tablo 3.1’den de görüldüğü gibi, kamu kesimi borçlanma gereğinin en önemli payı genellikle konsolide bütçeden (2006 sonrası ‘merkezi yönetim bütçesi’) kaynaklanır. Bu arada,
1990’lı yılların başlarında işletmeci KİT’lerin kamu kesimi borçlanma
gereğindeki payının önemli olduğu, bu katkının 1990 yılında konsolide
bütçe borçlanma gereğinin, hatta genel devlet borçlanma gereğinin
de üzerinde olduğu görülmektedir. 1994 kriziyle birlikte KİT ürünlerine yapılan yüksek orandaki zamlar ve özelleştirme faaliyetlerinin de
katkılarıyla bu tarihten sonra KİT borçlanma gereğinde gerileme gözlenmiştir. 1990’lı yıllarda zaman zaman negatif değerler taşıyan KİT
borçlanma gereği, 2002 sonrasında, özellikle özelleştirme gelirlerinin
de katkısıyla devamlı olarak negatif değerler almıştır. Diğer kamu birimlerinin kamu kesimi borçlanma gereğine katkıları nispeten önemsiz kalmaktadır.5
Tablo 3.1’de tekrar altı çizilmesi gereken kritik hususlardan biri, daha
önce de ifade ettiğimiz faiz ödemelerinin GSYH’ye oranındaki hızlı
tırmanıştır. Bunun bir yansıması da faiz hariç borçlanma gereğinin,
1994 yılından itibaren toplam kamu kesimi için olduğu gibi genel dev4

5

En son düzenlemelerden sonra Türkiye’de kamu kesimi, genel yönetim ile
kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bir yapı olarak tanımlanır. Genel yönetim, merkezi yönetim, yerel idareler ve sosyal güvenlik kuruluşlarını kapsar. 2006 yılına kadar konsolide bütçe olarak adlandırılan merkezi yönetim
bütçesi ise, genel bütçeye dahil idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, fonlar ve döner sermayeli kuruluşlardan oluşur.
Burada kamu kesimi alt birimlerinin borçlanma gereği verileriyle ilgili olarak bir hususu vurgulamak gerekmektedir. Genel olarak konsolide bütçenin -ve belirli dönemlerde de KİT’lerin- borçlanma gereği toplam kamu
kesimi borçlanma gereğinin çok büyük bir kısmını oluşturmakla birlikte,
diğer birimlerin borçlanma gereğinin aslında açıklarından daha düşük olmasında konsolide bütçeden bu birimlere yapılan transferlerin payı vardır.
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let bütçesi için de (1999 yılı hariç) sürekli negatif değerler alması, yani
bir başka ifadeyle fazlanın söz konusu olmasıdır. Aynı eğilimi faiz ve
özelleştirme hariç borçlanma gereği için de ifade etmek mümkündür.
1980 öncesi kamu kesimi borçlanma gereği ile faiz dışı kamu kesimi
borçlanma gereği birbirine yakın seyrederken 1980’li yıllarda aradaki
fark açılmaya başlamış, 1990’lı yıllardan itibaren bu farklılaşma belirgin bir hale gelmiştir. Bu dönemde kamu açıklarının finansmanında iç
borçlanmanın çok yoğun biçimde kullanılması, faiz ödemelerinin
kamu harcamaları içindeki payının hızla yükselmesi ile borçlanma ihtiyacının daha da artmasına ve böylece sürecin bir kısır döngüye dönüşmesine yol açmıştır. Kamu kesimi borçlanma gereği ile faiz dışı
kamu kesimi borçlanma gereği arasındaki farkın giderek açılması,
1990’lı yıllardan itibaren kamu kesimi borçlanma gereğinin büyük ölçüde daha önceki yıllarda alınmış borçların faiz ödemelerinden kaynaklanmasıyla açıklanabilir. 1994’ten itibaren faiz hariç kamu kesimi
borçlanma gereğinin negatif değerler alması, bu tarihten itibaren faiz
ödemelerinin neredeyse kamu kesimi borçlanma gereğinin temel sebebi haline geldiğini göstermektedir.
Kamu açıklarının sürekli artışı ve buna bağlı olarak artan finansman
ihtiyacı reel faiz haddinin ekonomik büyümenin üzerinde seyretmesine ve iç borç stokunun GSYH’ye oranının ve mali sistem içindeki büyüklüğünün sürekli yükselmesine neden olmuştur. 1987 yılına kadar
nispeten düşük düzeylerde seyreden iç borç stoku, 1987 yılında
GSMH’nın yüzde 23’üne yükselmiştir. 1989 sonrası süreçte, faiz
oranlarındaki artışın Hazine’nin borçlanma maliyetlerinde yarattığı
artırıcı etkiyle birlikte 1991 yılından itibaren iç borç stoku tekrar artış
trendine girmiş ve 1994 yılında yüzde 20,6 düzeyine ulaşmıştır.6

6
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1991 yılında tahkim kanunu ile kamunun kendi arasındaki borçları
netlenerek kalan Hazine’ye devredildi ve özel tertip iç borçlanma senetleri ihraç edildi. 1994 krizinde senetlerin kuponları nakit ödenmeyerek
yeni senet ihraç edilmesi iç borç stokundaki artışın nedenlerinden biri olmuştur.
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1994 yılında uygulamaya konan 5 Nisan Kararlarının da etkisiyle 1995
yılında iç borç stokunun GSYH’ye oranı düşmüş olsa da, alınan önlemlerle köklü çözümler üretilmeksizin mevcut yapının devam ettirilmesi
ve 1994 yılında önceki dönemlerdekinden daha yüksek faizle borçlanmaya gidilmesi 1995 sonrasında iç borç yükünün ağırlaşması sonucunu verdi. Konsolide bütçeden faiz ödemelerine ayrılan pay 1985 yılında yüzde 12,7 iken, 1990 yılında yüzde 20,8’e, 1995 yılında yüzde
33,7’ye, 1998 yılında yüzde 39,6’ya , 2000 yılında yüzde 43,5’e ve 2001
yılında yüzde 50,6’ya kadar çıktı.
Bu dönemde iç borçlanmanın sorunlu yapısını gösteren bir başka
önemli olgu ise hazine bonolarının toplam borç stoku içindeki payının
artmasıdır (Şekil 3.1). 1990’lı yıllardaki toplam borçlanmanın önemli
bir kısmının bono ihracı ile gerçekleştirilmiştir. Bazı yıllarda, örneğin
1994, 1995 ve 1996 yıllarında, bono ihracı, tahvil ile borçlanmanın
birkaç katına çıkmıştır. Borçlanma sürecinin kısa vadeli bir döngü
içinde sıkışmış olması, kamu maliyesi kadar genel ekonomik göstergeler üzerinde de olumsuz etkilere yol açmıştır.
Şekil 3.1 Merkezi Yönetim Borç Stoku Dağılımı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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Kamu iç borçlanmasının bütçe üzerindeki yükü açısından ilginç olabilecek bir başka boyutu ise borç ana para ve faiz ödemelerinin vergi
gelirlerine oranıdır. Tablo 3.2’den görüldüğü gibi 1980’li yılların ikinci
yarısından itibaren borç ana para ve faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı hızlı bir artış gösterirken 1993 yılından itibaren yüzde 100
düzeyinin üzerine çıkmış, 1996’da yüzde 200 düzeyini aşmıştır. Bir
başka ifadeyle, konsolide bütçe vergi gelirleri borç ödemelerini dahi
karşılamaya yetmemekte, vergi gelirlerinin üzerinde kaynağa ihtiyaç
duyulmaktadır. Yine aynı tabloda, 1980’li yılların ortalarından itibaren
iç borç ana para ve faiz ödemelerinin dış borç ödemelerinin üzerine
çıktığı da görülmektedir.

4. Krizler, İstikrar Programları ve İç Borçlanma Sürecinde
Dönüşüm
1994 krizinden sonra birtakım önlemler alınsa da mevcut yapıya ilişkin köklü bir dönüşüm gerçekleştirilmemiş ve büyük ölçüde kısa vadeli uluslararası sermaye hareketlerine dayalı iç borçlanma süreci
önemli bir niteliksel değişiklik olmaksızın kriz sonrasında da sürdürülmüştü. 1990’lı yılların sonlarına doğru, bir yandan yüksek enflasyon, diğer yandan da yüksek kamu açıkları ve giderek genişleyen
kamu iç borçlanmasının belirlediği ekonomik yapının sürdürülemez
hale geldiği uluslararası mali kuruluşlar tarafından da gündeme getirilmekteydi. 1997 yılında IMF ile başlayan görüşmeler 1998 Temmuz
ayında bir buçuk yıllık bir Yakın İzleme Anlaşması imzalanmasıyla sonuçlandı. Bu anlaşmayla IMF ile on yıllık bir kesintisiz işbirliği dönemi
başlamış oluyordu.
Aslında söz konusu anlaşma, 2000-2002 arasında uygulanacak üç yıllık
orta vadeli bir stand-by programına köprü görevini üstlenecekti. Ancak, 1998 yılındaki Yakın İzleme Anlaşmasıyla başlayan işbirliği, beklendiği gibi 2002 yılında tamamlanamadı ve 1999, 2000-2001 krizlerini de içine alarak 2008 yılına kadar devam etti. Türkiye’nin IMF ile en
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uzun kesintisiz tam gözetim ve denetim ilişkisini temsil eden bu süreç,
ekonomik yapıdaki tıkanıklığın neoliberal ilkelere bağlı olarak ve hızlı
bir uyarlama süreciyle aşılmasını amaçlıyordu (BSB, 2008, 2012). Türkiye, bu tarihten itibaren IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü
ve uluslararası finans ve derecelendirme kuruluşlarının denetim ve
gözetiminde ekonomik ve siyasal kurumlarını neoliberal koşullandırmaların biçimlendirmesini kabullendi ve uluslararası işbölümünde
kendisine biçilen yeni rolü üstlenmiş oldu (BSB, 2008).
1998 Yakın İzleme Anlaşmasında, mali, parasal ve enflasyona yönelik
hedefler belirlenmişti. Anlaşmaya ek olarak hazırlanan Ekonomik Politikalar Bildirgesi, bankacılık, sosyal güvenlik, tahkim, özelleştirme ve
tarımsal destekleme alanlarına ilişkin siyasi nitelikte taahhütler içermekteydi (BSB, 2008). Söz konusu anlaşma ile başlayan süreçte, daha
sonraki anlaşmalarda, niyet mektuplarında, izleme raporlarında,
bütçe gerekçelerinde de karşılaşacağımız temel yaklaşımlardan biri
kamu maliyesine ilişkindi. Bütçe/maliye politikası, neredeyse sadece
kamu borç stokunun çevrilmesine ve borçlanmanın sürdürülebilirliğine odaklandı ve bu amaçla kamu kesiminde ‘faiz dışı fazla’ sağlanması temel hedef olarak belirlendi. Buna göre, faiz dışı kamu harcamaları kısılarak ve (dolaylı) vergiler artırılarak elde edilen faiz dışı
fazla, borç faizinin ödenmesinde kullanılarak borç stokunun düşürülmesi sağlanacaktı.
Aslında 1994 kriziyle birlikte yapılan stand-by anlaşması sonrasında
hükümetler faiz dışı fazla hedefine uygun politikaları uygulamaya
koymuşlardı. Ancak 1996 ve 1997 yıllarındaki faiz dışı fazla/GSYH oranının sırasıyla yüzde 1,6 ve 0,1’e düşmüş olması, 1998 programında
faiz dışı fazla elde etmeye yönelik politikaların kurallara bağlanarak
bu konudaki kararlılığın öne çıkarılmasına yol açtı.
1998 Kasım ayında hükümetin istifasının ardından, geçici azınlık hükümeti ve seçim sonrası kurulan hükümet de mevcut anlaşmaya ve
1999 Aralık ayında imzalanacak stand-by anlaşmasına aynı şekilde
devam edileceği taahhüdünü verdi. 1999 Aralık ayı başında IMF’ye üç
yıllık stand-by anlaşması talebini içeren niyet mektubu gönderildi ve
100

Türkiye Ekonomisinde Kamu Borçlanma Dinamikleri

bu arada anlaşma henüz yürürlüğe girmeden bankacılık alanında bir
dizi operasyon gerçekleştirildi. Anlaşma öncesi sunulan 9 Aralık 1999
tarihli Niyet Mektubunda ifade edildiği üzere, programın işleyişi üç
temel unsura dayandırıldı: Programın başlangıcında kamu kesimi birincil fazlasının yüksek tutulması, yapısal reformlar ve uygun gelir politikaları ile desteklenmiş döviz kuru taahhütleri (Niyet Mektubu, 9
Aralık 1999, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/imf/mektup.html).
1999 yılı Aralık sonunda yürürlüğe giren 2000-2002 Enflasyonla Mücadele Programı, döviz kurunun anti-enflasyonist çıpa olarak kullanıldığı bir çerçeve önermekteydi. Programda enflasyonun temel kaynağının kamu açıkları olarak ifade edilmesi, alınan önlemlerin önemli bir
kısmının kamu maliyesi ile ilgili olacağını da gösteriyordu. Kamu kesimi temel fazlası, programın temel performans kriterleri arasında yer
almaktaydı ve faiz dışı fazla elde edilmesine yönelik daraltıcı
bütçe/maliye politikalarının mali disipline uygun olarak oldukça katı
bir biçimde uygulanacağı görülüyordu. Faiz ödemelerinin aksatılmaması ve iç borçlanmanın sürdürülebilmesi için bütçenin geri kalan
harcama kalemlerinde daralma kaçınılmazdı. Bu arada, daraltıcı
bütçe/maliye politikasına uyumlu para ve kur politikaları uygulanacaktı. Diğer yandan, kamu kesimindeki maaş ve ücret ayarlamalarının
beklenen enflasyona göre yapılacağı ifadesi de programdaki gelirler
politikasının kamu kesimi boyutunu gündeme getirmekteydi.
Programdaki istikrar hedefi ve yapısal reform bağlantısı da özellikle
kamu kesimine yönelik bir vurgu taşımaktaydı. Yapısal reformlar; serbestleştirme, deregülasyon ve özelleştirmeler ile kamu ekonomisinin
faaliyet alanını daraltarak piyasaları genişletirken yapılan özelleştirmeler de bir yandan (aslında öncelikli olarak) kaynak yaratarak iç borç
stokunun hızlı bir biçimde düşürülmesine imkan verecekti (Yeldan,
2001; BSB, 2012).7
7

1980 sonrası özelleştirmelerde daha önceleri özelleştirme uygulamaları
etkinlik gibi gerekçelere dayandırılırken, 1990’ların sonundan itibaren
gündeme gelen anlaşma ve programlarda çok net bir biçimde özelleştirmelerden elde edilecek gelirlerin kamu borç stokunun düşürülmesi sürecinde kullanılacağı ifade edildi.
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Enflasyonla Mücadele Programı, kamu iç borçlanmasını sınırlandırırken bununla paralel olarak borçlanmanın vadesini uzatmayı ve faizlerin düşürülmesini de hedeflemiştir. Bu çerçevede önemli bir adım da
dış borçlanmanın iç borçlanmayı ikame etmesi idi. İzlenecek politikalarla sağlanacak başarı, kredi değerliliğini yükselterek dış kaynak bulmada karşılaşılan sorunların aşılması kolaylaşacaktı.
Enflasyonla Mücadele Programı henüz on ayını doldurmuşken Kasım
2000’de bir kriz ortaya çıktı ve 2001 yılı Şubat ayında daha derinleşerek Cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerinden birine dönüştü. Şubat
2001 krizinin ardından bu kez Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
adıyla, aslında Enflasyonla Mücadele Programındaki temel yaklaşımın
sürdürüldüğü yeni bir stand-by anlaşması yürürlüğe girdi. Programda
amacın “…bir daha geri dönülmeyecek şekilde kamu yönetiminin ve
ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmak”
olduğu ifade edilmekteydi (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı,
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf).
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının ardından, 8 Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu ve sonrasında imzalanan üç yıl süreli stand-by anlaşmasıyla uygulanmakta olan politikalara devam edildi. Kamu maliyesi açısından ise, borcun sürdürülebilirliği için faiz dışı fazlaya öncelik tanındığı bir kez daha vurgulandı. 2002 Kasım ayında iktidara gelen hükümet de söz konusu programı sahiplendi ve 2003 bütçesinden itibaren
borcun çevrilebilmesi ve faiz ödemelerinin yerine getirilebilmesi için
faiz dışı fazla elde edilmesine öncelik verildi.
Bir sonraki stand-by anlaşmasının içeriğini oluşturan 26 Nisan 2005
tarihli Niyet Mektubunda da yüksek faiz dışı fazla elde edilerek borcun azaltılması hedefine vurgu devam etti. Diğer yandan bütçe esnekliğinin geliştirilmesi gerekçesiyle sosyal güvenlik ve kamu sektörleri reformlarının hayata geçirileceği, sağlık ve eğitim harcamalarının
verimliliğinin artırılacağı ifade edilmekteydi. Niyet Mektubunda yer
alan sosyal güvenlik, emeklilik, genel sağlık sigortası alanlarındaki ya-
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pısal yapısal nitelikteki kamu maliyesi reformları özellikle sosyal alanlara yönelik düzenlemelerdi (BSB, 2008).
2005-2007 dönemini kapsayan stand-by düzenlemesi de aşırı borç ve
istikrarsızlıktan çıkışı ve mali toparlanmayı hedefledi. Büyüme sürdürülürken enflasyonun daha da aşağı indirilmesi, bir yandan da yüksek
faiz dışı fazlaya ulaşılması ve borç stokunun azaltılarak borçlanmanın
sürdürülebilirliği, makroekonomik amaçlar olarak belirlendi (BSB,
2008).
Şekil 4.1 Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamaları (1998 – 2010) (% GSYH)

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

1998’den başlayarak bütün programlarda gündeme gelen faiz dışı
fazla sağlanmasına yönelik önlemler çerçevesinde, faiz dışı harcamaların kısılması ve vergilerin artırılması hedeflenmişti. Bir yandan
faiz dışı harcamalar üzerinde kontrol uygulanırken diğer yandan krizlerin de etkisiyle ortaya çıkan ek borçlanma maliyetlerinin sonucunda
faiz harcamalarında 2000’li yılların başlarında ciddi bir tırmanma
görüldü (Şekil 4.1). 2000/2001 krizi, kamu maliyesi üzerinde ciddi bir
tahribata yol açmıştı. Kamu kesimi borçlanma gereği 1999 krizinde
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yüzde 11,64’e, 2001 krizinde yüzde 12,06 düzeyine çıktı (Tablo 4.1).
Faiz ödemelerinin GSYH’ye oranı yüzde 18,03’e ulaştı, başka bir
ifadeyle 2001 yılında milli gelirin yaklaşık beşte biri kadar kamu borç
faizi ödemesi gerçekleşti. Tablo 4.2’deki göstergelerden faiz ödemelerine ilişkin olanlar incelendiğinde, 1999’ların sonlarından itibaren
faiz ödemelerinin kamu yatırım harcamalarının beş ya da altı katı kadar olduğu, 2001 yılında ise yedi katı bir büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Benzer biçimde, faiz ödemeleri net borçlanmanın da üzerinde değerler almış, 2001 yılında iki katından fazla bir büyüklüğe
ulaşmıştır. 2006 ve 2007’deki ciddi boyutlardaki oranların bu yıllardaki net borçlanmanın çok düşük olmasıyla da ilgisi vardır.
Diğer yandan, vergi politikalarında temel eğilimler önemli bir değişmeye uğramaksızın devam etmiştir. Toplam vergi gelirlerinin GSYH’ye
oranı çok değişmezken, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2000’li yıllara gelindiğinde yüzde 70’ler düzeyine ulaşmıştır
(Tablo 4.2).
Şekil 4.2 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (% GSYH)

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
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0,29
0,04
0,00
0,29
0,00
-0,02
1,00
0,93
0,06
0,00

1998

BORÇLANMA GEREĞİ
GENEL DEVLET
Konsolide Bütçe
Mahalli İdareler
Fon
İşsizlik Sigortası
Sosyal Güvenlik
Genel Sağlık Sigortası
Döner Sermaye
KİT
İşletmeci
Tasarrufçu
Öz.Kap.Kur.

0,21
-0,90
-1,37

11,70
9,90
8,88

0,15
-0,96
-1,37

0,06
0,06
0,00

11,49
10,80
10,25

11,64
9,84
8,88
0,33
0,50
0,00
0,19
0,00
-0,06
1,80
1,62
0,12
0,07

1999

-3,14
-4,24
-3,79

10,03
8,46
8,47

-4,29
-5,39
-4,03

1,15
1,15
0,24

13,17
12,71
12,26

8,88
7,31
8,24
0,30
-0,89
-0,22
-0,01
0,00
-0,11
1,57
1,11
0,13
0,33

2000

-5,30
-5,12
-3,64

12,73
12,46
13,46

-5,97
-5,80
-4,28

0,67
0,67
0,64

18,03
17,58
17,09

12,06
11,79
12,82
0,24
-0,34
-0,77
-0,06
0,00
-0,10
0,27
0,00
0,00
0,27

2001

-5,38
-4,36
-3,17

10,11
10,90
11,63

-5,51
-4,49
-3,17

0,13
0,13
0,00

15,49
15,27
14,80

9,98
10,77
11,63
0,07
0,00
-0,79
0,03
0,00
-0,15
-0,79
-0,86
0,00
0,07

2002

-6,02
-5,30
-4,05

7,42
8,00
8,84

-6,12
-5,39
-4,05

0,09
0,09
0,00

13,44
13,30
12,89

7,32
7,90
8,84
0,30
-0,14
-0,87
0,03
0,00
-0,26
-0,58
-0,28
0,00
-0,30

2003

-6,51
-5,98
-4,70

3,93
4,37
5,42

-6,81
-6,28
-4,70

0,30
0,30
0,00

10,45
10,35
10,12

3,63
4,07
5,42
-0,05
-0,35
-0,78
0,04
0,00
-0,20
-0,44
-0,31
0,00
-0,13

2004

2006
-1,83
-1,34
0,61
0,16
-1,19
-0,75
-0,12
0,00
-0,05
-0,49
-0,17
0,00
-0,32
6,21
6,14
6,06
1,58
1,58
0,20
-8,04
-7,48
-5,45
-0,26
0,23
0,81
-6,46
-5,91
-5,25

2005
-0,07
0,06
1,25
-0,07
-0,48
-0,73
0,02
0,00
0,06
-0,13
-0,10
0,00
-0,03
7,24
7,18
7,05
0,61
0,61
0,27
-7,31
-7,12
-5,80
0,54
0,68
1,52
-6,70
-6,50
-5,52

-4,51
-4,27
-3,46

1,48
1,60
2,32

-5,91
-5,66
-4,16

1,40
1,40
0,69

5,98
5,86
5,78

0,08
0,20
1,63
0,47
-0,86
-0,83
-0,09
0,00
-0,11
-0,12
-0,18
0,00
0,06

2007

-3,04
-2,91
-3,18

2,48
2,51
2,15

-3,90
-3,77
-3,50

0,86
0,86
0,32

5,53
5,42
5,33

1,62
1,65
1,83
0,64
0,04
-0,80
0,01
0,00
-0,07
-0,03
-0,06
0,00
0,04

2008

-0,30
0,19
0,14

5,51
5,92
5,72

-0,76
-0,27
-0,05

0,46
0,46
0,18

5,81
5,73
5,59

5,05
5,46
5,54
0,42
0,04
-0,39
-0,06
0,00
-0,09
-0,41
-0,44
0,00
0,03

2009

Tablo 4.1 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği - b (1998 - 2013)(% GSYH)

-1,86
-1,17
-0,71

2,72
3,36
3,69

-2,22
-1,52
-0,75

0,36
0,36
0,04

4,58
4,53
4,40

2,36
3,00
3,65
-0,09
-0,04
-0,35
-0,03
0,00
-0,13
-0,64
-0,73
0,00
0,09

2010

-2,95
-2,69
-1,88

0,46
0,67
1,37

-3,27
-3,01
-1,88

0,32
0,32
0,00

3,41
3,36
3,25

0,14
0,35
1,37
-0,19
-0,10
-0,58
-0,02
0,00
-0,12
-0,22
-0,17
0,00
-0,05

2011

-2,11
-2,03
-1,32

1,44
1,49
2,10

-2,57
-2,49
-1,34

0,46
0,46
0,02

3,55
3,53
3,42

0,99
1,04
2,08
-0,01
-0,46
-0,54
0,01
0,00
-0,04
-0,05
-0,05
0,00
0,00

2012

-1,93
-1,72
-1,99

1,45
1,64
1,25

-2,55
-2,34
-1,99

0,62
0,62
0,00

3,37
3,35
3,24

0,83
1,02
1,25
0,13
0,28
-0,55
0,38
-0,38
-0,09
-0,19
-0,01
0,00
-0,18

2013 (1)
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105

106
616,3
65,5
39,6
169,4
48,0
52,8
59,2
97,9
75,0
124,2
13,1
6,1
7,0
46,7
53,3

Faiz Ödemeleri / Transfer Harc.

Faiz Ödemeleri / Toplam Harc.

Faiz Ödemeleri / Borçlanma (Net)

Faiz Ödemeleri / Borçlanma (Brüt)

Faiz Ödemeleri / Konsolide Bütçe

Vergi Gelirleri / Toplam Harc.

Vergi Gelirleri / Faiz Dışı Harc.

Toplam Gelirler / Toplam Harc.

Toplam Gelirler / Faiz Dışı Harc.

Vergi Gelirleri / GSYH

Dolaysız Vergiler / GSYH

Dolaylı Vergiler / GSYH

Dolaysız Vergiler / Vergi Gelirleri

Dolaylı Vergiler / Vergi Gelirleri

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
(1) 2006 yılından sonra Merkezi Yönetim Bütçesi

521,2

Faiz Ödemeleri / Yatırım Harc. (İşç. Har.)

3,3

Faiz Dışı Kons. B. Dengesi / GSYH

Faiz Ödemeleri / Yatırım Harcaması

-5,5

Konsolide B Dengesi / GSYH

1998

54,6

45,4

7,7

6,4

14,2

108,3

67,0

85,2

52,7

57,0

40,2

103,8

38,2

61,7

683,8

545,3

1,4

-8,9

1999

59,1

40,9

9,4

6,5

15,9

125,3

70,8

99,9

56,4

61,5

63,7

163,7

43,5

66,8

738,6

585,1

4,0

-8,2

2000

59,5

40,5

9,8

6,7

16,5

128,0

63,2

99,1

49,0

80,0

49,6

215,1

50,6

73,4

855,8

700,8

4,7

-12,4

2001

4,0

2,9

66,3

33,7

11,3

5,7

17,0

115,6

64,4

91,2

50,9

68,7

42,8

152,4

44,2

66,3

615,0

525,4

67,0

33,0

12,4

6,1

18,5

122,5

71,4

103,0

60,0

58,5

36,2

128,6

41,7

61,8

816,3

652,3

-5,4

-8,8

-11,9

70,3

29,7

12,5

5,3

17,8

128,0

79,9

105,8

66,0

47,0

33,0

165,3

37,6

57,6

743,7

585,2

4,7

2004

2002

2003

70,6

29,4

12,7

5,3

18,1

134,0

94,8

105,8

74,9

30,8

27,7

236,8

29,2

46,4

498,5

376,9

5,8

-1,3

2005

68,4

31,6

12,4

5,7

18,1

131,9

97,4

104,1

76,9

26,9

34,2

1.133,7

26,2

43,7

395,8

326,2

5,4

-0,6

2006

66,1

33,9

12,0

6,2

18,1

122,8

93,2

98,4

74,7

25,8

37,7

757,3

24,1

39,9

384,3

314,4

4,2

-1,6

2007

Tablo 4.2 Konsolide Bütçeye İlişkin Bazı Göstergeler - b (1998 – 2010)

64,9

35,1

11,5

6,2

17,7

119,2

92,2

95,2

73,6

24,5

42,7

291,5

22,6

38,6

296,2

252,0

3,5

-1,8

2008

64,2

35,8

11,6

6,5

18,1

100,2

80,1

80,0

63,9

25,1

32,4

87,4

20,1

33,6

282,7

240,9

0,0

-5,5

2009

68,1

31,9

13,0

6,1

19,1

103,4

86,0

85,1

70,7

19,6

26,7

155,7

16,9

29,6

187,9

165,3

0,7

-3,6

2010

Aylin Soydan

Türkiye Ekonomisinde Kamu Borçlanma Dinamikleri

1990’lı yılların büyük bölümünde gözlenen bir olgu 2000’li yıllarda da
söz konusu olmuştur: faiz hariç kamu kesimi borçlanma gereği negatif
değerler almıştır (Tablo 4.1 ve Şekil 4.2). Zamanla faiz ödemelerinin
yatay hareket etmeye başlaması ve kamu borçlanma gereğinin düşmesi, faiz dışı kamu borçlanma gereği ile kamu borçlanma gereği arasındaki makasın kapanmaya başlamasıyla da kendini göstermiştir.
2000/2001 krizi kamu borç stoku üzerinde çok önemli etkiler yaratmıştır. Kamunun gerek iç, gerekse dış borçlarında ciddi artışlar gözlenirken kamu toplam borç stoku (net) 2001 yılında GSYH’nın yüzde
66,4’üne ulaşmıştır (Tablo 4.3).
2000/2001 kriziyle birlikte iç borç stokunun GSYH’ye oranı 2000
yılındaki yüzde 21,9 düzeyinden yüzde 50,9’a çıkmıştır (Şekil 4.3).8
2000 yılı sonunda iç borç stoku 36,4 milyar TL iken 2001 yılı sonu itibariyle toplam iç borç stoku 122,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Yine bir önceki yıl 32,5 milyar TL iç borçlanma yapılırken, 2001 yılında toplam
209,6 milyar TL’lık borçlanmaya gidildi. Başka bir ifadeyle, iç borç
stokunda 85,7 milyar TL’lik artış olurken, borcu çevirebilmek için bir
önceki yıla kıyasla 177,2 milyar TL daha fazla borçlanma yapmak gerekti. 2001 yılının GSYH’nin 240,2 milyar TL dolaylarında olduğu düşünüldüğünde bu değerlerin ne kadar çarpıcı olduğu ortaya çıkmaktadır.

8

2001 yılında borç stokundaki bu yükselişin temel nedenlerinden biri, 2001
yılına kadar iç borç stoku içinde yer almayan görev zararlarının iç borç
stokuna dahil edilmiş olması, bir diğer nedeni ise 2000-2001 krizi sırasında
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamına alınan çok sayıdaki bankanın
finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Hazine Musteşarlığı
tarafından özel tertip iç borçlanma senedi ihraç edilmiş olmasıdır (Akgül
Yılmaz ve Yılmaz, 2007; Yılmaz, 2008).

107

108
63,9
102,0
95,6
97,9
91,5
97,6
82,3
112,4
118,3
128,2
158,9
154,5
153,9
165,4
178,2

155,2
202,1
235,1
259,8
268,3
273,3
295,8
347,4
368,9
387,6
408,4
415,3
422,3
431,3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Ç1

2013 Ç2

2013 Ç3

609,5

587,7

569,3

562,9

546,4

497,1

465,7

408,2

355,5

365,9

351,3

333,0

297,7

257,2

189,6

85,8

Kamu Brüt
Toplam
Borç Stoku
(I)

(*) Dış borç verilerinde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir
(**) Tüm mevduatları ve finansal varlıkları kapsamaktadır.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

31,3

54,5
125,6

2000

Kamu Brüt
Dış Borç
Stoku (*)

Kamu Brüt
İç Borç
Stoku

254,0

215,0

205,4

189,5

143,2

86,2

66,0

60,4

41,8

45,7

30,8

27,9

24,7

25,4

22,9

11,0

30,7
38,4
42,1
45,9
53,5
61,2
63,2
65,2
67,5

34,6
41,5
47,7
47,2
59,8
71,6
72,6
85,9
90,0

13,3

17,2

23,7

8,9

13,1

38,3

5,0

11,3

18,0

2,2

5,1

32,2

0,4

2,7

İşsizlik
Kamu
Sigortası Fonu
TCMB Net
Varlıkları (III)
Net Varlıkları
Varlıkları (II)
(**)
(IV)

Tablo 4.3 Kamu Kesimi Net Borç Stoku (Milyar TL)

198,0

221,5

228,0

240,6

290,0

317,8

309,9

268,0

248,4

258,2

270,3

274,6

251,0

215,6

159,4

71,8

Kamu Net
Toplam Borç
Stoku
(I - II - III - IV)

-

-

-

17,0

22,3

28,9

32,5

28,2

29,5

34,0

41,7

49,1

55,2

61,5

66,4

43,1

Kamu Net
Toplam
Borç Stoku /
GSYH (% )

Aylin Soydan

Türkiye Ekonomisinde Kamu Borçlanma Dinamikleri

Şekil 4.3 İç Borç Stoku Bileşenleri (% GSYH)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Şekil 4.3’te, 2001 kriziyle birlikte toplam iç borç stokunun GSYH’ye
oranı artarken, borç stokunun bileşenleri açısından bakıldığında tahvil
cinsinden borçların daha yüksek oranlara ulaştığı gözlenmektedir.
2001 yılında çok büyük miktarda borçlanma gerçekleşirken, anapara
ödemelerinin de yüksekliğiyle birlikte net borçlanma nispeten daha
düşük olmuştur. Söz konusu eğilimler özellikle hazine bonoları ile ilgili
olarak daha belirgin bir nitelik taşımaktadır. 2000’li yıların ortalarından itibaren borçların vadesinin uzamaya başlamasıyla kısa vadeli
borç stokunun yüzde 0 seviyesine çok yaklaştığı görülmektedir.
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Aylin Soydan

Şekil 4.4 İç Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri (% GSYH)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

İç borç ana para ve faiz ödemelerinde de 2001 krizinin etkisi görülmüştür (Şekil 4.4). 2001 krizinin borç stokunu artırırken aynı anda
borç ödemelerini de artırmış olması, kriz koşullarında özellikle kısa
vadeli borçlanma aracının çok kullanılmasıyla ilgilidir. 2001 yılında
tahvil ile borçlanma bir önceki yıla göre yaklaşık altı kat artmışken
bono ile borçlanmada bu oran dokuz kat olmuştur. 2002 yılında ise
bono kullanımı tahvil kullanımının üzerine çıkmıştır. Borç ödemeleri
ile vergi gelirlerinin ilişkisini gösteren Tablo 4.4’te de görüldüğü gibi,
borç ana para ve faiz ödemesinin vergi gelirlerine oranı 1999 krizinde
hali hazırda yüksek iken bu ilişki 2001 kriziyle yaklaşık iki buçuk kat bir
büyüklüğe ulaşmıştır. Ancak 2007 yılından sonra vergi gelirlerinin büyüklüğü borç ana para ve faizini ödeyebilecek duruma gelmiştir.

110

4,9

28,0

27,2

30,7

6,7

3,7

27,7

31,4

4,9

Kaynak : Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

8,6

5,5

29,1

32,2

10,3

10,2

6,3

33,6

34,0

13,7

83,9

7,0

50,6

39,0

13,5

81,8

8,5

62,5

56,9

9,9

92,6

9,0

78,5

69,5

12,4

56,2

61,1

2009

92,0

6,2

94,4

87,0

15,1

54,6

61,3

2008

Borç Anapara+Faiz Öd. / Vergi Geliri 166,9 182,9 153,1 263,7 233,2 207,5 194,8 163,6 130,5 113,3
İç
141,1 161,0 133,1 230,3 209,6 188,1 178,7 144,7 111,9 98,9
Dış
25,9 21,9 20,0 33,4 23,6 19,4 16,2 18,9 18,6 14,5

6,1

70,9

24,4

70,9

81,1

2007

3,5

5,9

Dış

66,4

72,4

2006

4,2

61,0

İç

66,9

2005

82,8

2004

62,2 135,9 131,1 125,6 128,1 111,1

2003
96,5

2002

75,9 160,4 146,2 138,0 137,9 124,6

77,1 103,3

2001

Borç Faiz Ödemesi / Vergi Geliri

2000

13,8

1999

Borç Anapara Ödemesi / Vergi Geliri 100,0 110,5
İç
80,1 94,6
Dış
19,9 15,9

1998

Tablo 4.4 Konsolide Bütçe Vergi Gelirleri - Borç Ödeme İlişkisi -b (%)

8,2

89,6

97,8

3,0

20,8

23,8

5,2

68,7

74,0

2010
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Aylin Soydan

Sonuç olarak, Haziran 2001’den itibaren uygulanmaya başlanan GEGP
tedbirleri ve 2002’deki programın gündeme gelmesinin sonrasında
kamu maliyesi göstergelerinde hemen bir değişiklik olmasa da, başta
mali disiplin olmak üzere, programlarda ifade edilen önlemlerin sıkı
bir biçimde uygulanmasıyla 2004-2005 yıllarından itibaren bir düzelme başladığı görülmektedir. Örneğin, kamu kesimi borçlanma gereği 2005 yılında negatif değer almış, bu tarihten itibaren faiz ödemelerinin gerek konsolide bütçedeki payı gerekse GSYH’ye oranı
azalma trendine girmiştir. Bu olumlu gelişmede kamu borçlanma faizinin düşmesi ve vadenin uzamaya başlamasının önemli bir etkisi olmuştur.
Kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borçluluğu açısından ortaya
çıkan bu dönüşümde, faiz dışı kamu harcamalarının, özellikle yatırım
harcamaları ile eğitim, sağlık gibi sosyal boyutu olan reel
harcamaların kontrol altında tutularak faiz dışı fazla elde edilmesinin
rolü büyüktür. Diğer yandan 2000’li yılların ortalarından itibaren hız
kazanan özelleştirmeler de kamu kesimi açısından önemli bir kaynak
sağlamıştır (Şekil 4.5). Uygulanan programlara ilişkin çeşitli
metinlerde de ifade edildiği gibi, daha önceki özelleştirmelerde ileri
sürülen gerekçelerden farklı olarak, bu dönemde gerçekleştirilen
özelleştirmelerde temel amaç kamu açıklarının finansmanına yönelik
kaynak sağlamaktı. Aynı dönemde nispeten bollaşan uluslararası
sermayenin de kamu mali dengelerinin düzelmesinde önemi katkısı
olmuştur. Söz konusu sermaye akımları, daha düşük faiz oranlarıyla
borçlanmaya imkan vererek bütçe üzerindeki faiz yükünün azalmasını
mümkün kılmıştır. Diğer yandan, bu akımların önemli bir kısmı 2000’li
yılların ortalarından itibaren hız kazanan özelleştirmelerde de yer
alarak kamu kesimine kaynak sağlamışlardır.
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Şekil 4.5 Özelleştirme Gelirleri (Milyar TL)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

5. Sonuç ve Değerlendirme
Borçlanma, genellikle kamu açıklarının finansmanı gibi teknik nedenlerle açıklansa ve borçlanma için farklı ekonomik gerekçeler öne sürülse de, çoğu zaman siyasi ve iktisadi bir tercih sonucu ortaya çıkar.
Türkiye ekonomisinde de kamu borçlanması, 1980 sonrası süreçte
vergileme yerine tercih edilen bir seçenek olarak ortaya çıkmış ve
uluslararası sermaye hareketleriyle birlikte 1980’li yılların sonlarından
2000’li yılların ortalarına dek ciddi istikrarsızlıklar yaratarak ekonominin temel yönelimlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Söz konusu dönemde, ilk olarak 1994 kriziyle kendini gösteren ekonomik ve mali sorunların 1990’lı yılların sonlarına doğru iyice ağırlaşması, ciddi önlemler alınması gerektiğini göstermekteydi. Mevcut koşullarda IMF destekli programların uygulanması çözüm olarak görüldü
ve IMF ile 1998 yılındaki yakın izleme anlaşmasından 2008 yılına dek
yaklaşık on yıllık bir kesintisiz gözetim ve işbirliği dönemi başladı.
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Kamu maliyesinde temel önceliğin mali disiplinin sağlanarak faiz dışı
fazla elde edilmesiyle iç borç stokunun sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu, bu dönemdeki bütün resmi ve uluslararası nitelikteki
metinlerde dile getirilmişti. Maliye politikasının temel hedefi programlarda öngörülen hedeflere ulaşarak kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini devam ettirmek olarak tanımlanınca, maliye politikası,
temel aracı bütçe olan bir borç yönetimi pratiğine dönüştü. Faiz dışı
fazla sağlamak adına bütçedeki yatırım, sağlık ve eğitimle ilgili harcamaların önemli ölçüde kısılması, maliye politikasının konjonktürel boyutunun yanı sıra temel ekonomik ve sosyal işlevlerinin de zarar görmesi anlamına geldi. Kamu maliyesinin vergi boyutunda ise daha önceki dönemlerin büyük ölçüde dolaylı vergilere dayalı ve adil olmayan
yapısı korundu.
2000/2001 krizinin ardından mali disiplinin çok sıkı bir biçimde uygulanması ve diğer önlemler ile birlikte 2000’li yılların ortalarından itibaren kamu açıkları ve kamu iç borçları düşmeye başladı. Bu sürecin
uluslararası sermayenin nispeten bollaştığı bir döneme denk gelmesi,
düşük faizlerle borçlanmaya olanak vermiş ve yine büyük ölçüde
uluslararası sermayeyle bağlantılı yüksek özelleştirme gelirleri kamu
açıklarının finansmanına önemli katkıda bulunmuştur.
Söz konusu dönüşüm sürecinde kamu borçluluğuna dayalı büyüme
modelinin yerini özel kesimin borçluluğuna dayalı bir model almıştır.
Bir yandan hane halklarının, bir yandan da işletmelerin borçluluğundaki artışın kaygı verecek düzeylere ulaştığı, hükümet ve Merkez Bankası da dahil olmak üzere çeşitli kesimlerce dile getirilmektedir. Özel
kesimin yüksek iç borçluluğu yanında hem oransal olarak hem de
mutlak anlamda artan dış borçluluğunun büyük ölçüde kısa vadeli olması ise ilave riskler yaratmaktadır. Kamu iç borcunun düştüğü koşullarda, ortaya çıkan bu yeni yapının iyi bir biçimde değerlendirilerek
zayıf yönlerinin analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır.
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*

1. Giriş
Türkiye son otuz yılda küreselleşmenin şiddetlendiği, politika ve uygulamaların hızla dönüştüğü bir dönemde, gerek iktisadi gerek siyasi
hayatında birçok yapısal değişime uğramıştır. Bu süreç kaçınılmaz olarak Türkiye’nin farklı iktisadi sorunlar ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bu sorunlar içinde bölgesel farklılıklar ve eşitsizlikler,
özellikle 1960 sonrası planlı dönemde ve bunu takip eden 1980 sonrası dışa açılma döneminde önemli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak her ne kadar bölgesel eşitsizlikler farkında
olunan bir sorun olsa da, politikaların şekillendirilmesi ve uygulanması bu sorunun çözümüne yeterli olmamıştır. Doğruel (2006 ve
2012) bölgesel politikaların hem tarihsel hem de güncel uygulamalarını tartışmakta ve doğu-batı ayrımındaki yapının her şeye rağmen
sürdüğünü vurgulamaktadır. Gene güncel bir tartışmada Yeldan ve
diğerleri (2012 ve 2013) Türkiye de izlenen başta Kalkınmada Öncelikli Yöreler politikası olmak üzere birçok yerel ve bölgesel kalkınma
bazlı politikanın arzu edinilen sonuçları veremediğini hatırlatmıştır.
2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” sonuçları
bu tartışmaları destekler niteliktedir. Araştırma sonuçları kademeli
olarak incelendiğinde 2011 yılı itibariyle, Türkiye’de bölgelerin sahip
oldukları farklı özellikler ele alındığında batıdan doğu coğrafyasına
doğru azalma eğilimi gösteren bir sosyo-ekonomik gelişmişlik olduğu
anlaşılmaktadır.
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Tüm bu güncel tartışmalar, Türkiye’yi bölgesel farklılıkların mekânsal
bağlarını ve tarihi kökenini incelemek için önemli bir çalışma alanı
yapmaktadır. Filiztekin (1998), Doğruel ve Doğruel (2003), Karaca
(2004) neo-klasik iktisadın en temel sınamalarından biri olan yakınsama hipotezini Türkiye örneğinde analiz eden ilk çalışmalar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar bu çalışmalar sınırlı seviyede bölgeler arası farklılıkların azalma eğiliminde olduğu yönünde bir takım
ön bulgulara rastlasalar da, bölgeler arasındaki adil olmayan yapının
1980-2001 arası dönemde devam ettiğinin altını çizmektedirler. Bu
çalışmalar ile beraber ele alabileceğimiz Gezici ve Hewings (2004 ve
2007); Yıldırım ve Öcal (2006) yakınsama tartışmasına mekânsal etkileri de dahil etmiş ve aslında görece daha geri kalmış bölgelerde birbiri üzerinde etki yaratan ve iktisadi hayatın gelişmesini engel olan bir
yapının var olduğunu vurgulamışlardır. Bununla birlikte yavaş da olsa
gerçekleşen bölgeler arası eşitsizliklerdeki değişikliklerin, farklılıkları
anlamlı bir seviyede azaltmada yeterli olamadığını da tartışmışlardır.
Kılıçaslan ve Özatağan (2007), Filiztekin (2009), Karahasan ve Uyar
(2009), Filiztekin ve Çelik (2010), Çelebioğlu ve Dall’erba (2010), Elveren (2010), Karahasan (2010, 2011), Karahasan ve Lopez-Bazo (2012),
Bilgel ve Karahasan (2013), Yeşilyurt ve Elhorst (2013), Filiztekin ve
Karahasan (2014) Türkiye’de bölgesel farklılıkların arkasında yatan
farklı faktörleri ele almışlardır. İşsizlik, eğitim, sektörel çeşitlilik, terör
(güvenlik) ve sanayi gelişimi incelendiğinde, aslında Türkiye’de neden
sonuç ilişkisinden bağımsız olarak bölgesel eşitsizliklerin kuvvetli bir
ikili yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tıpkı gelir dağılımında gözlemlenen adil olmayan yapının Türkiye’de emek piyasasının gelişimi,
sektörel gelişme, eğitime bağlı beşeri sermayenin gelişimi, bireylerin
güvenlik gibi en temel hak ve ihtiyaçlarının oluşması vb. birçok faktörde de aynı şekilde oluştuğu görülmektedir.
Bu tartışmalara tamamlayıcı olarak Yeldan ve diğerleri (2012 ve 2013)
tarafından yapılan Türkiye’nin orta gelir tuzağı olarak nitelendirilen
gelir seviyesinde en uzun süre kalan üç ülkeden (Bulgaristan ve Kosta
Rika ile birlikte) biri olduğunun tespitinin hatırlanması önemlidir. Bu
sorunun arkasında olabilecek birçok iktisadi sorundan biri de bölgesel
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eşitsizlikler olarak vurgulanmaktadır. Özellikle Batı Anadolu ve Marmara Bölgelerinde görece zengin bölgelerin kümelenmesiyle Türkiye’de bölgesel farklılıkların bir sarmala girdiği ve zenginliğin zenginliği, yoksulluğun da yoksulluğu beslediği bir yapının oluştuğu ön
plana çıkartılmaktadır. Üretim faktörlerinde gözlemlenen bu eşit olmayan kaynak transferi aynı zamanda bölgesel verimlilik ve rekabetçilik farklılıklarının da oluşmasına neden olmaktadır. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekli İstanbul Üniversitesi’nin çalışması kapsamında 26 Bölge ve 81 il için oluşturulan Küresel Rekabet
Endeksi (2012) benzer şekilde ciddi bölgesel verimlilik ve rekabet
farklılıklarının oluştuğunu gözler önüne sermektedir. Sıralama hızlı
bir şekilde incelendiğinde ilk beşte sıralanan en rekabetçi iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa Türkiye’nin batı coğrafyasında
konumlanan çekim merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna
karşın rekabet seviyesi en düşük olan ve görece en dezavantajlı beş il
Bitlis, Ağrı, Şırnak, Muş, Hakkari ise Türkiye’nin doğu ve güney doğu
coğrafyasında bulunmaktadır. Tüm endeks incelendiğinde de benzer
bir şekilde illerin sahip oldukları rekabetçilik seviyesinin batıdan doğuya doğru mekânsal olarak bir azalma içinde olduğu görülmektedir.
Bu noktada Türkiye’de bölgesel farklılıkları ele alırken karşılaşılan en
temel sorunlardan biri olan veri kısıtlarından bahsetmek kaçınılmazdır. Eski adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en küçük yerel birim olarak illerin Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi hasılasını (KGSYH) 1987-2001 arası için vermektedir. 1975 ve 1986 yılları arası için ise İstanbul Sanayi Odası Kayıtlarından veri edinmek mümkün olmaktadır (Özötün 1980 ve 1988). Ancak 2001 yılı sonrası için il bazında belli sosyal ve iktisadi değişkenler
TÜİK tarafından sunulsa dahi, en temel izlenmesi gereken illerin gelir
seviyeleri maalesef sunulmamaktadır. Bu veriyi en iyi temsil edebileceğini düşündüğümüz illerin sanayi katma değeri verisi İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflaması 2’de (İBBS 2) 26 İktisadi Bölge için 20042011 yılları arasında sunulmaktadır. Bu veri kısıtları ve uyumsuzlukları
2001 yılı sonrası Türkiye’de bölgesel farklılıkları incelemenin ne kadar
zor olduğunun basit bir göstergesidir.
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Çalışma tüm bu tartışmaların ışığında öncelikle bölgesel farklılıkları
analiz etmek için tercih edilen geleneksel yakınsama modelinin mekânsal bağlar ile geliştirilmiş şeklinin tartışmasını gerçekleştirecektir.
Daha sonra bu yakınsama modelinin arka planında karşımıza çıkabilecek temel bir sorun olan yerel istikrarsızlık sorunu tartışılacaktır. Bu
noktada hem mekânsal istatistik araçlarının tanımlanması hem de
mekânsal ekonometrideki güncel tartışmaların yapılması kaçınılmaz
olacaktır. Takip eden kısımda yakın geçmişte Türkiye’de bölgesel
farklılıklar ile alakalı temel bulgulara yer verilecektir. Ancak biraz önce
değinilen veri kısıtlarından ötürü bulgular 2001 öncesi ve sonrası için
farklı iki yaklaşım ile sunulacaktır. Çalışma genel değerlendirmeler ve
tartışma ile sonuçlanacaktır.

2. Bölgeler Arası Farklılıklar: Geleneksel Yakınsama Yaklaşımı
ve Mekânın Rolü
Yakınsama hipotezi aslında belli bir zaman aralığı için başlangıç durumunu koşul alan bir model kurma çabası olarak ele alınabilir. Bir
başka deyişle yakalama etkisi olarak da tartışılan bu yaklaşımda başlangıç olarak daha dezavantajlı bir bölgenin yakınsamanın var olduğu
durumda daha hızlı büyümesi beklenmektedir. Bu modelin tartışması
bizi beta yakınsaması olarak da adlandırılan neo-klasik modele doğru
yönlendirmektedir. Bu tür yaklaşımlarda aslında tercih edilebilecek
olan daha yalın ama açıklayıcı bir diğer inceleme de sigma yakınsaması olarak adlandırılan hesaplamadır. Sigma yakınsaması bölgesel
gelir dağılımının belli bir dönem aralığında standart sapmasının ne
yönde ilerlediğini gözlemlemeyi hedeflemektedir. Standart sapmadaki bir artış dağılımın eşitsizlik yönünde bozulma eğiliminde olduğunu göstermekte, bir azalma ise sigma yakınsamasının varlığını işaret etmektedir. Şekil 2.1, 1975 ve 2001 arası için yapılan sigma yakınsama testinin sonuçlarını içermektedir. Benzer şekilde şekil 2.2 ise
sigma yakınsamasının ortalama büyüklüğe göre düzeltilmesi ile hesaplanan dalgalanma katsayısının 1975 ve 2001 yıllar arasındaki patikasını göstermektedir. Sonuçları yorumlamaya geçmeden önce iki
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noktanın vurgulanması esastır. Bir önceki bölümde de bahsedildiği
gibi çalışmayı sınırlayan temel faktör farklı kaynaklardan toparlanan
verilerin 2001 yılı sonrasını kapsamıyor olmasıdır. Bir başka önemli
nokta 1975-2001 yılları arasındaki veri seti 3 farklı kaynaktan toparlanmaktadır.1 Bu da kaçınılmaz olarak veri setleri arasında ortaya bir
takım uyuşmazlıklar çıkmasına yol açabilmektedir. Bu çalışmada Karaca (2004)’e çok benzer bir yaklaşım takip etmiş olan Bilgel ve Karahasan (2013) yöntemi izlenmiştir.2
Şekil 2.1: 1975-2001 Arası Bölgesel Farklılıklar - Sigma Yakınsaması

Kaynak: TÜİK, Özötün (1980 ve 1988), yazarın kendi hesaplamaları

1

1975 ve 2001 yılları arasında yeni illerin oluşturulması ile Türkiye’de illerin
sayısı 67’den 81’e yükselmiştir. Bu çalışmanın analitik kısmında zaman
içinde uyumsuzluğa yol açacağı için 67 il temel alınmış; bu ara dönemde
sonradan il olarak tanımlanan bölgeler daha önce ait oldukları illere dahil
edilmişlerdir.

2

Detaylı bir tartışma için bkz. Bilgel ve Karahasan (2013) ekler.

121

Burhan Can Karahasan

Şekil 2.2: 1975-2001 Arası Bölgesel Farklılıklar - Dalgalanma Katsayısı

Kaynak: TÜİK, Özötün (1980 ve 1988), yazarın kendi hesaplamaları

Şekil 2.1 ve 2.2 benzer bilgiler içermektedir. Gerek sigma yakınsaması
gerekse de dalgalanma katsayısı incelenen dönemde eşitsizliklerde ilk
hızlı bozulmanın 1975-1980 arasındaki dönemde gerçekleştiğini işaret
etmekte, takip eden 20 yıllık dönem de ise bölgesel gelir dağılımında
yapısal herhangi bir değişikliğin olmadığını göstermektedir. Bu bilgiler
tek başına yakınsamanın varlığını tartışma açısından yetersiz olmak ile
birlikte; 1975 yılı ile 2001 yılı mukayese edildiğinde bölgesel gelir dağılımında genel olarak bir bozulma olduğunu tespit etmek gene de
mümkün olacaktır. Elbette esas olan yakalama veya yakınsama etkisinin var olup olmadığını anlamak, analitik bir çerçevenin kurulması ile
mümkün olacaktır.
Bölgeler arası farklılıkları analiz etmek biraz önce özetlenen ve tartışılan temel istatistik analizleri ile mümkün olmak ile beraber; bir büyüme modeli çerçevesinde incelemek özellikle neo-klasik iktisadın
önemli tartışma konularından biri olmuştur. Barro ve Sala-i Martin
(1992) bölgeler arası farklılıkları bölgelerin ilk sahip oldukları konum
ile ilişkilendirerek aslında görece daha geri durumda olan bölgelerin
daha hızlı büyümesi ihtimalinden yola çıkarak geri bölgelerin diğer iyi
durumda olan bölgeleri belli bir süre zarfında yakalayabileceğini tartışmıştır. Bu yakınsama modeline aslında mutlak beta yakınsaması adı
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verilmekte ve bir anlamda bölgelerin temel özelliklerini kontrol etmeden bölgeler arası farklılıkları incelenmektedir. Bu bir anlamda
tüm bölgelerin ortak bir durağan duruma doğru hareket ettiğini varsaymak olarak da nitelendirilebilir. Denklem 1 belli bir zaman aralığında bölgelerin sahip oldukları büyüme hızını, bölgelerin ilk koşulları
olarak tanımlanan T yıl önceki gelir seviyeleri ile açıklamayı hedeflemektedir.

y
1
log i ,T
T
 yi ,0

 T



  a  1  e  log( yi ,0 )  ui , 0

 T 


(1)

Denklem 1 de y kişi başına geliri ifade etmekte, (1  e  T ) / T değeri
ise aslında mutlak yakınsamanın varlığını sınamaktadır. Bu katsayının
negatif olması mutlak yakınsamanın varlığını, pozitif olması ise ıraksama durumumun söz konusu olduğunu gösterecektir. Bu noktada
üstünde durulması gerekilen nokta 1 numaralı denklemi En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin ettiğimiz zaman eriştiğimiz sonuçların
birçok yerel ve bölgesel faktörleri göz ardı edecek olmasıdır. Bu mutlak yakınsama modelini geliştirmek için koşullu yakınsama modelinin
tahmini bir alternatif olarak Barro ve Sala-i Martin (1992)’de önerilmiş ve Türkiye için yapılan farklı çalışmalarda denenmiştir (Doğruel ve
Doğruel, 2003; Gezici ve Hewings; 2004 ve 2007, Karaca; 2004). Bu
çalışmalara paralel olarak mutlak yakınsama modelinin geliştirilmesi
bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak alışılageldik koşullu
yakınsama modelinin kurulması yerine, denklem 1’de göz ardı edilen
bir başka önemli faktör olan mekânsal bağların, öncelikle analizi yapılarak modele dahil edilmesine karar verilmiştir.3

3

Mutlak yakınsama modellerinin belirli bölgesel faktörlerin de kontrol edilerek koşullu yakınsama modelleri olarak incelenmesi literatürde sıkça tercih
edilen bir yöntemdir. Ancak bu çalışma temel tartışma olarak mekânsal etkilerin önemine odaklanmayı hedeflemektedir. Bu nedenle tahmin edilen
koşullu yakınsama modellerinin sonuçları sunulmayacaktır. Bunun yerine
mekânsal etkiler ile koşullandırılan modellerin tahmin sonuçları sunulacaktır.
123

Burhan Can Karahasan

Bunun yapılabilmesi için öncelikle dikkat edilmesi gerekilen nokta
mekânsal etkilerin sınanması ve elde edilecek sonuçlara göre yeni
model önermelerinde bulunulmasıdır. Denklem 2, geleneksel olarak
Mekânsal Veri Analizlerinde tercih edilen Moran’s I istatistiğini ifade
etmektedir. İstatistik bir anlamda mekan içinde bir oto-korelasyon
olup olmadığını test etmek için kullanılmakta; yerel hakkında değil
ama genel hakkında bir mekânsal etkileşim analizi yapmak için yardımcı olmaktadır.4 Bir başka deyişle klasik regresyon modellemelerinde göz ardı edilen mekânsal bağların gerçekten göz ardı edilip edilemeyeceğinin yorumu bu veri analizleri ile yapılabilmektedir.
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Denklem 2’de n kesit sayısını, s ağırlık matrisindeki satırların toplamını, z her bölge için gözlemlenen değerin ortalamadan ne kadar saptığını ve son olarak da w ağırlık matrisini ifade etmektedir. Denklem 3
ağırlık matrisinin genel formunu göstermektedir. Bu matrisin kurulması için farklı yöntemler mümkün olmak ile beraber en sıkça kullanılan matrisler bölgelerin komşuluk ilişkilerine göre kurulan veya bölgeler arasındaki uzaklıkları doğrudan kullanan ağırlık matrisleridir.
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Mekânsal oto-korelasyon sınaması için tercih edilebilecek bir başka yöntem de Geary’s C adı verilen istatistiksel yaklaşımdır. Çalışma içinde
Moran’s I testi ile yapılan tüm mekânsal oto-korelasyon testleri Geary’s C
testi ile tekrar edilmiş ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar talep
edilmesi halinde yazar tarafından sunulacaktır.
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Bu tartışmalar çerçevesinde mekânsal bağların sınanması ve tespiti,
araştırmaya yeni bir boyut katma ihtiyacını ortaya çıkartacaktır. 1
numaralı denklemde kurulan yakınsama ilişkisi bölgelerin birbirleri ile
olan ilişkilerini de hesaplamaya katarak 4 numaralı denklemin formuna dönüştürüle bilinir. 4 numaralı denklem mekânsal gecikme
modeli (SAR: Spatial Autoregressive Model) olarak da tanımlanan ve
bir bölgedeki büyüme oranını hem o bölgenin ilk koşuluyla, hem de o
bölge ile mekânsal etkileşim içinde olan diğer bölgelerin büyüme
oranlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bir başka değişle aslında koşul
olarak mekân içinde büyümenin belli bir ilişkide yayılacağı varsayımı
yapılacaktır.
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Her ne kadar 4 numaralı denklem mekân ve coğrafya etkisini büyüme
üzerinden koşullandırsa da, bir anlamda büyümeyi etkileyecek birçok
faktörün mekân içindeki etkileşimini kapsam dışında tutacaktır. Bu
sorunu çözebilmek için 5 numaralı denklemdeki mekânsal hata yöntemi (SEM: Spatial Error Model) önerilecek ve bölgelerin büyüme
hızları hem bölgelerin sahip oldukları başlangıç koşulları ile hem de
bölgelerin maruz kalabilecekleri ortak şoklar ile açıklanmaya çalışılacaktır.
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Modellerin tahmini ve tartışmasına geçmeden önce, mekânsal bağlar
hakkında genel bir bilgi edinmek için mekânsal oto-korelasyon testi
yapılmıştır. Tablo 2.1’de sunulan sonuçlar genel olarak Türkiye’de
bölgesel gelir ve büyüme farklılıklarının mekân içinde bir yayılma etkisine sahip olduğunu göstermektedir. İncelenen modellerde kullanılacak olan başlangıç koşullarındaki farklılıkları kontrol eden KGSYH değerleri incelendiğinde 1975, 1980 ve 1987 yıllarında KGSYH dağılımı125
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nın mekân içinde pozitif bir yayılma etkisine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Dönemsel büyüme oranları incelendiğinde ise, genel olarak
sonuçlar iller arası büyüme hızlarında da mekânsal bir etkileşim olduğu bilgisini vermekte ancak özel olarak 1987-2001 yılları arasındaki
büyüme hızı farklılıklarının mekân içinde daha rastlantısal dağıldığı
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar her ne kadar bölgeler arası farklılıkların
mekânsal yayılım eğilimi hakkında bir takım bilgiler verse de, sonuçların tek başına irdelenmesi mekânsal bağları anlamak açısından yetersiz olacaktır.
Tablo 2.1: Mekânsal Oto-Korelasyon Test Sonuçları
KGSYH
(1975)
KGSYH
(1980)
KGSYH
(1987)
%Δ KGSYH
(1975-2001)
%Δ KGSYH
(1980-2001)
%Δ KGSYH
(1987-2001)

0,450***
(0,047)
0,551***
(0,047)
0,493***
(0,047)
0,264***
(0,044)
0,079**
(0,046)
0,019
(0,047)

Not: ***, ** 1% ve 5% seviyesinde anlamlılığı temsil eder

Türkiye’deki bölgeler arası farklılıkları açıklamak için önerilen 1, 4 ve 5
numaralı denklemler tüm bu mekânsal etkileşim tartışmaları ışığında
tahmin edildiğinde önemli bulgular edinilecektir. Bu noktada hatırlanması gereken ilk grup modellerin (Model I) genel olarak mutlak bir
yakınsama bilgisi verecek olduğu, ancak mekânsal etkileri hesaplamaya katan model grubunda (Model II ve III) belli bir seviyeye kadar
mekânsal büyüme bağları ve mekânsal ortak şok etkilerinin koşulları
altında yakınsama yorumlarının gerçekleştirilebileceğidir. Sonuçlar
2.2, 2.3 ve 2.4 numaralı tablolarda farklı dönemler için sunulmuştur.
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Tablo 2.2: Beta Yakınsaması 1975-2001
Bağımlı Değişken: 1975-2001 KGSYH Büyüme Oranı
Model I
Model II
Model III
KGSYH
0,004
-0,001
-0,007**
(1975)
(0,003)
(0,003)
(0,003)
Mekânsal
0,752***
Büyüme Etkisi
(0,128)
Mekânsal Ortak
0,835***
Şok Etkisi
(0,094)
0,01
0,12
0,09
AIC
-421,143
-432,425
-437,754
SBIC
-416,733
-425,811
-433,345
Not: ***, **, * sırasıyla 1%, 5% ve 10% anlamlılık derecelerini ifade eder
AIC ve SBIC Akaike ve Schwartz bilgi kriterlerini temsil eder

Tablo 2.3: Beta Yakınsaması 1980-2001
Bağımlı Değişken: 1980-2001 KGSYH Büyüme Oranı
Model I
Model II
Model III
KGSYH
0,003
0,001
0,001
(1980)
(0,002)
(0,002)
(0,003)
Mekânsal
0,262
Büyüme Etkisi
(0,252)
Mekânsal Ortak
0,285
Şok Etkisi
(0,249)
0,02
0,03
0,01
AIC
-421,551 -420,355
-422,020
SBIC
-417,142 -413,741
-417,610
Not: ***, **, * sırasıyla 1%, 5% ve 10% anlamlılık derecelerini ifade eder
AIC ve SBIC Akaike ve Schwartz bilgi kriterlerini temsil eder
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Tablo 2.4. Beta Yakınsaması 1987-2001
Bağımlı Değişken: 1987-2001 KGSYH Büyüme Oranı
Model I
Model II
Model III
KGSYH
-0,003
-0,004*
-0,013***
(1987)
(0,002)
(0,002)
(0,003)
Mekânsal
0,275
Büyüme Etkisi
(0,243)
Mekânsal Ortak
0,745***
Şok Etkisi
(0,131)
0,20
0,04
0,40
AIC
-408,950 -407,804
-415,649
SBIC
-404,541 -401,190
-411,239
Not: ***, **, * sırasıyla 1%, 5% ve 10% anlamlılık derecelerini ifade eder
AIC ve SBIC Akaike ve Schwartz bilgi kriterlerini temsil eder

Öncelikle 1975-2001 dönemi incelendiğinde mekânsal hata modeli
olarak tanımlanan modelde beta yakınsamasının varlığı tespit edilmiştir. Bu modelde aynı zamanda mekân içinde ortak şoklarının yayılma
etkisinin var olduğu fark edilmektedir. Model I ve II’de herhangi bir
yakınsama tespiti yapılmamak ile birlikte model II’de bölgesel büyüme hızları üzerinden bir mekânsal yayılma etkisinin var olduğu
gözlenmektedir. 1980-2001 dönemi incelendiğinde ise yakınsama hipotezini destekleyen herhangi bir bulguya rastlanamamış ve bu dönemde mekânsal etkileşimin de istatistiki olarak anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Son olarak 1987-2001 dönemi incelediğinde mekânsal etkilerin kontrol edildiği II ve III numaralı modellerde anlamlı bir yakınsama varlığının olduğu anlaşılmıştır. Gerek 1975-2001 yılları arasındaki gerekse de 1987-2001 yılları arasındaki illerin büyüme hızlarını
açıklayan modellerde anlamlı bir yakınsamanın mekânsal etkileri
kontrol eden modellerde bulunmuş olması yerel etkilerin ve dinamiklerin ne denli önemli olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Ancak tüm bu mekânsal etkilerin genelde kaldığı, bu
modellerin yerel hakkında verebileceklerinin sınırları olduğu da kaçınılmaz bir tartışma konusudur. Yerel etkileri daha detaylı incelemek
ve yakınsama sorusunda yerel dinamikleri kullanabileceğimiz alternatif modelleri incelemek bir gereklilik olacaktır. Bu şekilde aslında elde
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edinilen genel hakkındaki yakınsama bilgisinin yerelde ne kadar
açıklayıcı ve anlamlı olduğunu tartışma imkânı ortaya çıkacaktır.

3. Bölgeler Arası Farklılıklar: Alternatif Bir Model Önerisi - GWR Yaklaşımı
Bu noktaya kadar bölgesel farklılıkları ele alırken takip edilen yöntem
aslında neo-klasik yaklaşıma bir geliştirme yaparak mutlak yakınsamayı bölgesel ve mekânsal etkileşimler ile beraber ele almayı hedeflemiştir. Bulgular bu geliştirilmiş modellerde bir yakınsama olduğunun altını çizmektedir. Ancak bu noktada temel soru bu yakınsamanın
aslında yerelde bölgesel farklılıkları düşürmede yeterli olup olmadığını tartışmak olmalıdır. Bir anlamda asıl olanın bölgeler arası farklılıkların azalıp azalmadığını daha doğru ve yalın bir şekilde anlamak
olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Ancak bu şekilde neo-klasik
yakınsama modelinin bulgularına objektif bir şekilde yaklaşmak
mümkün olacaktır.
Genel olarak elde edilen yakınsama bulgusu iki temel sorun ile bölge
bilimcinin karşısına gelebilir. Öncelikle elde edilen yakınsama sonucunun yani başlangıç yılındaki KGSYH’nın negatif katsayısının gerçekten
bölgeler arası farklılıkların kapanıp kapanmadığını açıklamada çok yeterli olmadığı tartışılmaktadır. Burada yakınsamanın hızı ve sürekliliği
gibi sorular ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar yakınsamanın hızını
hesaplamak ve bölgelerin durağan durumlarına ne kadar bir sürede
yaklaşacaklarını ön görmek matematiksel olarak mümkün olsa da, kaçınılmaz olarak modelin kısıtlayıcı varsayımları ile karşı karşıya kalınacaktır. İkinci bir nokta ise, negatif katsayı ve yakınsama olasılığının
tüm Türkiye genelinde aynı şiddet ve etkiye sahip olduğunu varsaymanın Türkiye gibi heterojen bir yapıya sahip bir coğrafyada çok gerçekçi olmamasıdır. Bu noktadan hareketle oluşabilecek bu iki sorun,
çalışmayı bölgesel farklılıklarda yakınsama sorusunu analiz ederken
oluşabilecek yerel istikrarsızlıkları da incelemeye yöneltmiştir.
Öncelikle yerel istikrarsızlıkların bir işareti olabilecek mekânsal otokorelasyon ayrıştırması yapılmıştır. Anselin (1996 ve 2010) bu nok129
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tada yerel dinamiklerin etkilerini analiz ederken genelden yola çıkmanın ve sonrasında bir ayrıştırma yapmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Bu noktada dört farklı grup ele alınacaktır. İki grup bölge yüksek
ve düşük gelirli grupların birlikte kümelendiği yapıları gösterecek; diğer iki grup ise düşük gelirli ve yüksek gelirli illerin kendi coğrafyalarına aykırı davrandığı bölgeleri ifade edecektir. Buradan hareket ile
yerel olarak mekânsal bağların ne kadar istikrarlı olduğu ve genelde
elde edilen sonuçların ne kadar yereli temsil ettiği tartışılacaktır. Bu
amaç ile şekil 3.1’de 1975, 1980, 1987 ve 2001 yılları için hesaplanan
genel mekânsal oto-korelasyon değerlerinin ayrıştırması yapılmıştır.
Bulgular Türkiye’de incelenen yıllarda bölgeler arası gelir farklılıklarında ciddi bir ikili yapının varlığını gözler önüne sermektedir. Batı
bölgelerindeki gelişmiş iller birbirini pozitif etkileyen ve bir anlamda
çekim alanı yaratan bölgeleri temsil ederken; doğu bölgelerdeki geri
kalmış iller gene birbirini benzer şekilde etkileyen ancak genel iktisadi
ve sosyo-kültürel yapılarından ötürü batıdan geri kalarak gelişimi dışlayan bir yapıyı oluşturmaktadırlar. Bu pozitif etki batı ve doğuda
kendi içlerinde birbirine benzer yapıların var olduğu bilgisini vermektedir. Bunun ile birlikte, bulundukları coğrafyaya aykırı davranan bölgeler de bu iki coğrafya arasında coğrafi geçişi oluşturmaktadırlar.
Şekil 3.1: 1975-2001 Arası Bölgesel Farklılıklar - Moran’s I Ayrıştırması

Kaynak: TÜİK, Özötün (1980 ve 1988), yazarın kendi hesaplamaları
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Bu noktaya kadar gerçekleştirilen ayrıştırma biraz daha detaylı incelenebilir. Anselin (2010) yapılacak ayrıştırmayı geliştirmek için LISA
(Local Indicator of Spatial Association) testinin de yapılabileceği vurgusunda bulunmuş ve aslında yapılan mekânsal oto-korelasyon ayrıştırmasındaki yerel istatistiki anlamlılığın bu test ile değerlendirileceğini vurgulamıştır (Denklem 6).

LISA  ( xi  x) wij ( x j  x)

(6)

j

Denklem 6’da tanıtılan LISA hesaplamaları 1975-2001 yılları arasındaki büyüme hızı ve 1975 yılındaki illerin gelir seviyesi farklılıkları için
yapılmış ve karşılaştırılması sonucunda şekil 3.2’deki ilginç sonuçlar
ile karşılaşılmıştır. 1975-2001 yılları arasında doğu bölgesindeki düşük
hızla gelişen ve büyüyen bölgeler aynı zamanda 1975 yılında en düşük
gelir seviyesine sahip olan iller olarak mekân içinde kümelenmektedirler. Bununla birlikte 1975’de görece daha yüksek gelir seviyesine
sahip olan ve mekân içinde pozitif bir etkileşim gösteren Marmara
Bölgesinde kümelenen il grubunun, incelenen dönemde görece daha
yavaş büyüdüğü görülmektedir. Bu genel yakınsama modellerinde
elde edinilen yakınsama bulgularının kökeni hakkında ipuçları vermektedir. Kısaca yerel ayrıştırmanın gösterdiği ilk bulgu aslında yakınsamanın kökeninde beklenildiği gibi düşük gelirli bölgelerin daha hızlı
büyümesinin olmadığı, aksine yüksek gelirli bölgelerdeki yavaşlamanın buna neden olmuş olabileceğidir.
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Şekil 3.2: 1975-2001 Arası Bölgesel Farklılıklar - LISA Test Sonuçları

Kaynak: TÜİK, Özötün (1980 ve 1988), yazarın kendi hesaplamaları
Not: Ayrışma 5% anlamlılık düzeyinde incelenmiştir.

Tam bu tartışma sırasında, şu ana kadar tahmin edilen yakınsama
modellerinin neden sadece genel hakkında bilgi içerdiğini sorgulamaya başlamak yararlı olacaktır. Mekânsal bağları her ne kadar kontrol etsek de tüm bu modellerin genel coğrafya hakkında bilgi verdiğini
görmemiz gerekmektedir. Ancak biraz önce yapılan basit mekânsal
istatistiki analizler yerelde farklı yapıların var olabildiğini bizlere göstermektedir. Bu tartışma aslında ilk olarak Anselin’de (1996 ve 2010)
karşımıza çıkmaktadır. Analitik bir çerçevede modellenmesi ise Coğrafi Olarak Ağırlıklandırılmış Model (Geographically Weighted
Regression - GWR) yaklaşımı ile gerçekleşmiştir (Brundsdon ve diğerleri, 1996 ve 1996). Denklem 7 1975-2001 yılları arası için tahmin
edilecek GWR modelini göstermektedir. Modelde katsayılar ile birlikte tanımlanan u ve v ise bölgelerin koordinatlarını temsil etmekte;
bir anlamda ağırlıklandırmada kullanılacak olan parametreleri göstermektedir.
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Bu noktadan hareket ile çalışmanın yerel istikrarsızlıkları da içine alan
bir analiz yapması bir önceki bölümde altı çizilen yakınsama bulgularını tartışmak için önemli olacaktır. Tahmin edilen GWR modeli sonucunda hesaplanan 1975 yılındaki ilk koşulun gücünü ve etkisini açıklayan katsayıların mekânsal dağılımı şekil 3.3’de sunulmuştur. Bulgular
1975 yılındaki gelir seviyesinin etkisinin her bölgede genel modellerde olduğu gibi negatif olmadığını göstermektedir. Katsayının -0.019
ile 0.021 arasında değiştiği ve pozitif değerlerin doğu coğrafyasında,
negatif değerlerin ise batı coğrafyasında kümelendiği tespit edilmiştir.
Yani batı bölgelerinde 1975 yılındaki yüksek gelir seviyelerine sahip
illerin daha yavaş büyüdükleri görülmekte ve benzer şekilde doğu
bölgelerde konumlanan 1975 yılında daha düşük gelir seviyelerine
sahip bölgelerin de hala düşük bir hızla büyüdükleri anlaşılmaktadır.
Bu, şu ana kadar elde edinilen genel yakınsama modellerindeki yakınsama bulgularının yereldeki yansımalarının ne kadar farklı olduğunu
bize göstermektedir. Bu da bir anlamda aslında genel sonuçlar veren
geleneksel yöntemlerin yereldeki yansımalarının incelenmesinin neden önemli olduğunu göstermektedir.
Şekil 3.3: 1975-2001 GWR Analiz Sonuçları: Yakınsamanın Ayrışması

Kaynak: TÜİK, Özötün (1980 ve 1988), yazarın kendi hesaplamaları
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4. Bölgeler Arası Farklılıklar: 2001 Sonrası için Güncel Bir Tartışma
Şu ana kadar yapılan tartışmalar çerçevesinde Türkiye de bölgesel
farklıkların 1975 sonrasında bozulma yönünde oluştuğu ve dışa açık
büyüme stratejisinin benimsendiği, Türkiye’de küreselleşmenin belki
de en şiddetle yaşandığı bu dönemde yerel etkilerin hala var olmasına
rağmen ihmal edildiği tespit edilmektedir. Daha önce de vurgulandığı
gibi burada unutulmaması gereken, farklı planlarda politika yapıcıların aslında bu bölgesel farklılıkları işaret etmiş olmaları ve politika
önermelerinde bulunmaları; ancak uygulamaya geçildiğinde başarılı
sonuçlara ulaşılamadığıdır. Tüm bu tartışmaları tamamlayıcı olması
açısından daha yakın geçmişe bakmak kaçınılmazdır. Ancak 2001 sonrası dönemde TÜİK’in il bazında gelir hesaplarını yayınlamaya son
vermiş olması, cumhuriyet döneminin en ciddi siyasi, sosyal ve iktisadi dönüşümünün yaşandığı bir dönemin önceki dönemler ile bölge
bilimi açısından bire bir mukayesesini zorlaştırmaktadır.
Bu son alt başlıkta tüm veri kısıtları altında TÜİK’in sunduğu farklı bir
veri seti kullanılarak 2001 sonrası dönem için bölgesel farklılıkların
hem kendi içinde karşılaştırılması, hem de önceki dönemler ile mukayesesine çalışılacaktır. Bu noktada veri setinin içerdiği bilgiler çalışmayı önceki bölümlerde kullanılan modeller yerine daha temel istatistiki analizler yapmaya yönlendirmektedir. 2001 sonrasında TÜİK il
bazında gelir hesapları yerine İBBS 2 düzeyinde tanımlanan 26 İktisadi
bölge için Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (KGSKD) hesaplarını
sunmakta, ayrıca GSKD’in 3 temel iktisadi aktivite (Tarım, Sanayi,
Hizmetler) içinde nasıl paylaşıldığını açıklamaktadır.5 2004-2011 yılları
arasında 26 İktisadi Bölgeyi karşılaştırmaya izin veren bu veri bir anlamda 2001 sonrası bölgesel farklıklara ışık tutabilecek en önemli veri
olarak karşımıza çıkmaktadır.

5

TÜİK’in İBBS 1, 2 ve 3 düzeylerinde tanımladığı sırasıyla 12, 26 ve 81 alt
bölge için bkz. Ekler.
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Öncelikle incelenen kısa dönemde KGSKD artış hızı hesaplanmış ve
bunun 2004 yılında KGSKD’in bölgesel dağılımı ile ilgisi kabaca şekil
4.1’de incelenmiştir. Tamamlayıcı olması açısından 2004 ve 2011 yıllarındaki KGSKD bilgileri ve mekânsal dağılımı da şekil 4.2’de sunulmuştur. Bu bilgiler bize 2001 sonrası dönemde Türkiye’de bölgesel
farklılıklardaki dağılımın ne şekilde oluştuğunu anlamak açısından
ciddi bilgiler sunmaktadır.
Şekil 4.1: 2001 Sonrası Bölgesel Farklılıklar – Bölgesel Yakınsama

Kaynak: TÜİK, yazarın kendi hesaplamaları

Şekil 4.2: 2001 Sonrası Bölgesel Farklılıklar - Mekânsal Dağılımı

Kaynak: TÜİK
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Şekil 4.1 incelendiğinde 2004 ve 2011 yılları arasında İBBS 2 düzeyinde tanımlanan 26 iktisadi bölgenin kendi içinde belli bir seviyede
yakınsama gösterdiği şüphesi oluşabilir. 2004 yılında görece daha düşük KGSKD’e sahip bölgelerin büyüme hızı diğerlerine göre daha yüksek gözlenmektedir. Ancak burada yapılacak yakınsama yorumları,
tamamlayıcı analizler olmadan yanıltıcı olabilecektir. Bu nedenle şekil
4.2’de 2004 ve 2011 yıllarında KGSKD’in 26 iktisadi bölge arasındaki
mekânsal dağılımı incelenmiştir. Şekil 4.2 kendi içinde iki değerli bilgiyi içermektedir. Öncelikle 2004 ve 2011 yılları karşılaştırıldığında,
incelenen dönemde KGSKD ile hesaplanan bölgesel farklılıkların herhangi bir mekânsal değişiklik göstermediği tespit edilmektedir. 2004
yılında daha yüksek KGSKD’e sahip olan bölgelerin 2011 yılında da
gene en yüksek değere sahip oldukları görülmüştür. Bu kendi içinde
aslında incelenen 2001 sonrası dönemde de bölgeler arasında ciddi
bir yakınsamanın olduğunu tartışılır hale getirmekte ve bölgeler arası
ikili yapının aslında kendi içinde bu alt dönemde de sürdüğünü göstermektedir. İkinci olarak, her ne kadar 2001 sonrası sahip olduğumuz
bilgiler İBBS 2 düzeyinde olsalar da, İBBS 3 düzeyinde bilgi içeren
2001 öncesi dönem ile mukayese edildiklerinde genel olarak bölgeler
arası farklılıklardaki yapının ne yönde ilerlediğini yorumlamak mümkündür. Önceki bölümlerde yapılan mekânsal istatistiki analizler
Marmara Bölgesi ve çevre batı bölgelerinin çekim merkezi ve görece
daha yüksek gelir seviyesine sahip olduklarını, buna karşı Doğu ve
Güney Doğu Anadolu’ya doğru farklı bir iktisadi yapının oluşmaya
başladığını ve gelir seviyelerinde ciddi azalmalar olduğunu göstermekteydi. 2001 sonrası incelediğimiz bu bölümde de benzer şekilde
Marmara ve çevre bölgelerin çekim alanı olarak yüksek katma değer
seviyelerine sahip olmaya devam ettikleri görülmekte, Türkiye’nin
doğu coğrafyasında ise 2001 öncesi gözlemlenen olumsuz yapının
hala devam ettiği tespit edilmektedir.
Bu çalışma her ne kadar bölgesel farklılıkların arkasındaki nedenleri
ve üretim yapısında zaman içinde yaşanılan değişiklikleri incelemeyi
hedeflemese de, tablo 4.1’de sunulan bilgiler aslında üretim yapısında da gene benzer bir ikili yapının var olduğunu bize göstermekte136
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dir. Bu yapının, bölgesel farklılıkların bir nedeni mi, sonucu mu olduğu
sorusunu bir kenara bırakacak olursak; özellikle doğu bölgelerinde
düşük sanayi üretiminin bu dönem içinde ciddi bir farklılık geçirmediğini tespit etmek mümkündür. Ayrıca, her ne kadar tarımsal KGSKD
paylarında ülke genelinde bir azalma olsa da, bu noktada tarımın yerini ikame etmesi beklenen sanayi ve hizmetlerin dağılımdaki bölgesel
olarak adil olmayan yapının devam ettiği görülmektedir. Bu da bir
anlamda bölgelerin içinden geçtikleri sektörel dönüşümde de, 1970’li
yıllardan 2000’li yıllara kadar uzanan doğu batı yapısının hala 2001
sonrası dönemde de varlığını koruduğunu bize göstermektedir.
Tablo 4.1: 2001 Sonrası GSKD Sektörel ve Bölgesel Dağılımı

TR
TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3
TR10
TR21
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71
TR72
TR81
TR82
TR83
TR90

Tarım
0,11
0,23
0,34
0,15
0,24
0,12
0,29
0,21
0,00
0,16
0,25
0,06
0,19
0,23
0,08
0,08
0,03
0,25
0,16
0,17
0,20
0,28
0,18
0,07
0,26
0,23
0,15

2004
Sanayi
0,28
0,18
0,12
0,21
0,17
0,29
0,16
0,23
0,29
0,33
0,21
0,30
0,25
0,32
0,42
0,42
0,25
0,25
0,15
0,23
0,25
0,23
0,28
0,40
0,19
0,20
0,22

Hizmetler
0,61
0,59
0,54
0,63
0,58
0,59
0,55
0,56
0,71
0,51
0,54
0,64
0,56
0,45
0,50
0,50
0,71
0,50
0,69
0,60
0,55
0,49
0,54
0,53
0,55
0,58
0,63

Tarım
0,09
0,17
0,25
0,14
0,23
0,10
0,24
0,17
0,00
0,10
0,22
0,05
0,17
0,19
0,06
0,07
0,03
0,23
0,17
0,15
0,14
0,23
0,15
0,06
0,23
0,19
0,13

2011
Sanayi
0,27
0,20
0,14
0,23
0,15
0,32
0,19
0,29
0,27
0,39
0,22
0,27
0,23
0,36
0,41
0,36
0,26
0,24
0,13
0,21
0,28
0,23
0,30
0,40
0,20
0,22
0,23

Hizmetler
0,63
0,63
0,61
0,63
0,62
0,58
0,57
0,54
0,72
0,51
0,55
0,68
0,61
0,45
0,53
0,57
0,71
0,54
0,70
0,64
0,58
0,54
0,55
0,54
0,57
0,60
0,64

Kaynak: TÜİK
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5. Sonuç
Türkiye sahip olduğu coğrafi konum itibariyle, gerek politik iktisat gerek bölgesel iktisat literatüründe önemli bir inceleme alanı olarak kabul edilmektedir. Kıta Avrupa’sında görülen Kuzey-Güney yapısının
Türkiye yansımasının Batı-Doğu şeklinde olmasını, sadece bir coğrafi
tesadüfe değil, bunun da ötesinde aslında Türkiye’nin Avrupa ve Orta
Doğu - Asya arasında coğrafi ve iktisadi bir geçiş ülkesi olmasına bağlamak yanlış olmayacaktır. Tüm bu tartışmalar çerçevesinde Türkiye’nin bölgesel farklılıklarını incelemek ve bu yapı içinde mekân ve
yerel istikrarsızlıkların rolünü analiz etmek önemli bir nokta olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikle ele alınan klasik yakınsama modeli sonuçları, mekânın ve
mekânsal bağların kontrol edildiği zaman bölgeler arasında gelir farklılıklarının azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak tespit
edilen yakınsamanın hızının çok yavaş olduğu ve batı-doğu farklılıklarının da hala devam ettiği görülmektedir. Bu bir anlamda, yakınsama
var olsa dahi, bunun Türkiye’nin önemli bir dönüşümden geçtiği
1975-2001 döneminde bölgeler arası farklılıkları kapatma açısından
başarısız olduğu anlaşılmaktadır. Tabi ki mekânsal bağların oluşması
kendi içinde ayrı bir tartışma konusu olacaktır. Bu bağların kökeninde
iktisadi, sosyal, kültürel ve belki de coğrafi birçok neden yatmaktadır.
Çalışma bu mekânsal bağların nasıl oluştuğunu anlamak yerine bu
bağların yereldeki etkilerini anlamaya odaklanmıştır. Zira yapılan analizler, Türkiye’de mekânsal bağların özellikle düşük il grupları içinde
çok yüksek olduğunu ve bu il gruplarının kendi içindeki büyüme hızlarının da çok düşük ve benzer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte görece daha yüksek gelire sahip olan illerdeki mekânsal bağların
daha sınırlı olduğu ve bu bölgelerdeki büyüme hızının da yavaşlama
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu noktada genel modelde tespit
edilen yakınsama bulgusunun aslında düşük gelirli bölgelerin daha
hızlı büyümesinden değil de, aksine daha yüksek gelirli bölgelerdeki
büyüme hızının yavaşlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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1975-2001 dönemi için yapılan bu tartışma, gerek Türkiye’de bölgeler
arası farklılıkları inceleyen çalışmalar ile gerekse de kamu ve özerk
bağımsız kurumların gerçekleştirdikleri araştırmalar ile paralel sonuçlar içermektedir. Tamamlayıcı olması açısından 2001 sonrası Türkiye’nin ciddi bir iktisadi, sosyal ve politik dönüşümden geçtiği dönem
incelenmiştir. Bu dönem kendi içinde farklı dinamiklere sahip olmak
ile birlikte, incelendiğinde bölgeler arası farklılıklar açısından bir değişiklik getirememiştir. Gerek kendi içinde incelendiğinde (2004-2011
dönemi), gerekse de bir önceki dönemle karşılaştırıldığında (19752001 ve 2004-2011 karşılaştırması), 2001 sonrası dönemin bölgeler
arası farklılıkların giderilmesi açısından başarısız olduğu görülmektedir. Bu süregelen bölgeler arası farklılık sorununun bu dönemde özellikle kalkınma ajanslarının da devreye sokulması ile daha dinamik ele
alındığı da düşünüldüğünde, gelinen noktanın neden başarısız olduğu
daha da önem kazanmaktadır. Bu tartışma mevcut çalışma içinde cevaplanacak bir soru olmamak ile birlikte, gerek bölge bilimcilere gerekse de iktisadi politika yapıcılara yerel dinamiklerin ve bağların ne
kadar önemli olduğunu vurgulamayı hedeflemiştir. Şöyle ki; Avrupa
Birliği (AB) sürecinde aday ülke konumuna sahip Türkiye’nin şu anda
mevcut müzakere turlarının Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (Fasıl 22) üzerinden yapıldığı da düşünüldüğünde mekânsal bağlar ve yerel istikrarsızlıklar sorunun daha da ciddi ele alınması bir gereklilik olacaktır.
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Ekler
İBBS 1, İBBS 2 ve İBBS 3 Bölgelerinin Sınıflandırılması
İBBS 1
TRA
TRB
TRC

TR1
TR2
TR3

TR4
TR5
TR6

TR7
TR8

TR9

İBBS 2
TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3
TR10
TR21
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71
TR72
TR81
TR82
TR83
TR90

İBBS 3
Erzurum, Erzincan, Bayburt
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Van, Muş, Bitlis, Hakkari
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Şanlıurfa, Diyarbakır
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
İstanbul
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Balıkesir, Çanakkale
İzmir
Aydın, Denizli, Muğla
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak
Bursa, Eskişehir, Bilecik
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Ankara
Konya, Karaman
Antalya, Isparta, Burdur
Adana, Mersin
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
Kayseri, Sivas, Yozgat
Zonguldak, Karabük, Bartın
Kastamonu, Çankırı, Sinop
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

Kaynak: TÜİK
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ
Fırat Bilgel* , Nazan Bilgel**

1. Giriş
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde, sunumunda ve finansmanında son on beş yılda büyük değişiklikler olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılından beri farklı sağlık hizmet örgütlenmeleri oluşturulmaya çalışılmış ve sıklıkla değişikliklere gidilmiştir. Bu örgütlenmelerin içinde 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunuyla oluşturulan ve 1963
yılında ilk defa Muş ilinde uygulamaya konulan sağlık hizmeti örgütlenmesi en uzun süre (42 yıl) devam eden model olmuştur. Sağlık
hizmetlerinin tümüyle devlet tarafından karşılanması ilkesini benimseyen, kişilerin hastalandıklarında ilk başvuruyu yaptıkları birimden
alacakları sağlık hizmetinin (birinci basamak sağlık hizmeti) ve belirli
koşullarda (örneğin birinci basamaktan yapılan sevk ile) hastane hizmetlerinin de (ikinci basamak) tümüyle ücretsiz olmasını öngören bu
sağlık hizmeti örgütlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik tanıyan bir anlayışı benimsemiş ve koruyucu, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerinin tümünün devlet tarafından finanse edilmesini bir
ilke olarak kabul etmişti.
Toplumun demografik yapısında oluşan değişmeler, sağlık teknolojisindeki ilerlemeler, toplumun sağlık hizmetlerinden beklentilerinin
değişmesi, küreselleşme, ekonomik yapıdaki değişmeler, sağlık hizmetlerinin finansmanının giderek daha zor hale gelmesi ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan aksaklıklar gibi
çeşitli nedenlere bağlı olarak Türkiye’de 1983 yılından itibaren yeni
bir sağlık hizmet modeli oluşturma arayışları başlamıştır. Sağlık hizmet*
**
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lerindeki finansman sorununu çözmek amacıyla 56. maddesinde genel sağlık sigortası kurulabileceğini ifade eden 1982 Anayasası temel
alınarak, 1987 yılında genel sağlık sigortası oluşturulması konusu tekrar gündeme gelmiştir. Ancak bu konudaki yasal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. Aynı yıl Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu hazırlanmış ve bu kanunun 224 Sayılı Kanunun yerini alması planlanmıştır.
Ancak kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edildiği için ve yeni düzenlemeler de yapılmadığından bu kanun da
hayata geçirilememiş ve 224 sayılı Kanun uygulamada kalmıştır. 1990
yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlık sektörü ile ilgili olarak master planı hazırlatılmış, 1992 ve 1993 yıllarında toplanan 1. ve
2. Ulusal Sağlık Kongrelerinde konu ile ilgili çalışmalar yapılmış, ancak
Türkiye’nin yeni sağlık sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Yine bu yıllarda, sosyal güvenlik sistemine
dahil olmayan ve yoksul olan kişiler için ücretsiz muayene ve tedaviyi
sağlayacak olan yeşil kart uygulaması başlatılmıştır. Hastanelerin
özerkleştirilmesi ve özelleştirilmesi çalışmaları ise sonuçsuz kalmıştır.

2. Sağlıkta Dönüşüm Programı
Aralık 2003 tarihinde Sağlıkta Dönüşüm Programı çalışmalarına başlanılmıştır. Bu programda kişilerin aile sağlığı kavramı çerçevesinde
değerlendirilerek insan merkezli bir hizmetin sunulması; geliştirilecek
olan hizmet modelinin sürdürülebilir olması; hizmetin geliştirilmesi ve
uygulanması sırasında ilgili tüm tarafların katılımının ve bunlar arasında bir uzlaşmanın olması; hizmeti alanların da, verenlerin de gönüllülük ilkesiyle hareket etmelerinin sağlanması; sağlık hizmetlerinin
finansman, planlama, denetim ve hizmet sunma güçlerinin birbirinden ayrılması; sağlık hizmetlerinde desantralizasyonun gerçekleştirilmesi; rekabet ve teşvik ortamının oluşturulması ilkeleri benimsenmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programında şu bileşenler yer almıştır (T.C.
Sağlık Bakanlığı, 2003):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı
Herkesi tek bir çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
Yaygın, erişimi kolay, güler yüzlü sağlık hizmet sistemi
Bilgi beceri ile donatılmış ve yüksek motivasyonla çalışan sağlık
insan gücü
Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
Karar sürecinde etkili bilgiye erişim, sağlık bilgi sistemi

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulama sürecini
kavramsallaşma, yasalaşma, kontrollü yerel uygulamalar ve Türkiye
geneline yaygınlaştırma olarak 4 aşamada belirlemiştir. Bu programda
birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulanmasında sağlık ocağı modeli yerine aile hekimliği modeli getirilmiş ve 2004 yılında çıkartılan
5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanılarak 15 Ekim 2005 tarihinde Düzce ilinde pilot uygulama başlatılmış,
bunu Eskişehir, Bolu, Edirne ve İzmir illerindeki pilot uygulamalar izlemiştir. 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren Türkiye’nin tüm illerinde
aile hekimliği uygulaması başlamış ve sağlık ocakları kapatılmıştır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanının tek elden sağlanması, sosyal güvenlik ile sağlık hizmetlerinin finansmanının birbirinden ayrılması ve
genel sağlık sigortasının oluşturulması için 5510 sayılı kanun hazırlanmış ve Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal
Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu bir bütün halinde uygulamaya sokma olanağı oluşamadığından pek çok maddesi farklı zamanlarda uygulamaya konulmuştur. Geçen süre içinde kanunun pek
çok maddesi değiştirilmiş, kaldırılmış, eklemeler ve geçici düzenlemeler yapılmıştır. Bu durum kanunu anlaşılmaz ve karışık bir hale getirmiştir.
5510 sayılı kanunun 3. kısmı genel sağlık sigortası ile ilgilidir. Bu kanuna göre genel sağlık sigortası zorunludur. Bordrolu çalışanlardan
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emekliliğe esas aylık gelirlerinin yüzde 12’si kadar sigorta primi kesilir.
Bu kesintinin yüzde 5’i çalışan, yüzde 7,5’u işveren tarafından ödenir.
Bordrolu çalışmayanlarda ise asgari ücret esas alınarak sigorta primi
belirlenir. Ancak bu kişilerin gelir tespiti yaptırarak bunu belgelendirmeleri ve SGK’na bildirmeleri gerekmektedir.
Ancak zorunlu sağlık sigortası primlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması gerçekleşmediğinden, artan sağlık hizmet maliyetleri karşısında sağlık sigorta prim gelirleri sağlık giderlerini karşılayamamış, aradaki açığı kapatmak için muayene ve ilaç katkı payları adı
altında, katkı payının hizmeti kullanan kişi tarafından ödenmesiyle
gerçekleşen uygulamalar yürürlüğe konulmuştur.
Katkı payı uygulanacak sağlık hizmetleri (a) Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katkı payı, (b) ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, (c) vücut dışı
protez ve ortezler, ve (d) yardımcı üreme yöntemi tedavileridir. Katkı
paylarının miktarı ve nasıl tahsil edileceği SGK tarafından çıkarılan
Sağlık Uygulama Talimatnamesi (SUT) ile saptanmaktadır. 5510 sayılı
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hangi muayene
ve tedavilerin sağlık sigortası kapsamına alınacağını belirlemekle ve
muayene ve ilaç katkı paylarını düzenlemekle yetkili kılınan kurum
SGK’dır. Mevcut uygulamaya göre birinci basamakta yapılan muayeneler için katkı payı 2 TL, kamu hastanelerinde yapılan muayeneler
için 8 TL, özel hastanelerde yapılan muayeneler için ise 15 TL’dir.1

1

http://www.sgk.net/gss-sorgulama/muayene-katki-payi-2012-muayenekatki-paylari-ne-kadar-merak-edilenler.html Erişim: 15 şubat 2014
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Şekil 2.1: SGK Prim Gelirlerinin Harcamaları Karşılama Oranı (%),
2000-2012

3. Sağlık Hizmetlerini Etkileyen Demografik Değişiklikler
Son on beş yılda Türkiye’nin demografik yapısında önemli değişiklikler
meydana gelmiştir. 1990’lı yıllarda genç ve olgun bir nüfus yapısına
sahip olan Türkiye’de nüfus giderek yaşlanmış ve 1998 yılında 65 yaş
ve üstündekilerin tüm nüfusa oranı yüzde 5,7 iken bu oran 2012 yılında yüzde 7,5 düzeyine ulaşmıştır2 (Tablo 3.1). Bu da Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması ve yaşlı bir nüfusun var
olması anlamına gelmektedir. Toplumların gelir düzeylerindeki artış,
çevre şartlarının iyileştirilmesi, beslenme, barınma olanaklarının artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, tıp teknolojisindeki ilerlemeler
gibi nedenlerle doğan her çocuk ileri yaşlara kadar yaşama şansına
kavuşmakta ve böylece toplumların yaşlı nüfuslarında artışlar oluşmaktadır. Türkiye’de son on beş yılda doğumda yaşam beklentisi
yaklaşık 5 yıl artmıştır.
2
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65 yaş ve üstündekilerin tüm nüfusa oranı %4’ün altındaysa genç nüfus;
%4-7 arasındaysa olgun nüfus yapısından söz edilir.
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Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon,
kemik erimesi, kireçlenme ve kanser gibi kronik hastalıkların görülme
sıklığında artış olmuştur. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi, daha önceki
yıllarda daha sık olarak görülen çocukluk ve gençlik dönemi ile ilişkili
akut ve bulaşıcı hastalıklar ile gebelik, doğum ve lohusalık ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisine göre daha zordur, daha pahalıdır ve daha
uzun sürelidir. Ayrıca bu kronik hastalıklara karşı kişileri korumak da
her zaman mümkün olamamaktadır. Çünkü bu hastalıklar, çoğunlukla
kişilerin yaşam biçimlerini ve davranışlarını değiştirme ile önlenebilir.
Kişilerdeki davranış değişikliğini sağlamak ise uzun, yorucu, pahalı ve
çok emek isteyen bir süreçtir. Davranış değişikliğini sağlamak üzerine
değil de sadece tanı ve tedaviye odaklı sağlık hizmetleri ile bu süreç
başarıya ulaşamaz.
Tablo 3.1: Son on beş yılda Türkiye’nin temel demografik
göstergelerinde oluşan değişiklikler
1997-1998 2012
Nüfus
62.866.000 75.627.384
65 yaş ve üstü nüfus payı (%)
5,7
7,5
Kentsel nüfus payı (%)
65
77,3
Doğumda beklenen yaşam süresi (yıl) 69
76
Kaba doğum hızı (binde)
23,4
17
Toplam doğurganlık hızı
2,37
2,08
Kaba ölüm hızı (binde)
6
5
Bebek ölüm hızı
42,7
11,6
Kaynak: TÜİK: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2007-2012; Temel
Doğurganlık ve Ölümlülük Göstergeleri http://www.tuik.gov.tr
WHO: Global HealthObservatory Data Repository
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
DİE: Türkiye İstatistik Yıllığı (1999)
UNICEF: Dünya Çocuklarının Durumu (1999)
Türk Tabipleri Birliği: Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000. TTB Yayını No: 001/2000

1960’lı yıllarda başlayan köylerden kentlere göç olgusu son on beş yılda
da devam etmiş, 2012 yılında nüfusun sadece yüzde 22,7’si köylerde
yaşar hale gelmiştir. İşsizlik, gelir yetersizliği, terör olayları, yaşam kalitesini yükseltme, barınma, eğitim ve çevre olanaklarından yararlan149
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ma isteği gibi çok farklı nedenler sonucunda gerçekleşen bu göçler ile
kırsal alanlara götürülen sağlık hizmetlerinin niceliği ve kapsamında
azalma, buna karşılık kentsel alanlardaki sağlık hizmetlerinin talebinde ve kapsamında artış olması durumu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda kentsel alanlardaki sağlık hizmetlerine daha fazla önem
verme bir zorunluluk haline gelmiştir.
Şekil 3.1: Türkiye Nüfus Piramidi, 2012

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Şekil 3.2: Yıllara göre doğumda beklenen yaşam süresi (yıl)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012
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2012 yılında Türkiye’de kaba ölüm hızı binde 5’tir. Kaba ölüm hızının
dağılımına bakıldığında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu oran
genellikle çok düşük iken, Güney Marmara ve Batı Karadeniz'de kaba
ölüm hızları Türkiye ortalamasının üzerindedir (Şekil 3.3).
Şekil 3.3: İBBS 3'e göre kaba ölüm hızları (binde), 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

4. Morbidite ve Mortalite
4.1 Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında, anne ve çocuk ölümlerinin önlenmesi, gebe lohusa ve 0-6 yaş grubunun düzenli olarak izlenmesi, doğumların sağlıklı koşullarda yaptırılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, 0-6 yaş grubu çocukların beslenme durumlarının
iyileştirilmesi ve 0-6 yaş grubunun aşı ile önlenebilen hastalıklara
karşı korunması gibi hizmetler yer almaktadır. Son on beş yılda Türkiye ana ve çocuk sağlığı hizmetleri bakımından büyük ilerlemeler
kaydetmiştir. Gebelik, doğum, lohusalık nedeniyle veya bu durumların neden olduğu hastalıklar sebebiyle oluşan ölümlerde, yani anne
ölümlerinde büyük azalmalar sağlanmış, doğumların neredeyse tamamı hastane koşullarında gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1980-1997 döneminde yüz bin canlı doğumda 130 olan
anne ölüm oranı, 2005'te 28,5’e, 2012 itibariyle ise 15,4'e gerilemiş151
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tir3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-1'e (IBBS 1) göre 2012'de
Türkiye'deki 12 bölgeye ait anne ölüm hızlarının coğrafi dağılımı Şekil
4.1.1’de gösterilmiştir. Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu
Anadolu ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde anne ölüm hızı çok yüksek, Batı ve Doğu Marmara alt bölgelerinde ise çok düşüktür.
Şekil 4.1.1: İBBS 1'e göre anne ölüm hızları, (100000 canlı doğumda), 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Son on beş yılda Türkiye'de bebek (0-1 yaş) ve 5 yaş altı çocuk ölümleri ciddi oranda azalmıştır. 1998 yılında bebek ölüm hızı ve beş yaş
altı çocuk ölüm hızı sırasıyla binde 43 ve 52 iken bu oran 2012 yılında
7,4 ve 11'e gerilemiştir (Şekil 4.1.2. ve 4.1.3).

3
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MoH, RSHC, School of Public Health: Turkey Health Report 2004,
Publication No: SB-HM-2004/01, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü: Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005, Yayın no:
NEE-HÜ.06.02, Ankara.
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Şekil 4.1.2: Yıllara göre bebek ölüm hızları (binde)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Şekil 4.1.3: Yıllara göre beş yaş altı çocuk ölüm hızları (binde)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Ancak bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm hızlarının 2012 yılındaki coğrafi
dağılımına bakıldığında doğu ve batı bölgeleri arasındaki farklılıklar
keskin bir biçimde görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm
hızları Türkiye ortalamasının hayli üzerindedir (Şekil 4.1.4 ve 4.1.5).
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Şekil 4.1.4: İBBS 1'e göre bebek ölüm hızları (binde), 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 4.1.5: İBBS 1'e göre beş yaş altı çocuk ölüm hızları (binde), 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Türkiye’de bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında aşılama çalışmalarının büyük bir etkisi vardır. Son on beş yılda Türkiye'de aşı ile
önlenebilen hastalıkların görülme sıklıkları çok azalmış, çocuk felci
(polio) tamamen yok edilmiş ve yeni doğan tetanozu neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Bu dönemde 0-6 yaş grubu çocukların aşılanma
oranlarında da artış olmuştur. 2000’li yılların başında yüzde 60-70
düzeyinde olan aşılanma oranları 2011 yılında yüzde 95’in üzerindedir.
Aşağıdaki şekilde yıllara göre çocuklardaki aşılanma oranları gösterilmiştir (Şekil 4.1.6).
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Şekil 4.1.6: Yıllara göre 0-5 yaş çocuklardaki aşılanma yüzdeleri

Kaynak: T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No: SB-SAG-2012/01 Ankara, 2012. T.C.Sağlık
Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No: SB-SAG-2013/01 Ankara, 2013
Not: Hep B= hepatit B aşısı (3 doz); BCG= verem aşısı; DBT= Difteri boğmaca
tetanos aşısı (3 doz); Polio = Çocuk felci aşısı

Bu aşılama çalışmaları sayesinde çocuk felci tamamen ortadan kaldırılmıştır. 1998 yılından sonra Türkiye’de hiç çocuk felci olgusu bildirilmemiştir ve bu sayede de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 2002
yılında Avrupa’da çocuk felcinin yok edildiğini ilan etmiştir. Bir zamanlar Türkiye’de çok sayıda çocuğun ölümüne yol açmış olan kızamık hastalığı da aşılama ile büyük oranlarda azaltılmıştır. 2011 yılından beri kızamık olgularında görülen artışın yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelenlerden kaynaklandığı ve yerli olguların söz konusu olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Ancak yapılan çalışmalar
çoğunun yerli olgular olduğunu göstermiştir. 2013 yılı verileri dikkate
alındığında Türkiye’de bir kızamık salgınının söz konusu olduğunu
söylemek mümkündür. 2013 yılında görülen olguların yüzde
41,2’sinin aşısız ve yarısından çoğunun da 5 yaşından küçük çocuklar
olduğu belirlenmiştir. Bir zamanlar çok sayıda bebek ve çocuk ölümüne neden olan kızamık ve boğmaca olgu sayılarında ise büyük
azalmalar sağlanmıştır.
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Şekil 4.1.7: Yıllara göre Türkiye’deki kızamık olguları

Kaynak: http://data.euro.who.int/cisid

Şekil 4.1.8: Yıllara göre Türkiye’deki boğmaca olguları

Kaynak: http://data.euro.who.int/cisid

4.2 Bulaşıcı Hastalıklar
Son on beş yılda Türkiye’de bazı bulaşıcı hastalıkların görülme sıklıklarında büyük düşüşler olmakla birlikte, verem gibi bazı bulaşıcı hastalıklar önemlerini korumaya devam etmiştir. Ayrıca daha önceki yıllarda önem taşımayan Kırım Kongo Kanamalı ateşi, Hantavirus enfeksiyonu, pandemik grip gibi yeni bulaşıcı hastalıklar da görülmeye
başlanmıştır.
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Şekil 4.2.1: Yıllara göre Türkiye’deki verem olguları

Kaynak: Türkiye’de Verem Savaşı 2012 Raporu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Yayın No: 884, Ankara, 2013.

Günümüzde Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ı sağlıklı hıfzıssıhha olanaklarına, yüzde 99’u ise sağlıklı içme suyu olanaklarına sahiptir. Bu
nedenle su ve besinlerle bulaşan kolera, tifo, basilli dizanteri, hepatit
A gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklıklarında düşüşler olmuştur.
Omurgalı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara zoonoz ismi verilmektedir. Türkiye’de hala önemini korumakta olan zoonozlardan
biri de bruselloz hastalığıdır. “Akdeniz ateşi” ve “malta ateşi” olarak
da anılır. Hayvanlardan insanlara hasta hayvanların sütlerinin, süt
ürünlerinin tüketilmesi ya da vücut salgıları ve dokuları ile doğrudan
temas ile bulaşır. Hastalığın insidansı (yeni görülen olgu sayısı) yıllar
içinde hafif bir azalış göstermekle birlikte, Türkiye Dünya’da
brusellozun sık olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almaya devam
etmektedir. Söz konusu hastalığa en çok İç, Doğu ve Güney-Doğu
Anadolu bölgelerinde rastlanmaktadır.
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Şekil 4.2.2: Yıllara göre Türkiye’deki Bruselloz olguları

Kaynak: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye Halk Sağlığı Raporu 2012

Türkiye için hala önemli olan diğer bir zoonoz ise tularemi hastalığıdır.
“Francis ateşi”, “geyik sineği ateşi”, “avcı ateşi”, “tavşan ateşi”,
“O’Hara hastalığı” gibi isimleri de vardır. Kemiriciler, çiftlik hayvanlarından, pireler ve keneler aracılığı ile insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca
hastalık etkenini taşıyan kemiricilerin dışkıları ile kirlenen suların kullanılmasıyla insana sindirim yolu ile de bulaşabilir. Su yoluyla bulaşma
Türkiye’de en sık görülen bulaşma türüdür.
Şekil 4.2.3: Yıllara göre Türkiye’deki tularemi olguları

Kaynak: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye Halk Sağlığı Raporu 2012
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On beş yıl önce Türkiye için çok önemli bir bulaşıcı hastalık olan sıtma,
hastaların aranıp bulunarak tedavi edilmesi ve sivrisineklerle yapılan
mücadele sonunda azaltılmış, 2001 yılında 10.812 olan olgu sayısı
2010 yılında 87’e düşmüştür (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye
Halk Sağlığı Raporu, 2012).
Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen ve 2003 yılında tanımlanan Kırım Kongo kanamalı ateşi isimli hastalık keneler aracılığı ile insanlara
bulaşmakta ve ölümle sonuçlanmaktadır. 2010 yılında 868 olgu olduğu saptanmıştır. Türkiye’de eskiden beri var olan ve “şark çıbanı”,
“yıl çıbanı”, “Halep çıbanı” olarak da bilinen deri tipi / kutanöz
leishmaniazis, tatarcık sineklerinin sokmasıyla insandan insana ya da
hayvandan insana leishmania türlerinin bulaşması sonucu meydana
gelir. Halen, Şanlıurfa ili başta olmak üzere, en çok Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde görülmektedir.
Şekil 4.2.4: Yıllara göre Türkiye’deki şark çıbanı olguları

Kaynak: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye Halk Sağlığı Raporu 2012

Türkiye’de hantavirüs hastalığı ilk kez 2009 yılında Zonguldak-Bartın
bölgesinde tespit edilmiştir. 2010 yılında Türkiye’de 58 hantavirüs olgusu görülmüştür. Türkiye’de barsak parazitlerinin de yaygın olarak
görüldüğünü söylemek mümkündür. Bunların yaygınlığı ile ilgili kesin
veriler olmamakla birlikte Marmara Bölgesinde yüzde 10-34, Karade159
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niz Bölgesinde yüzde 54-94, Ege Bölgesinde yüzde 12-40, Akdeniz Bölgesinde yüzde 55-80, İç Anadolu Bölgesinde yüzde 50-75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 60-94, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde
64-96 oranında görüldüğü tahmin edilmektedir.

4.3 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Türkiye’de son on beş yıl içinde bulaşıcı olmayan hastalıklar önem kazanmışlardır. Bu grup içinde yer alan hastalıklar arasında kalp-damar
hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve kanserler önem taşımaktadır.
Türkiye’de 2010 yılında olan ölümlerin yüzde 39,6’sı, 2011 yılında
olan ölümlerin yüzde 38,8’i ve 2012 yılında olan ölümlerin yüzde
37,9’u kalp-damar hastalıkları nedeniyle oluşmuştur (TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2010, 2011 ve 2012). Kalp damar hastalıkları nedeniyle olan ölümler Türkiye’deki ölüm nedenleri arasında birinci sırada
yer almaktadır (Şekil 4.3.1).
Şekil 4.3.1: Türkiye’de kalp damar hastalıkları nedeniyle olan
ölümlerin hastalık gruplarına göre dağılımı (%), 2012

Kaynak: TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2012

Türkiye’de ölüm nedenlerinin ikinci sırasında yer alan hastalık grubu
ise kanserlerdir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında tüm ölümlerin yüzde
20’si kanserler nedeniyle olmuştur (TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri,
2010, 2011 ve 2012). Erkeklerde en çok görülen kanser türleri sırasıyla, akciğer (yüzde 26,3), mide (yüzde 10,1), mesane (yüzde 8,5),
prostat yüzde 7,6), kalın barsak (yüzde 7,4) ve gırtlak (yüzde 4,3) kan160
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seri iken, kadınlarda en çok görülen kanser türleri meme (yüzde
25,6), kalın barsak (yüzde 7,9), mide (yüzde 7,7), rahim (yüzde 4,9),
yumurtalık (yüzde 4,6) ve akciğer (yüzde 4,5) kanseridir4.
Şekil 4.3.2: Yıllara göre Türkiye’de kanser insidansi (100000'de)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Türkiye’de erkeklerdeki kanser ölümlerinin yüzde 31,6’sı akciğer,
yüzde 11,9’u mide, yüzde 6,7’si prostat, yüzde 6,6’sı kalın barsak ve
yüzde 5,8’i mesane kanseri nedeniyle olmaktadır. Kadınlarda ise kanser ölümlerinin yüzde 17,6’sı meme, yüzde 11’i mide, yüzde 8,7’si kalın barsak, yüzde 6,7’si akciğer, yüzde 5,7’si yemek borusu ve yüzde
5,1’i yumurtalık kanseri nedeniyle olmaktadır.
Kanserlerde erken tanı ve tedavi yaşam süresini uzatmaktadır. Erken
tanıyı sağlayacak tarama programları bu nedenle önemlidir. Son on
beş yılda Sağlık Bakanlığı tarafından bu tarama programlarının yaygınlaştırılması için yoğun çaba sarf edilmekte, ulusal tarama standartları belirlenmektedir. Bunlar arasında meme kanserinin erken tanısına yönelik mamografi, rahim ağzı kanserinin erken tanısına yönelik PAP smear, kolon kanserinin erken tanısına yönelik kolonoskopi ve
dışkıda gizli kan taramaları, prostat kanserinin erken tanısına yönelik
4

Cancer incidence, mortalityandprevalenceworldwide 2008 estimates
GLOBOCAN 2008 http://globocan.iarc.fr.
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PSA (Prostat Spesifik Antijen) taraması ve dijital rektal muayene gibi
girişimler Kanser Erken Tanı ve Tedavi Merkezlerinde (KETEM) gerçekleştirilmektedir.
Son on beş yılda diyabet hastalığının görülme sıklığında da artış olmuştur. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar
Prevalans Çalışması (TURDEP) çalışmalarının sonuçlarına göre 1997-1998
yıllarında diyabet hastalığının toplumdaki görülme sıklığı yüzde 7,2 iken
2010 yılındaki çalışmada bunun yüzde 13,7’ye yükseldiği belirlenmiştir.
Bu artışın en önemli nedeni hatalı beslenme alışkanlıkları ve fizik egzersiz
yokluğu nedeniyle toplumun giderek şiş-manlamasıdır. Nitekim aynı çalışmada nüfusun yüzde 37,5’inin aşırı ki-lolu (25<VKİ<29,9), yüzde
31,2’sinin ise obez (VKİ>30) olduğu belirlen-miştir5. Türkiye Beslenme ve
Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre de Türkiye’de 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 71,9’u hiç egzersiz yapmamaktadır.
5. Sağlık Hizmetlerinin Altyapısı ve Kullanımı
Sağlık hizmetlerini koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak üçe ayırmak mümkündür.
Koruyucu sağlık hizmetleri, bireylerin ve toplumların sağlığını korumak için yürütülen hizmetlerdir. Rehabilitasyon hizmetleri hastalık
veya sakatlık nedeniyle kişilerde ortaya çıkan durumları düzeltmeye
yönelik hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri ise hastaların tedavi edilmesini amaçlayan hizmetlerdir. Başlıca şu şekillerde olabilir.
1. Kendi kendine bakım: Hastaların ev ilaçları veya eczaneden alınan ilaçlarla kendisi ve yakınları tarafından tedavisidir.
2. Birinci basamak sağlık hizmetleri: Hastaların ilk başvurdukları
hekim (sağlık ocağı hekimi, dispanser hekimi, aile hekimi, poliklinik hekimi) tarafından evde ve ayakta tedavi edilmesidir.
3. İkinci basamak sağlık hizmetleri: Hastaların hastanelerde (bölge
hastanesi, devlet hastanesi, özel hastaneler) tedavi edilmesidir.
4. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri: Hastaların yüksek teknoloji
5
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ile donatılmış hastanelerde (ihtisas hastaneleri, üniversite hastaneleri) tedavi edilmesidir.
5.1 Birinci basamak sağlık hizmetleri
Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetini sunan kuruluşlar hizmet sunumuna göre yeniden belirlenmiş, bu
belirlemede birinci basamak sağlık hizmeti sunan üç temel kurum
oluşturulmuştur. Bunlar: Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı
Merkezi (TSM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’dir.
Daha önceki sağlık örgütlenme modelinde yer alan, Ana Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması, Sıtma Savaş, Verem Savaş Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi çatısı altında toplanmıştır.
Aile Sağlığı Merkezi, kişilere koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini sunan aile hekimliği birimlerinden oluşur. Aile hekimliği birimi bir aile
hekimi ve bir aile sağlığı elemanından oluşan bir birimdir. Aile hekimi
sözleşmeli olarak çalışan, kendisine aile hekimi olma yetkisi verilmiş
bir hekimdir. Uzman hekimler de aile hekimi olarak sözleşme yapabilirler ancak uygulamada aile hekimlerinin büyük çoğunluğu pratisyen
hekimlerdir. Aile sağlığı elemanı ise, aile hekiminin yanında sözleşmeyle çalışan hekim dışı sağlık personelidir.
112 acil sağlık hizmeti, hasta nakillerinde veya kişilerin acil tıbbi girişime gereksinimleri olması durumunda hizmeti sunan ve bir merkeze
bağlı istasyonlarda görev yapan sağlık personeli ile ambulanslarından
oluşan bir birimdir.
Toplum sağlığı merkezi birinci basamak sağlık hizmetinden; toplumla
ilişkili hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, gerektiğinde adli tıp hizmetleri, okul sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, acil sağlık hizmetleri, sağlık
eğitimi, laboratuar hizmetleri gibi hizmetlerden sorumludur. Gerekli
kurumlarla işbirliği içinde koruyucu ve tedavi edici hizmetlerden herkesin en iyi şekilde yararlanması için planlar yapar Toplum sağlığı
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merkezi bu hizmeti yürütürken bazı sağlık hizmetlerini doğrudan kendisi sunar bazılarını ise diğer sağlık kuruluşlarından ister. Kendisine
bağlı sağlık kuruluşlarından sağlıkla ilgili verileri toplamak ve analizlerini yapmakla yükümlüdür. ASM’lerin teknik ve lojistik destek ihtiyaçları da TSM’ler tarafından karşılanır. ASM’lerin tüm çalışmaları
TSM’ler , Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından denetlenir.
2012 yılında Türkiye’de 20.811 aile hekimliği birimi, 6.660 aile sağlığı
merkezi ve 957 toplum sağlığı merkezi bulunmaktadır. 2012 yılında
aile hekimi başına düşen nüfus 3.634 kişidir. Bu sayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla olup 3.768 kişiye ulaşmaktadır. Orta Anadolu
Bölgesinde ise en düşük düzeyde olup 3.401 kişidir.
Şekil 5.1.1. Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi

Not: ASM= Aile Sağlığı Merkezi; TSM= Toplum Sağlığı Merkezi; HSL= Halk
Sağlığı Laboratuarı; ASHİ= Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
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Şekil 5.1.2: İBBS 3'e göre birinci basamak sağlık hizmetlerinde bir
aile hekimine düşen başvuru sayısı, 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

5.2 İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri
Bu hizmetler yataklı tedavi kurumları olan hastaneler tarafından verilmektedir. Aile hekimliği birimlerinden hastanelere sevk zinciri uygulaması henüz gerçekleştirilemediğinden ayakta tedavi hizmetleri de
bu kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle hastanelerde muayene ve tetkikler için uzun bekleme listeleri oluşmuş durumdadır.
Hastanelerdeki bu aşırı iş yükünün azaltılması ancak birinci basamak
sağlık hizmetlerini sunan aile hekimliği birimi veya ASM’lerden sevkle
hastaneye gitme zorunluluğunun uygulamaya konulmasıyla çözülebilir.
Genel olarak bakıldığında on yıllık bir süre içerisinde kişi başına düşen
hekime başvuru sayısının 2,5 kat; hastanedeki uzman hekime başvuru
sayısının 2,5 kat ve birinci basamakta çalışan hekime başvuru sayısının 3 kat arttığını söylemek mümkündür. Kişi başına düşen hekime
başvuru sayısı OECD ortalaması olan 6,6’nın üstündedir. Bu artışı etkileyen çeşitli etmenler vardır. Bunlar arasında eğitim düzeyindeki artış, sosyo-ekonomik kalkınma, iletişim olanaklarının artması, gibi ülke
kalkınmasıyla ilgili genel etmenlerin yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması, sağlık hizmeti
sunucularının sayılarının ve olanaklarının arttırılması gibi sağlık hizmeti ile ilgili etmenler de vardır. Dolayısıyla bireylerin sağlık hizmetle165
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rinden yararlanmasındaki artışı sadece sağlıkta dönüşüm projesine
bağlamak doğru olmaz. Ayrıca bir topluma sunulan sağlık hizmeti kesikli olmayıp süreklilik göstermek durumundadır. Buradan hareketle
sağlıkta dönüşüm projesi öncesinde sunulan sağlık hizmetlerinin de
bu artışta etkisinin olduğunu belirtmek gerekir.
Şekil 5.2.1. Yıllara ve sağlık hizmet birimlerine göre kişi başına hekime başvuru sayısı

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Şekil 5.2.2 Yıllara göre hastanelerdeki yatak doluluk oranları

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Türkiye’de 2012 yılındaki hastane sayısı 1.483’dür. Bunların yüzde
56,1’i Sağlık Bakanlığına, yüzde 36,5’i özel işletmelere, yüzde 4,4’ü
üniversitelere ve yüzde 3’ü diğer kuruluşlara bağlıdır. Yıllara göre
hastanelerdeki yatak doluluk oranlarına bakıldığında ise bu oranın
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2004 yılından beri yatay bir çizgi üzerinde seyrettiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de hastanelerdeki yatak doluluk oranı OECD ortalaması
olan 78,2’nin altındadır. Türkiye’de uzun bir süredir yüzde 60-65’ler
düzeyinde seyreden yatak doluluk oranları hastanelerin çok da verimli
bir biçimde kullanılamadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Şekil 5.2.3: İBBS 3'e göre ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerinde bir yatağa düşen başvuru sayısı, 2012

Not: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

5.3 Sağlık İşgücü
Türkiye’de son on beş yılda sağlık işgücünde artış olmuştur. Ancak bu
artışların Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi değerleri ile karşılaştırıldığında yeterli olmadığı görülmektedir. 1995 yılında 69.349 olan
hekim sayısı 2012’de 129.772’ye yükselmiştir. Bu hekimlerin yüzde
46’sı pratisyen ve halen ihtisas yapmakta olan hekimler yüzde 54’ü
ise uzman hekimlerdir. 2012 yılında Türkiye’de 100.000 kişiye düşen
hekim sayısı 172’dir. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi
değerinin yarısı kadardır. Diş hekimi sayısı 1995 yılında 11.717 iken
2012 yılında 21.404’e yükselmiştir. 2012 yılında Türkiye’de 100.000
kişiye düşen diş hekimi sayısı 28’dir. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölgesi değerinden 2,2 kat daha azdır. Hemşire sayısı 1995
yılında 64.243 iken 2012 yılında 134.906’ya yükselmiştir. 2012 yılında
Türkiye’de 100.000 kişiye düşen hemşire sayısı 249’dur. Bu değer,
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi değerinden 3,4 kat daha azdır.
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Şekil 5.3.1: Türkiye’de yıllara göre hekim ve hemşire sayıları

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları 2002; 2008; 2012

Türkiye’de sağlık işgücünün dağılımındaki eşitsizlik çok eskiden beri
mevcuttur. Bunu önlemek için çeşitli girişimlerde bulunulmuş ancak
başarı sağlanamamıştır. Bu eşitsizlik sadece hekimler için değil, diş hekimi, eczacı, fizyoterapistler, diyetisyenler, ebe, hemşire, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları vb. sağlık insan gücü için de söz konusudur.
Türkiye’de 2001 yılına ait hekim sayılarının coğrafi dağılımına bakıldığında, 100.000 bireye düşen toplam hekim sayısı Güneydoğu Anadolu
ve Ortadoğu Anadolu’da ülkenin diğer bölgelerine göre çok daha düşüktür.
Şekil 5.3.2: İBBS 3'e göre Toplam Hekim Dağılımı (100.000’de)

a. 2001
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b. 2012
Not: T.C. Sağlık Bakanlığı 2001 Temel Saglik Hizmetleri Yıllığı ve 2012 Sağlık
İstatistikleri Yıllığı'ndaki veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Her ne kadar son yıllarda Türkiye genelinde hekim sayısında ciddi bir
artış gözlense de 2012 yılına bakıldığında hekim dağılımının 2001’e
göre nispeten homojen olan yapısını kaybettiği ve hekim sayıları bakımından sağlık işgücü arzında bölgesel eşitsizliklerin arttığı söylenebilir.
Sağlık bir hizmet sektörü olduğu için, hizmetin başarılı olmasında bu
hizmeti sunan kişilerin bilgi ve becerileri de önemlidir. Türkiye’de tıp
eğitiminin durumu yıllardır konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Hekim
sayısını arttırmak için altyapısı (bina, araç-gereç, öğretim elemanı) hazırlanmadan açılan yeni tıp fakülteleri, eskiden beri var olan ve belli
sayıda öğrenci için açılmış olan tıp fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının arttırılması tıp eğitimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı
sıra, son yıllarda sayıları hızla artan ve hemen hemen hepsi İstanbul,
İzmir ve Ankara’da kurulmuş vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açmak konusundaki ticari isteği ile beraber tıp eğitiminin niteliğinden
çok niceliğine önem vermeleri, yetişmekte olan hekim adaylarının
yetkinliği konusunda endişeler doğurmaktadır.
1960 yılında Türkiye’de 3 tıp fakültesi varken, 2013 itibariyle bu rakam 77'yi bulmuştur (Şekil 5.3.3). Bu 77 tıp fakültesinin 15'i İstanbul,
8’i Ankara, 5’i İzmir’de olup, yüzde 25’i ise vakıf üniversitesidir.
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Şekil 5.3.3: Tıp Fakültesi Sayıları, 1960-2013

Kaynak: Türk Tabipleri Birliği, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu, 2010

Şekil 5.3.4: İBBS 3’e göre tıp fakültelerinde bir öğretim üyesine
düşen öğrenci sayısı, 2010

Not: Türk Tabipleri Birliği (2010), Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu’ndaki
veriler baz alınarak, her üniversitenin tıp fakültesindeki öğrenci ve öğretim
üyesi sayıları il bazında bütünleştirilmiştir.

Sonuç olarak Türkiye’de sağlıkta işgücünü oluşturan personelin sayısal olarak yetersiz olduğunu ve Türkiye’nin her yerine homojen olarak
dağılmamış olduğunu söylemek mümkündür. Sağlıkta dönüşüm projesine rağmen yıllardır süren bu yetersizlik ve dağılımdaki eşitsizlik süregelmektedir.
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6. Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
Türkiye’de sağlık hizmetleri geleneksel olarak ya tamamıyla devletin
genel bütçesinden karşılanan ya da büyük ölçüde devlet bütçesinden
desteklenen hizmetler olarak verilmiş ve bir sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir. Bu husus koruyucu sağlık hizmetleri için gerçekten
böyle olmalı ve bu şekilde sürdürülmelidir. Ancak tedavi edici hizmetlerin maliyetlerinin tamamen devlet bütçesinden karşılanması en
zengin olan ülkeler için bile artık söz konusu olamamaktadır. Çünkü
beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte tedavi maliyeti yüksek
olan kronik hastalıkların sayısı artmıştır; gelişen teknoloji nedeniyle
tanı ve tedavi yöntemleri pahalı hale gelmiştir; hastanın şikayetlerinden, bulgularından çok laboratuvar ve tetkik ağırlıklı bir tıp eğitimi
benimsenmiştir. Bunlara, iletişim olanaklarının artması ve sosyo-ekonomik durumun gelişmesi ile birlikte bireylerin pahalı yüksek teknolojik olanaklardan daha fazla oranda yararlanmak isteği de eklenmiştir. Bütün bu nedenler hastaların muayene ve tedavi maliyetlerini arttırmıştır. Dünyadaki uygulamalar tedavi edici sağlık hizmetlerinin finansmanının en iyi yolunun kâr amacı gütmeyen ve devlet denetiminde olan bir genel sağlık sigortası sistemi olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle Türkiye’de de sağlıkta dönüşüm projesi ile
birlikte zorunlu olan genel sağlık sigortası sistemi hayata geçirilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin finansmanının tek elden sağlanması, sosyal güvenlik ile sağlık hizmetlerinin finansmanının birbirinden ayrılması ve
genel sağlık sigortasının oluşturulması için 5510 sayılı kanun hazırlanmış ve Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiştir. 5510 sayılı kanunun 3. kısmı genel sağlık sigortası ile ilgilidir. Bu kanuna göre genel
sağlık sigortası zorunludur. Bordrolu çalışanlardan emekliliğe esas aylık gelirlerinin yüzde 12’si kadar sigorta primi kesilir. Bu kesintinin
yüzde 5’i çalışan , yüzde 7,5’u işveren tarafından ödenir. Bordrolu çalışmayanlarda ise asgari ücret esas alınarak sigorta primi belirlenir.
Ancak bu kişilerin gelir tespiti yaptırarak bunu belgelendirmeleri ve
bunu SGK’na bildirmeleri gerekmektedir.
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Ancak zorunlu sağlık sigortası primlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması gerçekleşmediğinden ve artan sağlık hizmet maliyetleri karşısında sağlık sigorta prim gelirleri sağlık giderlerini karşılayamamış, aradaki açığı kapatmak için muayene ve ilaç katkı payları
adı altında, katkı payının hizmeti kullanan kişi tarafından ödenmesiyle
gerçekleşen uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Katkı paylarının
miktarı ve nasıl tahsil edileceği SKG tarafından çıkarılan Sağlık Uygulama Talimatnamesi (SUT) ile saptanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hangi muayene ve tedavilerin sağlık sigortası kapsamına alınacağını belirlemekle ve muayene
ve ilaç katkı paylarını düzenlemekle yetkili kılınan kurum SGK’dır.
Mevcut uygulamaya göre bu katkı payları 11 farklı kalem için alınmaktadır. Bunlar ilaç katkı payı (çalışanlar için ilaç bedelinin yüzde 20’si;
emekliler için ilaç bedelinin yüzde 10’u) eşdeğer ilaç fiyat farkı (aynı
hastalık için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç
bedelinin yüzde 10 fazlasının üstü), muayene katkı payı (muayenenin
gerçekleştiği kuruluşa göre 3-12 TL arasında değişmektedir) reçete
katkı payı (3 kutuya kadar 3 TL sonraki her kutu için 1 TL) özel hastanede katkı payı ( bedelin yüzde 90’ına kadar), tetkik katkı payı, erken
muayene katkı payı, öncelikli tetkik katkı payı, istisnai hizmet katkı
payı, telefonla randevu katkı payı gibi kalemlerden oluşmaktadır.
Aşağıdaki şekilde yıllara göre sağlık harcamaları gösterilmektedir.
Toplam sağlık harcamalarında yıllara göre bir artış vardır. Kamu sağlık
harcamalarında da bir artış söz konusudur. Buna karşılık cepten yapılan ödemeler ve diğer özel sağlık harcamalarında düşme vardır.
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Şekil 6.1: Sağlık Harcamaları, 1999-2012

Türkiye’de 2012 yılı verilerine göre sağlık harcamalarının yüzde 77’si
ka-mu tarafından, yüzde 15’i cepten ödemeler şeklinde ve yüzde 8’i
de diğer özel harcamalar olarak yapılmaktadır. OECD ülkelerinin ortalamasına göre ise sağlık harcamalarının yüzde 72’si kamu, yüzde
20’si cepten ve yüzde 8’i diğer özel harcamalardır.
Şekil 6.2 Türkiye’de yıllara göre sağlık harcamalarının GSYH içindeki
payları (%)
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Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012
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Şekil 6.3 Türkiye’de yıllara göre kişi başına yapılan sağlık
harcamaları (SGP ABD $)
1000
800
600
Ö zel

400

Kam u

200

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012

Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı 2012 yılı
için yüzde 5,4’tür bu değer OECD ortalaması olan yüzde 9,2’den 1,7
kat daha azdır. Kişi başına düşen sağlık harcamaları dikkate alındığında Türkiye OECD ülkeleri içinde sondan bir önceki sırada yer almaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcamasının OECD ülkeleri için ortalama değeri ise 3.324 SGP ABD $’dır.
Sağlık harcamaları ve finansmanı konusunda sonuç olarak şunlar
söylenebilir: Türkiye’de sağlıkta dönüşüm projesi öncesindeki dönemde olduğu gibi kişi başına düşen sağlık harcaması düşüktür. Sağlık
harcamalarının büyük bir kısmı kamu tarafından finanse edilmektedir.
Sağlık harcamaları yıldan yıla artmakla birlikte bu harcamaların GSYH
içindeki payları düşüktür.

7. Sonuç
Son on beş yılda Türkiye’nin sağlığında ve sunulan sağlık hizmetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Anne ve beş yaş altı çocuk
ölümleri ile aşı ile önlenebilen hastalık sayıları ve bu hastalıklar nedeniyle görülen ölümlerde azalmalar olmuştur. Türkiye’nin sağlık alanında yakalamış olduğu en büyük başarı da budur. Bu başarının elde
edilmesinde 42 yıl gibi uzun bir süre uygulamada olan ve tedavi edici
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hizmetlerden çok, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık veren Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi uygulamasının etkisi yadsınamaz.
Bununla birlikte geçen zaman içerisinde oluşan sosyal ve ekonomik
kalkınmanın da (eğitim düzeyinin artışı, kişi başına düşen milli
gelirdeki artış, iletişim olanaklarının yaygınlaşması vb. genel toplumsal kalkınma göstergelerindeki iyileşmeler gibi) bu başarıda payı vardır. Türkiye genelinde 2010 yılından beri farklı bir sağlık hizmet modeli uygulanmaktadır. Bu hizmet modeli toplumdan çok bireye önem
veren, tedavi edici hizmetleri ön plana çıkaran ve sağlık hizmetlerini
kamu hizmeti anlayışı ile değil de, liberal bir ekonomi anlayışı ile
sunmayı amaçlayan bir modeldir. Türkiye’nin karşılaştığı yeni sağlık
sorunlarıyla (kanserler, kalp damar hastalıkları, obeziteye bağlı sorunlar, diyabet, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar gibi) bu örgütlenme modeli ile yeterince baş edilip edilemeyeceği ve bu yeni örgütlenme ile ana ve çocuk sağlığı alanında elde edilmiş olan başarının
korunup korunamayacağını zaman gösterecektir.

175

Fırat Bilgel, Nazan Bilgel

Kaynaklar
Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide 2008 estimates.
GLOBOCAN 2008 http://globocan.iarc.fr
Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı (1999)
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2005) Türkiye Ulusal Anne
Ölümleri Çalışması. Yayın no: NEE-HÜ.06.02, Ankara.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (2012) Türkiye Halk Sağlığı Raporu.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (2010) Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması.
Ministry of Health, RSHC, School of Public Health (2004) Turkey Health
Report. Publication No: SB-HM-2004/01, Ankara.
OECD Health Data 2012.
Türk Tabipleri Birliği (2000) Türkiye Sağlık İstatistikleri. TTB Yayını No:
001/2000
Türk Tabipleri Birliği (2010) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2008, 2012) Sağlık İstatistikleri Yıllığı.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2001) Temel Sağlık Hizmetleri Araştırma Müdürlüğü,
Sağlık İstatistikleri.
TBMM Araştırma Komisyonu (1991) Türkiye’deki Tıp Eğitimi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2007-2012.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temel Doğurganlık ve Ölümlülük Göstergeleri.
http://www.tuik.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2010, 2011, 2012
UNICEF (1999) Dünya Çocuklarının Durumu.
WHO: Global Health Observatory Data Repository.
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en

176

SON 15 YILDA TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI
F. Çiğdem Çelik*

1. Giriş
Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir
öneme sahiptir. Enerjisiz yaşam ve ekonomik kalkınma olası değildir.
Bir taraftan enerji kaynaklarının sınırlı olması, diğer taraftan sürdürülebilir ekonomik büyüme için bu kaynakların doğal çevreyle uyumlu
kullanılması zorunluluğu, enerji konusunda daha fazla düşünülmesini
gerektirmektedir.
Enerji piyasaları dünyadaki en karmaşık insan yapısı sistemlerindendir. Bu sistemlerin ülke kaynaklarını en rasyonel biçimde kullanmaya
yönelik düzenlenmesi gerekir. Rasyonel kullanma ekonomik etkinliği
gerçekleştirecek kullanımdır. Minimum ekonomik maliyetle çıktının
(enerjinin) verimliliğinin azamileştirilmesi gerekir. Günümüzde her
ülke ekonomik faaliyetlerin açık ve fırsat maliyetlerinden oluşan ekonomik maliyetlerini hesaplayarak, enerji verimliliğini gerçekleştirerek,
küresel ısınmanın önemini unutmadan enerji kaynaklarını kullanmak
durumundadır. Ayrıca her ülke kendisi için optimal enerji kaynakları
bileşimini bulmak zorundadır. Her enerji kaynağının kısıtları ve olumsuz sonuçları vardır. Hiçbir enerji kaynağının diğerine mutlak üstünlüğü yoktur. Öte yandan bir kez ülkeler enerji kaynakları ile ilgili seçimler yaptıklarında ekonominin alt yapısını uzun süre için belirlemiş
olmaktadır ve bunu değiştirmek kolay değildir; alınan kararların sonuçları uzun süreli katlanılmak zorunda kalınan sonuçlardır. Seçimlerin batık maliyetleri yüksektir. Maalesef politik ve ekonomik rant
beklentileri de bu seçimlerde etkili ve bazen de tek neden olmaktadır.
Bu, konuyu daha da karmaşık hale getirmektedir.

*

Okan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Bu kadar karmaşık bir konunun Türkiye’de son 15 yılda nasıl geliştiğine bakacağız. Önce hangi değişkenler için konuştuğumuzu tanımlayalım ve dünyaya kısaca bakalım, sonra Türkiye’yi inceleyelim.

2. Enerji Konusunda Rakamlarla Dünya
Enerji kaynakları petrol, doğal gaz, kömür gibi doğrudan tüketilen birincil enerji kaynakları ve birincil kaynaklardan kullanılabilir formlara
dönüştürülen elektrik, fuel oil, mazot gibi ikincil enerji kaynakları olarak tanımlanır. Birincil enerji kaynakları ikinciye dönüştürülürken kayıplar olacağından, ikincil kaynaklar birincilere göre daha pahalıdır.
Yine enerji kaynakları fosil yakıtlar (petrol, doğal gaz, kömür) ve yenilenebilir kaynaklardan (su, rüzgâr, güneş, çöp gibi) oluşmaktadır.
Dünya enerji piyasalarında 1980’lerle birlikte, 1980 hemen öncesinde
İngiltere’nin öncülük ettiği piyasalaştırma ve serbestleştirme düşüncesi hâkim olmuştur. Dünya enerji piyasalarında da diğer piyasalarda
olduğu gibi serbest piyasa ekonomisi yaratılmaya çalışılmıştır. Kullanıcılar için enerji fiyatlarının düşeceği ve özellikle elektriğin kıt bir “mal”
olmaktan bol bir “mal” durumuna geleceği düşünülmüştür. Daha önceleri kamu hizmeti niteliğindeki elektrik ve diğer enerji kaynakları
için oluşturulmaya çalışılan piyasalar uzunca bir süre herhangi bir mal
piyasası gibi analiz edilmiştir. Bugün gelinen noktada üretim aşamasında elektrik “mal” olarak kabul edilirken, dağıtım aşamasında hizmet niteliği de vurgulanmaktadır. Burada ayrıca tartışılması gereken
çok önemli bir nokta serbestleşme ve piyasalaşmanın gerçekleştirildiği sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde piyasa için vazgeçilmez olan kurumların yerleşik ve gelişmişliğine karşın gelişmekte olan ekonomilerde piyasanın çalışması için gereken kurumların bulunmaması veya
etkinsizliğidir.
Ülkeler son 30 yıldır yeterli, kaliteli, güvenilir, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olarak enerji kaynaklarını kullanmaya ve bu konuda düzenlemeler yapmaya çaba göstermektedir ama bugünkü dünya enerji
dengesi henüz sürdürülebilir dengeye ulaşmış değildir. Özellikle Av178
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rupa Birliği topluluğunda iklim ile ilgili endişeler güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.
Son yıllarda dünya enerji haritasında Amerika Birleşik Devletleri’nde
gaz ve petrol üretiminin artması, petrol piyasasında Irak’ın artan
önemi, geleneksel olmayan enerji kaynaklarının (örneğin kaya gazı)
ortaya çıkması, bazı ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçerken bazılarının nükleer enerji yatırımları yapması, rüzgâr ve güneş teknolojilerinin artan hız ve yoğunlukta kullanılması ve enerji ticaretinin Asya’nın
doğusuna kayması gibi bazı yeni değişiklikler olmuştur. 2035 yılı itibarıyla Orta Doğu Petrolunun yüzde 90’ının Asya’ya ihraç edileceği öngörülmektedir (IEA,WEO,2012).
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünyadaki gelişmelerin rakamlarını yayınlamakta, değişik senaryolarla yorum getirmekte ve öngörülerde
bulunmaktadır. Her senaryo için ortak beklenen gelişme artan gelir ve
nüfusun enerji ihtiyacını arttıracağıdır. Dünya birincil enerji talebi
2030 yılına kadar yüzde 1,6 (Türkiye için bu oran yüzde 4) artacaktır.
Dünya birincil enerji tüketiminde OECD dışı ülkelerin payı 2010 yılında
yüzde 55 olmuştur ve 2035 yılına kadar birincil enerji talep artışının
yüzde 60’ı Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkelerinden kaynaklanacaktır.
Özellikle yükselen ekonomilerin enerji talepleri hızla artmaktadır.
Çevreye olumsuz etkilerine, yükselen fiyatlarına ve tükenecekleri ile
ilgili endişelere rağmen 2011 yılı itibarıyla birincil enerji tüketimlerinde yüzde 87 paya sahip olan fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğal
gaz) önemlerini koruyacaklardır. 2011-2035 döneminde kömür talebinin yüzde 21, doğal gaz talebinin yüzde 50 ve petrol talebinin yüzde
14 artacağı öngörülmektedir. Geleneksel olmayan yakıtlarda artan
üretimi, bir süre için Amerika Birleşik Devletleri’nin enerji ithalatını
azaltsa bile ithalat bağımlı ülkelerin daha da ithalat bağımlı hale geleceği öngörülmektedir. Kabaca 2035 yılına kadar Avrupa Birliği’nin doğal gaz bağımlılığı yüzde 60’lardan yüzde 80’lere, Çin’in doğal gaz ithalat bağımlılığı yüzde 10’lardan yüzde 40’lara, Hindistan’ın bağımlılığı ise yüzde 20’lerden yüzde 45’e yükselecektir (IEA, 2012-2013).
179

F. Çiğdem Çelik

Artan dünya elektrik talebinin (2010-2035 döneminde ortalama yıllık
yüzde 2,2) yüzde 80’inin OECD ülkeleri dışından geleceği beklenmektedir. Kömürün elektrik üretimindeki mutlak miktarı artarken, payı
2010’da yüzde 41’den, 2035’de yüzde 33’e düşecek, yenilenebilir
enerjinin payı 2010’da yüzde 20‘den, 2035’de yüzde 33’e yükselecektir. Nükleer enerjini payının ise aynı yıllar için yüzde 13’den yüzde
11’e düşmesi beklenmektedir. Yerel farklılıklar artış ve azalış rakamlarını farklılaştırabilmektedir.
Enerji sektörünün su girdisi ihtiyacı da artmaktadır. Öte yandan küresel ısınma ile birlikte yaşam için gerekli suyun önemi giderek artacaktır. Bu özellikle önemli bir tartışma konusudur.
2011 yılında enerji ile ilgili CO₂ salınımlarındaki artış yüzde 3,2 olmuştur. 450 senaryosuna göre uzun dönemde küresel ısınmayı yüzde 2
derecelik artışla sınırlayabilmek için güçlü politika uygulamaları gerekmektedir. Dünya enerji tüketiminde fosil yakıtların 2010 yılındaki
payı yüzde 87’den, 2035 yılına kadar yüzde 63’e düşmesi gerekmektedir. Gelişmeler 2 derecelik hedefi gerçekleştirmenin gün geçtikçe
daha pahalı ve zor hale geldiğine işaret etmektedir. Çünkü mevcut alt
yapı (fabrikalar, santraller gibi) 2035 yılına kadar hedefi tutturmak
için yapılabilecek CO₂ salınımlarının beşte dördünü zaten kilitlemiş
durumdadır (IEA, 2012).
2°C hedefinin tutturulabilmesi için enerji verimliliğinin artması gerektiği dünyaca kabul edilmiştir. Örneğin Çin 2015’e kadar enerji yoğunluğunu yüzde 16 azaltmayı hedeflerken, Amerika Birleşik Devletleri
yeni yakıt ekonomisi standartları benimsemiştir. Avrupa Birliği 2020
yılına kadar enerji talebini yüzde 20 azaltmayı hedeflemektedir. Japonya ise elektrik üretimini 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltacaktır.
Ama hesaplamalar yapılması gerekenin sadece inşaat sektöründe
beşte bir, sanayide ise yüzde 50’den azının gerçekleştirilebildiğini göstermektedir (IEA 2012). Öte yandan çeşitli organizasyonlar enerjiyi
verimli kullanan akıllı alt yapıya sahip evler ve çevrede yaşayan ve bu
nedenle zayıflamış kişilerin bulunduğu toplumların projeksiyonlarını
180

Son 15 Yılda Türkiye’nin Enerji Politikaları

yapmaktadır ama bu toplumlar henüz fantezilerden öteye geçememiştir. Bütün bu çabaların ve tartışmaların ortasında dünyada 1,2 milyar kişi elektriksiz yaşamaktadır.

3. Enerji Konusunda Rakamlarla Türkiye
Bu dünya enerji panoramasında Türkiye’nin enerji rakamlarını incelediğimizde Türkiye enerji bağımlılığının yüzde 71,8 olduğunu görülmektedir (O.Türkyılmaz ve C. Özgiresun, Türkiye’nin Enerji Görünümü, TMMOB, Mayıs 2013).
Yine aynı rapora göre Türkiye’de enerji talebi 1990 yılından bu yana
ortalama yılda yüzde 4,6 artmış ve 2020 yılına kadar da enerji talebi
yılda ortalama yüzde 4 artacaktır. Buna bağlı olarak 2010-2030 dönemi için EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yatırım ihtiyacını
225-280 milyar dolar olarak hesaplamıştır. Dolayısıyla şu anda Türkiye
enerjide dışa bağımlı ve yatırım ihtiyacı yüksek olan bir ülkedir.
Türkiye’de kişi başına elektrik tüketimi (3090 kWh/yıl) Avrupa Birliği
ortalamasının üçte biridir. Buna karşın enerji yoğunluğu yüksektir. Birincil enerji tüketiminin GSYH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu, nihai enerji tüketiminin GSYH’ya
oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yoğunluğu
olarak adlandırılmaktadır. Birincil enerji yoğunluğu bölgesel ve ülkeler
bazında bir birim GSYH yaratabilmek için ne kadar enerji gerektiğini
ölçen bir göstergedir. Söz konusu göstergenin düzeyi ekonomik yapı,
enerji tüketim yapısı, iklim ve teknik enerji verimliliğini ile ilgili bilgi
vermektedir.
Enerji yoğunluğu eğilimi ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler,
enerji tüketim yapısındaki değişimler ve nihai kullanıcıların kullandıkları ekipman ve bina sektöründeki verimliliklerden etkilenmektedir.
Genel olarak bakıldığında güvenilir bir gösterge olarak değerlendirilmekle birlikte kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde
değerlendirme yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir.
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Ülkemizin 2000-2011 döneminde yıllık bazda birincil enerji yoğunluğu
indeksi yüzde 1,0, nihai enerji yoğunluğu indeksi ise yüzde 1,2 oranında azalmıştır. Bir önceki yıla göre 2011 yılında birincil enerji yoğunluğu indeksinde yüzde 8,3, nihai enerji yoğunluğu indeksinde ise
yüzde 10,2 oranında iyileşme görülmektedir. 2000 yılına göre bir karşılaştırma yapıldığında birincil enerji yoğunluğu indeksinde yüzde 14,5
nihai enerji yoğunluğu indeksinde ise yüzde 11,5 oranında iyileşme
söz konusudur. Birincil enerji yoğunluğu indeksi 1999 yılında 106,2
den 2011 yılında 85,5’e düşmüştür. Yine de bu indeks değeri yüksektir ve Türkiye enerjiyi verimsiz kullanmaktadır (T.C. Enerji Bakanlığı ve
Tabii Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).
Türkiye ETKB rakamlarına göre tüketiminin yüzde 90’nı fosil yakıtlardan sağlarken, birincil enerji tüketiminin yerli üretimle sağlanan kısmı
yüzde 30’un altındadır. Türkiye 2012 ithalat değerinin yüzde 25,3’ü
petrol ve gaz ithalatıdır. Tek tek enerji piyasalarındaki rakamlara
bakmaya elektrik piyasası ile başlayalım. Türkiye elektrik üretiminde
kaynaklarının payları tablo 3.1’de verilmiştir.
Tablo 3.1: Türkiye elektrik üretiminde kaynak payları
Enerji türü
Doğal gaz
Hidrolik
Linyit
Taş kömürü
İthal kömür
Rüzgar
Jeotermal
Diğer
Kaynak:TEIAŞ
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Kaynak Payı
%43,18
%24,19
%14,39
% 0,73
%12,10
% 2,45
% 0,36
% 2,6
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Tablo 3.2: Türkiye’de elektrik üretiminin kuruluşlara göre dağılımı,
2012
Kuruluş
EÜAŞ
KAMU TOPLAMI
Yap İşlet
Serbest Üretici
Yap İşlet Devret
Otoprodüktör
İşletme Devri Hakkı
ÖZEL TOPLAMI
Toplam
Kaynak:TEİAŞ

GWh
90.822,0
90.822,0
43.087,0
73.914,0
14.033,0
12.677,0
4.547,0
148.258,0
239.080,0

%
38,0
38,0
18,0
30,9
5,9
5,3
1,9
62,0
100,0

Türkiye’nin kurulu gücü yüzde 32,10’u doğal gaz, yüzde 34,38’i hidrolik, yüzde 14,28’i linyit, yüzde 6,89’u ithal kömür, yüzde 3,96’sı rüzgar,
yüzde 1 jeotermal ve yüzde 1 biyogazdan oluşmaktadır. Türkiye’de
elektriğin yüzde 47,3’ü sanayide tüketilmektedir.
Doğal gaz ile ilgili olarak 2012 yılı için Türkiye’nin üretimi, tüketimin
yüzde 1,5’unu karşılamaktadır. 2011 yılı itibarıyla doğal gazın elektrik
üretimindeki payı yüzde 53,5, konuttaki payı yüzde 25,7, sanayide
payı yüzde 20,8’dir. 2012 yılında Türkiye ithalatının yüzde 55’ünü
Rusya’dan, yüzde 19’unu İran’dan ve yüzde 8’ini Azerbaycan’dan
yapmıştır. 2011 yılında doğal gaz ithalatının yüzde 89,01’ini Botaş
yapmış, 10,99 ise Shell Enerji, Avrasya Gaz, Enerco Enerji, Bosphorus
Gaz, ve Ege Gaz tarafından gerçekleştirilmiştir (EPDK). Doğal gaz ithalatını Rusya, İran, Cezayir, Azerbeycan ve Nijerya’dan yapmaktadır.
2012 yılı itibarıyla petrol tüketiminin yüzde 92’si ithalat ile karşılanmaktadır. Gelecek 10 yılda petrol ithalatının ikiye katlanması beklenmektedir (U.S. Energy Information Administration, Turkey, February
1, 2013). Iran, Irak, Rusya, Suudi Arabistan ve Kazakistan ithalatın yapıldığı ülkelerdir.
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4. Türkiye’de Enerji Piyasalarının Serbestleştirilmesi
2012 yılı sonu itibarıyla rakamlarla sergilediğimiz enerji piyasalarında
hem yatırım ihtiyacını karşılamak için, hem de küresel dünyanın bir
parçası olduğundan Türkiye 1980lerin başından itibaren serbestleşme
ve piyasalaşma yönünde uygulamalar gerçekleştirmiştir. İlk serbestleşme uygulamalarının en yoğun olduğu enerji piyasası elektrik piyasası olduğundan elektrik piyasası ile başlıyoruz.
Ülkemizde ilk elektrik santrali 1902 yılında bir İsviçre ve İtalyan grubu
tarafından Tarsus’da kurulmuştur ve 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu kuruluncaya kadar yabancı şirketler, belediyeler ve özel şirketler elektrikle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmektedir. TEK kurulunca
ETİBANK, DSİ, İller Bankası ve belediyelere ait santraller TEK’e devredilmiştir. İmtiyazlı ortaklıklar Çukurova Elektrik T.A.Ş., Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri ve T.A.Ş.,Kayseri ve Civarı T.A.Ş. kalır.
1984 yılında İHD (İşletme Hakları Devri) 3096 sayılı yasa, 1994 yılında
YİD (Yap İşlet Devret) 3996 sayılı yasa, 1997 yılında Yap İşlet 4283 yasalarla getirilen özel sektörü üretime katma modellerinin yolları açılmıştır. Bu arada 1994 (1993) yılında TEK, TEAŞ (Türkiye Elektrik İletim
A.Ş.) ve TEDAŞ (Türkiye Dağıtım A.Ş) olmak üzere iki tane iktisadi
devlet teşekkülü olarak yapılandırılmıştır.
2001 yılında çıkarılan Türkiye Elektrik Piyasası 4628 sayılı kanunla
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. Bu alanlardaki her
türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.
2001 yılında TEAŞ TEÜAŞ (Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.), TEİAŞ (Türkiye
İletim A.Ş.) ve TETAŞ (Türkiye Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) diye
üçe ayrılır. 2004 yılında TEDAŞ bünyesindeki dağıtım şebekesi 21 böl184
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geye ayrılıp Kayseri dışında 20 tanesi özelleştirmeye alınmıştır. 2005
yılında Yenilenebilir Enerji kanunu (5346 sayılı), 2007 de Enerji Verimliliği Kanunu (5627 sayılı), Jeotermal Enerji Kanunu (5686 sayılı),
Nükleer Enerji kanunu (5654 sayılı) ve 2013 yılında 6446 sayılı Elektrik
piyasası Kanunu ile piyasa alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu arada 2001 yılındaki Doğal Gaz Piyasası Kanunu (4648 sayılı) ve
2003 yılında çıkarılan Petrol Piyasası Kanunu (5015 sayılı) ve 2013 yılında çıkarılan Petrol Kanunu (6491 sayılı) yasalarla ve yasalarda yapılan madde değişiklikleri ile petrol ve doğal gaz piyasaları düzenlenmektedir.
2010-2020 arasında 5 bin megavatlık üç nükleer santral kurmayı
amaçlayan "Nükleer Enerji Yasası", 17 Ocak 2007'de çıkarılmıştır.
Nükleer santrallerle ilgili Sinop ve Mersin Akkuyu çalışmaları hızla devam etmektedir. 40 milyar dolarlık yatırımla 10000 MW gücünde 8
Keban Barajının ürettiği enerjiye eşdeğer güçte nükleer santral
amaçlanmaktadır.
Türkiye 1984 sonlarından itibaren açılan piyasalaşma yolunda dağıtım
sektörünün özelleşmesini tamamlamış durumdadır. 18 Ocak 2013 itibarıyla göre 21 dağıtım bölgesinden 13 bölge (52 il) özelleştirilmiş, 4
bölge (16 il) devir aşamasında, 3 bölgede (6 il) ihale iptal edilmiş ve
yeniden yapılmış, 1 bölge (7 il) ise yargıdadır (Bilal Şimşek TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 2013 Konya)
Elektrik üretiminde, EÜAŞ’ın 24.461,18 MW olan kurulu gücünün
toplam kurulu gücün üçte ikisi oranında olan, 16.161 MW’lık bölümünün, bazı santralların tek başlarına, diğer bazı santrallerin ise gruplar
halinde özelleştirilmesi söz konusudur. Bu kapasitenin özelleştirilmesi
halinde, kamunun elinde kalacak kurulu güç, yalnızca bazı büyük
HES’lerden oluşan 8.300,18 MW olacaktır. Üretim özelleştirmeleri
2008 yılında başlamıştır ve devam etmektedir.
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1980 ile başlayan piyasalaşma ve serbestleşme rüzgârlarının,
kurumların ve kamu otoritesinin politikalarına yansımasına baktığımızda ise aşağıdaki gelişmeleri ve düzenlemeleri görüyoruz.
4.1 Vizyon 2023 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli
24 Temmuz 2003 yılında Ankara’da bir panel yapılmış ve bir rapor
sunulmuştu. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı
olan 2023 senesinde, enerji teknolojileri alanında öncü ülke
konumuna gelmesini sağlamak için yapılması öngörülen “Araştırma
ve Teknoloji Geliştirme” faaliyetleri hakkındadır. Vizyon 2023 Enerji
ve Doğal Kaynaklar Paneli bu amaca yönelik olarak TÜBİTAK
tarafından oluşturulmuş bir çalışma grubudur. Öncelikli teknolojik
faaliyet konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1. Ülkemiz linyitlerinden elektrik enerjisi üretimi
2. Ulaşım araçlarında kullanılacak yakıt pilleri üretimi
3. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi
4. Güç üretim tesislerinde kullanılacak yakıt pilleri üretimi
5. Hidrojen yakma teknolojilerinin geliştirilmesi
6. Güneş enerjisi kullanılarak elektrik üretimi
7. Enerjinin depolanması
8. Hidrolik kaynaklardan elektrik üretimi
9. Nükleer enerji üretimi
10. Güç sistemleri kontrolü
11. Elektronik cihazlarda kullanılacak yakıt pilleri üretimi
12. Sanayideki süreçlerde enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin
kullanılması
13. Yapıların enerji gereksinimlerinin azaltılması ve ihtiyacın yenilenebilir kaynaklardan sağlanması.
Özetle, bu alanlarda yapılacak ARGE çalışmaları ile Türkiye’nin en geç
2023 yılında öncü teknolojik ülkelerden birisi konumuna gelmesi,
böylece kendi iç pazarına hâkim olduğu kadar, dünya enerji teknolojisi pazarlarında da söz sahibi olması hedeflenmekte idi.
186

Son 15 Yılda Türkiye’nin Enerji Politikaları

4.2 Dokuzuncu Kalkınma Planı
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım
Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji
belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır (DOKUZUNCU KALKINMA
PLANI, 2007 – 2013 Temmuz 2006 CUMARTESİ - Mükerrer Resmî Gazete Sayı: 26215,) Dokuzuncu Plan’da enerji ile ilgili yapılanlar değerlendirilip amaçlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
VIII. Plan döneminde, birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 2,8
oranında bir artışla 2005 yılı sonu itibarıyla 92,5 milyon ton petrol eşdeğerine (mtep), elektrik enerjisi tüketimi ise yıllık ortalama yüzde 4,6
oranında bir artışla 160,8 milyar kWh’e ulaşmıştır. 2003 sonrası dönemde ise bu artışlar daha belirgindir. Bu dönemde birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketimi ise yüzde 6,7 oranındadır.
Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile
bu sektörler rekabete açılmış ve piyasanın düzenlenmesi amacıyla
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) teşkil edilmiştir.
Serbestleştirme çalışmalarının ana unsurları; kamunun elektrik ve doğal gaz sektöründe, iletim haricinde, yatırımcı rolünden tedricen
arınması ve mülkiyetindeki tesisleri özelleştirmesi, gerekli yatırımların
rekabetçi bir piyasa ortamında özel sektör tarafından yapılması ile
kamunun düzenleyici konumunu güçlendirmesi ve arz güvenliğini temin etmesidir.
Serbestleştirme çalışmaları kapsamında, bir taraftan elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşları yeniden yapılandırılırken diğer taraftan şehir içi doğal gaz dağıtımı özel sektör eliyle yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrol ürünlerinde ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
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Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5307 sayılı Kanun ile
LPG’de piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için EPDK tarafından gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payını yükseltmek amacıyla 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun bu dönemde yasalaşmıştır. Hazırlıkları tamamlanan Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılamamıştır. 4628
sayılı Kanunun uygulanmasında görülen yetersizlikleri gidermek ve
serbest piyasaya dönüşüm çalışmalarını koordine edip, hızlandırmak
amacıyla 2004 yılında Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu
belge çerçevesinde önerilen bir “geçiş süreci” içinde elektrik dağıtım
ve üretim tesislerinin özelleştirilmesi ve arz güvenliği konusunda alınacak tedbirler başta gelmek üzere yapılması gerekli çalışmalar bir
programa bağlanmış, sorumlu ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir. Öncelikle, Azerbaycan olmak üzere, Hazar havzasında üretilen petrolün
boru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan’daki bir terminal üzerinden
tankerlerle Dünya pazarlarına ulaştırılması için geliştirilen 50 milyon
ton/yıl kapasiteli Bakü-Tiflis Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı projesi 2006
yılında tamamlanmıştır. Rusya Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde yılda 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak olan 501 km
uzunluğundaki Samsun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattı tamamlanarak
2003 yılından itibaren bu hattan gaz alımına başlanmıştır. (DOKUZUNCU KALKINMA PLAN, 2007 – 2013, sf.25)
Yukarıdaki Plan’dan yapılan alıntılar Türkiye’nin Dünya ile paralel bir
şekilde piyasalaşma ve serbestleşme sürecini yürütmekte olduğunu
göstermektedir.
4.3 Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi
2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yüksek Planlama
Kurulu kararı ile Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi
uygulamaya konulmuştur. Strateji Belgesi Türkiye’nin elektrik enerjisi
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sektöründe uzun vadeli hedeflerini ortaya koymaktadır (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı).
Strateji Belgesi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar tüm
yerli kömür ve hidrolik potansiyelin ekonomimize kazandırılması, rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20000 MW, jeotermal enerji kurulu gücün
600 MW düzeyine ulaştırılması, güneş enerjisinin elektrik üretimi için
kullanılmasının yaygınlaştırılması ve ayrıca elektrik enerjisi üretiminin
yüzde 5’inin nükleer enerjiden sağlanması hedeflenmektedir.
4.4 Orta Vadeli Program
2014-2016 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da enerji sorunun
çözümü için;
“Dağıtım ve üretim özelleştirmelerine devam edileceği Nükleer güç
santrali yatırımları aksatılmadan sürdürüleceği (Nükleer güç santrallerinin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılması 2013-2015
raporunda geçmektedir) Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının arttırılırken, elektrik üretiminde doğal gazın ve ithal
kömürün payının azaltılacağı Türkiye’nin petrol, doğal gaz, elektrik
kaynakların uluslararası pazarlara ulaştırılmasında transit güzergâh
ve terminal ülke olacağı” hedefleri yer almaktadır (Orta Vadeli Program -2014 – 2016, T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO, sf.19)
4.5 2010-2014 Stratejik Planı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı Türkiye için stratejik amaç ve hedefleri şu şekilde belirlemiştir:
Enerji arz güvenliği ile ilgili amaçlar yerli kaynaklara öncelik veren
kaynak çeşitlendirilmesi ve bununla ilgili petrol ve doğal gaz arama
faaliyetleri arttırılması; yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı
içindeki payını arttırmak; enerji verimliliğini arttırmak; serbest piyasa
koşullarına tam işlerlik kazandırmak ve özel sektör yatırım paylarının
artmasıdır.
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4628 sayılı elektrik piyasası kanunu (2001),4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (2003) ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu'nun (2005) yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemiz
enerji sektöründe rekabete dayalı ve işleyen piyasaların oluşturulmasında önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Serbestleşmenin amacı
arz güvenliği bakımından gerekli ve yeterli yatırımların yapılması ve
rekabet ortamının sağlayacağı verimlilik artışının tüketici refahına
yansımasıdır (2010-2014 Stratejik Planı).
Yukarıda anılan mevzuat gelişmeleri çerçevesinde yeniden elektrik
piyasasına bakalım. Elektrik Piyasasında lisans usulü faaliyet gösterilmektedir (iletim lisansı, dağıtım lisansı, perakende satış lisansı, toptan
satış lisansı, OSB dağıtım lisansı, üretim lisansı gibi). Bu konuda son
yenilik olarak lisanssız elektrik üretimine yönelik yönetmelik Ekim
2013 tarihinde EPDK tarafından yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin
amacı arz güvenliğini destekleyecek tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını
yakın tesislerden sağlayabilmesi, küçük ölçekli üretim tesislerinin kurulabilmesi ve elektrik şebekesinde kayıp kaçak oranının düşürülmesi
olduğu ifade edilmiştir. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımında bu
yönetmeliğin teşvik edici olabileceğini düşündürmektedir.
Elektriğin üretildiği anda tüketilmesini sağlayarak oluşan dengesizlikleri mali olarak uzlaştıran merkez Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
(PMUM) ve İletim şebekesinin yük akışlarını ve dolayısı ile şebeke frekansını yöneten Milli Yük Tevzi Merkezi TEİAŞ bünyesinde yer almaktadır. Elektrik Piyasasında ticaret İkili Anlaşmalar, Gün Öncesi Planlama/Piyasası yoluyla yapılmaktadır.
11 Ocak 2005 itibarıyla geçerli olacak piyasa kurallarını içeren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)’nin taslağı hazırlanmış ve 8
Temmuz 2004 tarihinde EPDK’nın internet sayfasında yayımlanmıştır.
Piyasa kurallarını içeren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)
2006 itibarıyla devreye alınmış ve DUY-Piyasa Yönetim Sistemi Uzlaştırma Yazılımı PMUM adı altında çalışmaya başlamıştır. PMUM TEİAŞ
bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi olarak faaliyet göster190
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mektedir. 14.04.2009 tarihinde Gün Öncesi planlamadan Gün öncesi
Piyasası’na geçilmiştir. Elektrik piyasasında ikili anlaşmaların payı
yüzde 80-85 arası, gün öncesi piyasa payı yüzde 10-15 ve gün içi gerçek zamanlı dengeleme de yüzde 0-5’e karşılık gelmektedir (Emir
Çetinkaya,2011).
30 Mart 2013 tarihli yeni Elektrik Piyasası Kanunu (6446) piyasa işletim faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu çerçevede Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) kurulmuştur. Bu şirket enerji borsasının
temelini oluşturacaktır. EPİAŞ mevcut sistemde PMUM faaliyetlerini
üstlenecektir. Şirketin, 30.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan
yeni Sermaye Piyasası Kanununun 138’inci maddesi ile kurulan Borsa
İstanbul’un bünyesinde yer alması öngörülmüştür (Doç.Dr. Mehmet
Özdamar).
Ayrıca Tezgâh Üstü Pazarı (OTC) geliştirilmeye çalışılmaktadır. OTC
piyasası için EFET (Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) Elektrik Alım
Satım Genel Sözleşmesi Avrupa piyasalarında fiziki teslim için kullanılan sözleşmelerden biridir. 2010 yılından bu yana Enerji Ticareti Derneği (ETD) ve EFET bu konuda çalışmaktadır (Emir Çetinkaya, 2011).
Serbest piyasanın yerleşmesi ile ilgili kullanılan bir gösterge piyasa
açıklık oranıdır. Serbest tüketici limiti bu çerçevede sürekli olarak düşürülmektedir. Serbest tüketici tedarikçisini seçme serbestîsine sahip
gerçek veya tüzel kişidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
elektrikte serbest tüketici limitini 2013 yılı için 5 bin kWh (yaklaşık aylık 150TL fatura) olarak belirlemiştir (Resmi gazete, 24/01/2013,Karar
No: 4250) ve 2015 yılına kadar tüm tüketicilerin serbest tüketici olması amaçlanmaktadır. Serbest tüketici limitinin 5000MW’a düşürülmesi teorik olarak yüzde 85 açıklığa denk gelmektedir (AB 2013
Türkiye İlerleme Raporu). Doğal gaz piyasasında evsel olmayan tüm
tüketiciler 2013 yılında serbest tüketici olmuşlardır.
Türkiye’nin enerji alanında bölgesel ve küresel etkinliğinin artması ve
enerji koridoru ve terminali haline getirilmesi stratejik hedeflerden
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biridir. Doğu-Batı enerji koridorunun en önemli bileşeni Bakü-Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı 4 Haziran 2006 tarihinde Ceyhan
ihraç terminalinden yüklenen ilk petrol tankeri ile işlerlik kazanmış
Azeri Petrolu uluslararası piyasalara taşınmaya başlanmıştır.
Tablo 4.1: Türkiye’nin petrol boru hatları
HAT
KERKÜK-CEYHAN PETROL BORU HATTI
KERKÜK-CEYHAN PETROL BORU HATTI
BAKÜ TİFLİS CEYHAN PETROL BORU HATTI
BATMAN-DÖRTYOL PETROL BORU HATTI
CEYHAN-KIRIKKALE PETROL BORU HATTI
ŞELMO-BATMAN PETROL BORU HATTI
Kaynak: Türkyılmaz (2013)

UZUNLUK
641 KM
656 KM
1076 KM
511 KM
448 KM
41 KM

Doğalgazda ise Türkiye hem yurtiçi tüketim amaçlı, hem de enerji geçiş ve terminal ülkesi olma iddiasını güçlendirmek için belirli uluslararası projeleri tamamlamış ve yürütmektedir.

4.5.1 Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı
Mavi Akım, Karadeniz’in altından geçerek Rus gazını doğrudan Türkiye’ye ulaştıran ve Samsun’dan Ankara’ya kadar uzanan, azami seviyede ülkemize yılda 16 milyar m³ gaz ulaştıracak bir boru hattıdır.
Mavi Akım ile Türkiye’ye gaz sevki 2003 yılı Şubat ayında başlamıştır.
Mavi Akım Projesi, Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığını artırmasından ve
gerçekleştirilebilecek diğer projelere yer bırakmamasından dolayı
eleştirilmektedir.

4.5.2 Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı
Büyük bir kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na paralel bir şekilde inşa edilen doğal gaz boru hattı, 2007 yılında tamamlanmış ve ilk
doğal gaz 3 Temmuz 2007 tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştır. Bu hattan
gelecekte yılda 5 milyar m³ doğalgaz satın alınması hedeflenmektedir.
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4.5.3 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı
Azerbaycan’dan alınacak doğal gazın Türkiye üzerinden Yunanistan’a
ulaştırılacağı doğalgaz hattı 18 Kasım 2007 tarihinde işlerlik kazanmıştır. Bu hat, ilk kez Rusya’yı by-pass ederek Kafkasya’dan Avrupa’ya
doğalgaz sağlama imkânı doğurmuştur. Bu açıdan Avrupa Birliği’nin
kaynak çeşitlendirme prensibi açısından çok önemlidir. Türkiye-Yunanistan boru hattı projesi ile Yunanistan’a yılda 750 milyon m³ doğal
gaz iletilecektir. Hattın Yunanistan üzerinden İtalya’ya kadar uzatılmasını öngören Doğu Avrupa Gaz Ringi Projesi üzerinde mutabakat
sağlanmıştır.
4.5.4 İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
2002 Ocak ayında, İran ile Türkiye arasındaki 10 milyar m³’lük doğal
gaz boru hattı çalışmaya başlamıştır. 750 mil uzunluğundaki boru
hattı Tebriz’den Ankara’ya kadar uzanmaktadır. Hattın azami doğal
gaz sevkiyat kapasitesinin yılda 495 Bcf olmasına rağmen, yılda 100150 Bcf doğal gaz elde edilmektedir. Ayrıca bu hatta doğal gaz akımı,
İran kaynaklı kesintilere de uğramıştır. Türkiye, üzerinde anlaşılan 495
Bcf’lik gaz miktarının tedarik edilmemesinden dolayı 2006 yılında tahkim sürecini başlatmıştır. Tahkim sürecinin Türkiye lehine sonuçlandığı basında yer almış ve BOTAŞ Genel Müdürü Hüseyin Saltuk Düzyol
tarafından da onaylanmıştır. Bu kararın Türkiye'nin diğer satıcı ülkelerle olan hali hazırdaki kontratları açısından da önemli olduğu düşünülmektedir (Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 26. Toplantısı, İstanbul, 27-28 Nisan, 2009).
Trans Adriyatik boru hattı (TAP-Trans Adriatic Pipeline) 2012’nin Şubat ayında Şah Deniz Konsorsiyumu tarafından Şah Deniz II gazını
Avrupa’ya ulaştıracak güney koridor olarak seçildi. TAP BP (20%),
SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) and
Axpo (5%) şirketlerinden oluşmaktadır. Türkiye-Yunanistan sınırından
Arnavutluk üzerinden İtalya içinden geçerek Avrupa ülkelerine gaz
ulaştıracak en kısa güzergâh olarak nitelendiriliyor. 2012 yılının Kasım
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ayında da TANAP ile işbirliği sözleşmesi imzalandı. 26 Aralık 2011’de
mutabakat zaptı imzalanan, 26 Haziran 2012’de de Türkiye ile Azerbaycan hükümetleri arası imzaların atıldığı TANAP, Türkiye ve Avrupa
piyasalarına, Azerbaycan Şah Deniz-2 sahası ve ilave kaynaklardan
doğal gaz sağlayacaktır. Azerbaycan ve Türkiye’nin Şahdeniz gazını
Avrupa’ya taşıyacak TANAP ve TAP boru hatlarında anlaşmaları sonucunda, daha önce AB’ye gaz taşıması planlanan Nabucco şirketinin
kendini tasfiye etmek zorunda kaldığına dair basında haberler çıkmış
ama resmi bir açıklama yapılmamıştır. Çevre ile ilgili olarak enerji sektörünün sera gazı emisyon artış hızının 2014 yılı itibarıyla sınırlandırılması amaçlanmaktadır.
4.6 Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil
İşlemleri Tebliği
7 Ağustos 2010 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği 27665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir (Değişiklik: 22.10.2011 tarih ve 28092 sayılı Resmi Gazete).
Tebliğ ile Gönüllü Karbon Piyasalarına yönelik geliştirilen ve yürütülen
projelerin kayıt altına alınması hedeflenmektedir. Tebliğde Kayıt Sistemi (Sicil) Türkiye sınırları içerisinde Sera gazı emisyonlarının bir veya
bir kaçının, azaltılmasını ve yutak alanların artırılmasını amaçlayan
doğrulanmış emisyon azaltım sertifikası elde etmiş veya elde etmek
amacıyla Gönüllü Karbon Piyasasında geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeleri kapsar (Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere
İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği, 2010).
Sicil kapsamındaki projeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi
olarak iletilmekte ve kayıt edilmektedir. Kayıt Sistemi (Sicil) geleceğin
karbon piyasalarına yönelik Türkiye’nin attığı ilk adım olarak görülmektedir.
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4.7 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı
Ayrıca Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda sera gazı emisyonlarının takibi ve ticareti ile ilgili olarak
tüm sektörlerdeki sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması
(2012-2016); ölçülebilir, raporlanabilir, doğrulanabilir standartta veriler üretilmesini, toplanmasını ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlayacak altyapının oluşturulması (2012-2014); Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve envanter hazırlanması konusunda yasal düzenleme yapılması (2012-2014); ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları imkanlarının araştırılması (2011-2015); 2015 yılına kadar Türkiye’de
karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması; karbon varlıklarının azami ekonomik değerde işlem görmesi ve değerlerinin artırılması için mevcut yapının geliştirilmesi ve yeni yapıların kurulmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması (2012-2013);kamu
kuruluşlarının emisyon ticareti sistemi içinde düzenleyici ve denetleyici
bir rol almasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılması (2011-2015);
Ulusal Emisyon Ticareti Sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarının başlatılması (2014-2015) hedeflenmektedir (T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı).

4.8 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve YPK tarafından kabul edilen Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023), 25
Şubat 2012 tarih ve 28215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belgenin temel hedefi 2023 yılında Türkiye’nin
GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2011 yılı değerine göre en az
yüzde 20 azaltılmasıdır.

4.9 İstanbul Uluslararası Finans Strateji Belgesi
Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı İstanbul Uluslararası Finans
Strateji Belgesi’ne göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul
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edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı
02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planın hedefi İstanbul’un öncelikli olarak bölgesel, ardından ise küresel bir finans merkezi haline getirilmesidir.
Plan’da karbon piyasası oluşturulması için sürecin 2012 yılında başlayıp 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Bu konudaki sorumlu kuruluş İstanbul Altın Borsası (İAB) olacak ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası, Takasbank ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) ile
işbirliği yapacaktır.
Finans piyasalarına enerji piyasalarının yansıması ise elektrikle ilgili
vadeli işlem sözleşmeleri ile olmuştur. 26.09.2011 tarihinde yürürlüğe
giren dayanak varlığı baz yük elektrik fiyatı olan yeni vadeli işlem
sözleşmeleri VOB’da işleme açılmıştır. Elektrik vadeli kontratlarının
kullanılması, piyasa oyuncularını fiyat oynaklığının risklerinden koruması ve yeni yatırımlar için referans oluşturması açısından önemlidir.
Bu anlamda piyasa oluşumuna katkı yapacaktır.
Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi en son AB Türkiye İlerleme raporunda Enerji başlığı altında yapılmıştır. Türkiye elektrik şebekesinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Şebekesi
(ENTSO-E) Avrupa Kıtası Senkron bölgesi ile deneme paralel işletme
bağlantısının son aşamasında olduğu belirtilmiştir. Enerji iç piyasasında daha fazla rekabet yaratmak ve AB Elektrik Direktifi ”üçüncü
paket” ile uyumu geliştirmek amacıyla, Mart 2013 tarihinde çıkarılan
son elektrik piyasası kanunun yürürlüğe girdiğini ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılma sürecine girildiğinden bahsedilmiştir. Yenilenebilir
enerji ile ilgili olarak Haziran 2013’te EPDK’nun güneş enerjisi kaynaklarından elektrik üretimi için lisans başvurularını kabul etmeye
başladığı vurgulanmış ve uygulamaya yönelik mevzuat, izin, belge ve
lisans işlemlerinde idari prosedürlerin kolaylaştırılması gereği vurgulanmıştır. Nükleer enerjide mevcut yönetmeliklerin AB müktesebatı
ile uyum gereğine işaret edilip, yeni bir nükleer kanunun kabul edilmesi konusunda ilerleme kaydedilmediği vurgulanmıştır. Enerji Ve197
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rimliliği Kanunu mevzuatının 2012 Enerji Verimliliği Direktifi ile
uyumlu olmadığına ve doğal gaz piyasasında mevzuata uyum konusunda eksiklikler olduğuna işaret edilmiştir. Yine de sonuç olarak serbestleşme konusunda gelinen uyum düzeyinde ilerleme olduğu kaydedilmiştir.
5. Sonuç
1984 yılında başlayan ama 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun milat sayıldığı enerji piyasalarındaki piyasalaşma ve serbestleşme süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada Türkiye’ye
baktığımızda görülen resim şudur:
Siyasi politika yapıcıları 2023 yılında Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının, bugüne kıyasla iki kat artarak yaklaşık 500 milyar kWh olacağını tahmin etmektedir. Bu talebi karşılayabilmek için bugün kurulu
gücün de 2 katına çıkarılması ve 100.000 MW olması gerekmektedir.
Şu anda bu değer 61.000 MW’dir.
EPDK 2010-2030 dönemi için elektrik sektöründe gerekli yatırım ihtiyacını 225 - 280 Milyar $ olarak tahmin etmektedir. Enerjide üretim
tesislerinin özelleştirilmesiyle özel sektörün payının yüzde 62’den
yüzde 75'e çıkması hedeflenmektedir. Kömür kaynaklarımızın şu anda
yalnızca %37'lik kısmı değerlendirilmektedir ve 2023 yılında tüm kömür kaynaklarımız ekonomiye kazandırılmak istenmektedir.
Türkiye'nin hidrolik santrallerden elde edilebilecek enerji potansiyeli
140 milyar kWh civarında olup, buna karşılık gelen kurulu güç yaklaşık
36.000 MW'tır. Buna göre, 2023 yılına kadar yaklaşık 20.000 MW
toplam kurulu güce sahip hidroelektrik santralin özel sektör tarafından yapılmasını hedeflenmektedir. Bu hedef Türkiye’nin su fakiri olmasının ve hidroelektrik santrallerin olumsuz ekolojik, sosyolojik ve
kültürel mirası yok etme etkilerinin ciddiye alınmadığını göstermektedir.
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Rüzgâr enerjisindeki kurulu gücümüzün 20.000 MW'a güneş enerjisinde 3.000 MW ve jeotermal enerjide 600 MW’a çıkarılması, hedeflenmektedir. 2012 itibarıyla jeotermal ve rüzgâr birlikte kurulu gücü
2.019,9 MW’tır. Bu konuyla ilgili eksiği ve fazlası ile mevzuat mevcut
iken kılavuz bir planlama henüz yapılmamıştır.
Nükleer santrallerle ilgili Sinop ve Mersin Akkuyu çalışmaları hızla devam etmektedir. Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak Nükleer Santraller dikkate alındığında, yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı iki santral için yakıt
maliyetini 720 milyon ABD doları olarak, aynı miktar elektrik üretimi
için doğalgaz maliyetini ise 7,2 milyar ABD doları olarak hesaplamakta
ve yapılacak tasarruf miktarına dikkati çekmektedir. Arz güvenliği ve
çevre etkileri bakımından nükleer enerji “maalesef” önemli bir alternatif enerji kaynağıdır ama tek maliyeti de yakıt maliyeti değildir.
Akkuyu’nun ilk ünitesinin 2019 da devreye alınması planlanmaktadır.
2023'e kadar elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde
30'a çıkarken, doğalgazın payının da yüzde 30'a düşmesi planlanmaktadır. Yüzde 30'unu kömürden ve kalan yüzde 10'unu da nükleer enerjiden sağlanması hedeflenmektedir.
Dolayısıyla Türkiye son 15 yılda, öncesine kıyasla, enerji piyasalarının
serbestleştirilmesi yönünde adımlar atmış ve piyasanın önemi artmıştır ama sonucun olumlu değerlendirilebilir olup olmadığı tartışılmalıdır. En basit örnek tüketici ve üretici refahına yansıması gereken serbestleşmenin sonucunda, konutlarda tüketicinin kullandığı elektriğin
fiyat artışı Aralık 2007’den Ekim 2012’e yüzde 128,8, sanayide ise
yüzde 97,35 olmuştur (Türkyılmaz ve Özgiresun, Mayıs 2013).
Avrupa Birliği ülkeleri ise bugün gelinen noktada küresel ısınmanın
önlenebilmesi için tek elden regülasyon gerekliliğini tartışmaktadır.
Hâlbuki Avrupa iletim sisteminde (ENTSO-E) 34 ülkeden 41 sistem
operatörü işbirliği yapmaktadır.
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TÜRKİYE LOJİSTİĞİNDE BAŞARILI BİR DÖNEMİN
ARDINDAN ZOR BİR SÜRECE DOĞRU
Güngör Evren*

1. Lojistik Kavramı ve Genişleyen Kapsamı
Lojistik, genişlemeye açık, esnek ve açılıma elverişli bir kavram niteliğini taşımaktadır. Bu nedenledir ki, lojistiğin geçmişini insanlık tarihi
ile örtüştürmek olasıdır. Yakın geçmişte çağdaş lojistik kavramı ekonomideki olmazsa olmaz konumunu kazanmıştır.
Başlangıçta lojistik yalnız taşıma ile sınırlı iken, zamanla depolamanın
önemli bir lojistik faaliyeti olarak ortaya çıkması, stok (envanter) yönetiminin lojistiğin ayrılmaz bir parçası olduğunun anlaşılması ile taşıma-depolama-stok yönetimi lojistik kapsamının çekirdeğini oluşturmuştur. Gümrük işlemleri, sigortalama, ambalajlama, paketleme,
etiketleme ile uzayıp giden faaliyetler dizisinin sonuna gelindiğini
söylemek mümkün değildir. Kavramın esnekliği, değişen sosyoekonomik koşullara göre, kapsamın zaman içinde genişlemesi kaçınılmaz
gözükmektedir.
Konunun en önemli yönü, faaliyetlerin ilişki ve etkileşimi nedeniyle,
çok boyutlu ve çok disiplinli karmaşık bir organizasyonu gerektirmesidir. Ne var ki, özellikle konuyu göreli olarak yeni tanıyan gelişmekte
olan ülkelerde zor algılanan ve geliştirilmesi güç olan ve zaman isteyen lojistik konusu, çoğu kez, organizasyon konusu olarak algılanmaktadır.
Bu saptamalar, etkin ve verimli bir lojistik yönetimi için yetişmiş insan
gücü ve dolayısıyla eğitimin, yeterli ulaştırma ve lojistik altyapısının,
yasal düzenlemenin ve planlamanın önemini ortaya koymaktadır.
*
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21. yüzyılla birlikte Türkiye’de lojistik için bir atılım dönemi başlamıştır. Ne var ki, henüz düzlüğe çıkılmış değildir. Dolayısıyla kendi kendini
yenileyen sağlıklı bir gelişim yoluna da girilememiştir.

2. Dünya’da ve Avrupa Birliği’nde (AB) Lojistiğin Gelişimi
Çağdaş anlamda lojistik kavramı İkinci Dünya Savaşı sonrası filizlenmeye başlamıştır. Savaş sırasında yoğun şekilde askeri lojistik uygulamalarından yararlanılmıştır. Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi
gibi konularda olduğu gibi askeri anlamda gerçekleştirilen lojistik çalışmaları, ekonomideki uygulamalar için esin kaynağı olmuştur. Ancak
çağdaş lojistik aşamasına erişinceye değin 1980 hatta 1990’lara kadar
bir olgunlaşma döneminin yaşanması gerekmiştir. Askeri alanda lojistiğin ve genelde lojistiğin en çarpıcı örneği, kuşkusuz, 1991 Körfez Savaşı’ndaki lojistik hizmetidir. Önce kavramın ekonomik yaşama göre
kurgulanması, zaman içinde, taşımacılığa eklenen depolama, stok
kontrolü ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilme süreci ve bütünlük
içinde iyileştirilme çalışmaları lojistiğin gelişmesini sağlamıştır.
Elbetteki lojistiğin gelişimi için asıl itici güç, 1980’lerden itibaren
dünya ekonomisindeki çok hızlı gelişmedir. Ulusal ekonomilerin olağanüstü gelişimi, bireylerin zenginleşmesi, tüketim talebinin artması;
buna bağlı olarak şirketlerin çoğalması ve kıyasıya bir rekabetin oluşması sonucunu doğurmuştur. Artık tek başına üretmenin yeterli olmadığı, tüketicilerin daha titiz ve seçici oldukları koşullarda ürünlere
istedikleri yerde, istedikleri zamanda ve istedikleri koşullarda sahip
olma talepleri öne çıkmış, yani lojistik ekonominin tüm sektörlerinin
olmazsa olmazı niteliğini kazanmıştır. Lojistiğin gerek talep gerekse
arz yanı bilimsel gelişme desteğindeki teknoloji (özellikle ulaştırma,
iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişiminin) sayesinde olmuştur. Sonuçta erişilen dünya lojistik pazarı büyüklüğü 2009 yılında 6 trilyon
dolardır. Bu pazarın 2015 yılında 10-12 trilyon dolar değerine yükselmesi öngörülmektedir (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB,
2012).
202

Türkiye Lojistiğinde Başarılı Bir Dönemin Ardından Zor Bir Sürece Doğru

Gelişmiş ülkelerde ulaştırma altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış olduğundan, lojistiğe uygun işletme yöntemleri geliştirmiştir. Bu doğrultuda en önemli çalışmalar intermodal, multimodal ve özellikle
kombine taşımacılığa yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Konteyner ve
Ro-Ro limanları ve gemileri ile demiryolu ve lojistik köy yatırımları
önde gelen gelişmelerdir.
2.1 AB Ulaştırma Politikaları
AB ulaştırma politikaları, esas olarak, mal ve insan dolaşımını kolaylaştırmayı, sosyal ve ekonomik refaha katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda “Tek Avrupa” için, Trans-European Network (TEN)
kavramı; AB’nin diğer birlik dışı bölgelere ve Asya’ya bağlantısını sağlamak için ise Pan-Avrupa Koridorları oluşturulmuştur. Bu koridorlardan 4. ve 8. Koridorlar karayolu olarak, 4. ve 10. Koridorlar demiryolu
olarak Türkiye’ye bağlanmaktadır.
Bu amaç yanında hava kirliliğinin, gürültü kirliliğinin, trafik kazalarının
azaltılması hedeflenmekte, ayrıca ekonomik yapısı sağlıklı, topluma
katkıları hakça dağılmış, dengeli bir ulaştırma politikası amaçlanmaktadır. Kısacası “sürdürülebilir ulaştırma” istenmektedir.

2.1.1 Beyaz Kitaplar
AB Komisyonu tarafından kabul edilen 2001 tarihli Beyaz Kitap ile güdülen amaç:
- Demiryollarını, denizyollarını ve iç su-yollarını canlandırıp bütünleştirerek, havayolunun büyümesini de denetim altına alarak 2010’a kadar ulaştırma türleri arasındaki dengeyi oluşturmaktır.
- Sürdürülebilir ulaştırma için “dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi” ve
“özellikle çevresel maliyetlerin altyapı fiyatlandırılmasına katılması”,
“demiryolunun etkinliği için düzenlenmiş rekabet koşullarının sağlanması” öngörülmektedir.
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28 Mart 2011’de yayımlanan “Ulaştırmanın Tek Avrupa Alanı İçin Yol
Haritası-Rekabetçi ve Kaynak Kullanımında Tutumlu Bir Sisteme
Doğru” başlıklı son Beyaz Kitap aşağıdaki saptamaları yapmaktadır:
- AB’nin petrol bağımlılığı yüzde 96 düzeyindedir ve 2010 yılı petrol
faturası 210 milyar Avro’dur.
-Bu gerçeğin ışığında, 2011 Beyaz Kitabı’nın temel dayanak noktası,
sera gazı salınımlarının 2050 yılında 1990 yılı düzeyine göre yüzde 60
oranında azaltılmasıdır. Taşımaların artışının ve hareketliliğin desteklenmesi bu koşula bağlanmıştır.
- 2030 yılına kadar sera gazlarının 2008 yılı düzeyine göre yüzde 20
oranında azaltılması amaçlanmaktadır.
- Denizyolunda salınan karbondioksitin 2050’ye kadar yüzde 40
(mümkünse yüzde 50 ) oranında azaltılması istenmektedir.
- 300 km’yi aşan uzaklıklar için yük taşıması 2030 yılına kadar yüzde
30, 2050 ye kadar yüzde 50 oranında, demiryoluna ve/veya denizyoluna kaydırılacaktır.
- 2050 yılında karayolunda sıfır ölüm amacına yaklaşılacaktır.
- Kentsel ulaştırmadaki petrole bağlı araçlar, 2030 yılına kadar yarıya,
2050 yılına kadar sıfıra indirgenecektir.
- Toplu taşıma çağdaşlaştırılacak ve özel otomobil kullanımı akılcı bir
düzeye çekilecektir.
2010’a kadar 78.000 km demiryolu yapımı öngörülmüştür. Gerçekten, AB’nin ulaştırmaya ilişkin 20 yatırım projesinden 14’ü demiryolu
ile ilgilidir. Bunların içinde kombine taşımacılığa yönelik önemli projeler bulunmaktadır.
1990’lar lojistiğin öneminin ortaya çıktığı ve çok hızlı bir gelişim sürecini yaşadığı dönem olarak kabul edilebilir. Dış kaynak kullanımının
yaygınlaştığı ve 3. Parti Lojistik (3PL) firmalarının çoğaldığı bir süreçtir.
Lojistiğin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde ABD’de ortalama yüzde
10, AB’de ise ortalama yüzde 12’lik bir payın sahibi olmuştur. Bu şirketleri yöneten 4PL oluşumları konunun organizasyon yanını öne çıkaran bir gelişmedir.
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2.2 Yeşil lojistik
Yeşil lojistik, lojistik uygulamalarında, çevreye olumsuz etkileri azaltmak, enerji ve kaynak kullanımında verimliliği artırmak amacına yöneliktir. Bu bağlamda atıkların geri kazanımı yeşil lojistiğin ekonomik
desteğini oluşturabilmektedir. Belirtilen amaçlarla, lojistik faaliyetlerde teknolojik gelişmeleri kullanan özel düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
Yeşil lojistik yönetiminde üç yaklaşım söz konusudur. (Büyüközkan,
2008):
-Reaktif yaklaşım (minimum kaynak kullanımı, mevzuat ve yasal zorunluluklara yanıt niteliğindeki stratejiler, geri dönüşebilen ürünleri
etiketleme, v.b.)
-Proaktif yaklaşım (çevre politikası hazırlamak, çevre denetimi yapmak, yeşil ürünlerin tasarımı, v.b.)
-Değer yaratıcı yaklaşım (çevre yaklaşımlı stratejik kararlar, sistematik
çevre dostu uygulamalar, esnek modeller, geri dönüştürülebilir ve
yeniden kullanılabilir ürünler tasarlama, süreç, ürün ve hizmet değerleme, v.b.)
Çevre kirlenmesinde etkili olan, dolayısıyla yeşil lojistik bağlamında
taşıma, depolama, paketleme başta olmak üzere birçok lojistik faaliyeti önem taşımaktadır. Enerjiyi verimli kullanma yöntemleri ve çevre
kirlenmesini azaltan yeni teknolojiler yeşil lojistik amacına erişmekte
etkili olmaktadır. Sonuçta ise, çevreye zararı azaltırken, kâr artması,
maliyet azalması, verimliliğin yükselmesi, toplum karşısında olumlu
bir konum kazanmak gibi gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, Yeşil lojistik kavramı doğrultusunda çalışan şirketlerin
toplam işletme maliyetleri yüzde 50 azalmakta ve diğer şirketlere
göre yüzde 80 rekabet üstünlüğü sağlanmaktadır (Karadoğan, 2012).
AB’de yapılan çalışmalara göre ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinin yüzde 85 dolayındaki bölümü karayolundan kaynaklanmaktadır.
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Trafik tıkanmaları, yerel salımlar ve gürültü kirliliği ve kazalarla ilgili
dışsal maliyet gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 4,7’sine erişmekte, küresel salımlar ise yüzde 1 ile 10 arasında değişmektedir
(Quinet, 1994).
- Sera gazı salınımlarının 2050 yılında 1990 yılı düzeyine göre yüzde
60 oranında azaltılması 2011 Beyaz Kitabının temel dayanak noktası
olduğu belirtilmiştir. Taşımaların artışının ve hareketliliğin desteklenmesi bu koşula bağlanmıştır.
- “Kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkelerinin uygulanması ile taşıma
maliyetlerindeki, dolayısıyla sistemin işleyişindeki sapmaların önlenmesi öngörülmüştür.

2.3 Kentsel Lojistik
Kentsel lojistik kent yaşamının temel etkinliklerinden biridir. Kentin
büyümesine ve ekonomisinin gelişimine koşut olarak önemi artmaktadır. Bir yandan üretimi ve tüketimiyle kent ekonomisinin canlılığı
açısından, öte yandan kent trafiğine ve tıkanıklıkların artışına etkisi
açısından kentsel lojistiğin ve kentsel yük taşımacılığının rolü önemlidir. OECD’de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa kentlerinde trafik
tıkanıklığı maliyetinin GSMH’nin 4,7’si düzeyinde olduğu (Quinet,
1994) anımsandığında, kentsel yük taşımacılığının ekonomik sonuçlarının büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Bunun içinde enerji, zaman kaybı,
çevre kirliliği ve trafik kazalarının maliyetleri bulunmaktadır. Konunun
öbür yanı, artan trafik tıkanıklığından tüm kentlilerin ulaşım sırasında
ciddi şekilde etkilenmeleridir.

3. Lojistik ile Ekonomi Arasındaki İlişki
Lojistik hizmetlerdeki gelişmelere ilişkin olarak uluslararası taşıma
maliyetindeki değişimin özellikle üzerinde durulmuştur. Dünyadaki
mal akışlarını en fazla ulaştırma maliyetlerindeki düşüşün etkilemesi
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yaygın bir önyargıdır. Oysa yapılan incelemeler sonucunda bu konuda
daha önemli başka parametrelerin bulunduğu anlaşılmıştır. Taşıma
maliyetleri ile ilgili genel değerlendirme sonuçları şunlardır:
- Deniz taşımacılığında birim maliyetin 1970’lerin başından beri değişim göstermediği söylenebilir. Ancak bazı ülkeler için bazı ürünlerle
ilgili olarak ürün değeri başına denizyolu maliyetinde düşme gözlenmiştir.
- Ürün değeri birimi başına havayolu taşıma maliyeti uzun bir süreç
sonunda düşmüştür. Bu durum uluslararası ticareti canlandırmıştır.
- Mal akışlarının yapısal dönüşümleri uluslararası taşıma türleri dağılımını değişikliğe uğratmıştır.
Uluslararası ticaret açısından taşıma maliyetini ve taşıma politikasını
etkileyen en önemli gösterge, taşıma uzaklığıdır. Dünya üzerindeki
mal akışlarının yaklaşık yarısı 3.000 kilometrenin altındaki uzaklıklarda
gerçekleşmektedir. Uluslararası ticareti etkilemesi yoluyla taşıma maliyeti ulusal geliri de etkilemektedir (Hummels, 2006).
Ulusal ulaştırma politikaları yatırım aracını kullanmak suretiyle taşıma
maliyetinde kayda değer azalmalar sağlayabilmektedir. Uluslararası
taşımaya yansıyacak bir maliyet azalması için uluslararası nitelikte yatırımlar gerekmektedir. Bu bağlamda ulaştırma yatırımlarının mikro
düzeydeki en önemli etkileri mesafelerin kısalması, tıkanıklıkların
azalması, enerji ve taşıma maliyetinin düşmesi, pazar genişlemesi,
stok azalması ve güvenliğin artması olarak özetlenebilir. Yapılan bir
etüde göre taşıma maliyetindeki yüzde 1’lik azalma, lojistik maliyetinde yüzde 0,5’lik bir düşüş sağlamaktır (OECD-CEMT,2007). Makroekonomik bağlamda ise ulaştırma yatırımları ekonominin büyümesini
sağlamaktadır. Ancak yatırımların kentsel lojistik ve kent karakteristikleri üzerindeki etkileri uygulanmakta olan değerlendirme yöntemlerinde ya hiç ya da çok az göz önüne alınmaktadır.
Buna ek olarak, ürünlerin uluslararası hareketlerinden doğan maliyetler içinde ulaştırma maliyeti belirleyici rol oynamaktadır. Uluslararası lojistik kapsamında mal hareketi maliyetini azaltmaya yönelik
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dört reform alanı ile ilgili göstergeleri kullanarak yapılan çalışmanın
sonuçları ilginçtir (Wilson-Luo-Broadman, 2006). Bu analitik değerlendirmeye konu olan ülkeler, 2004 tarihi itibariyle 8 yeni AB üyesi ve
üyeliğe aday üç ülke Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’dir. Belirtilen
çalışmada sözü edilen göstergeler şunlardır: “1-Liman etkinliği, 2Gümrük rejimi, 3-Politik düzenlemeler, 4-Bilgi teknolojileri altyapısı”.
Belirtilen göstergeler bağlamında yapılan analiz, örnek alınan ülkelerin konumlarının ve koşullarının çok farklı olduklarını göstermiştir.
Kullanılan veriler büyük ölçüde Dünya Ekonomik Forumu 2001-2002
raporundan alınmıştır. Lojistik kapasitesini güçlendirme bağlamında,
dış ticaret akışına en büyük katkının (yüzde 40 oranında) bilgi teknolojileri ile elde edileceği belirlenmiştir. Ayrıca deniz ve hava limanların
iyileştirilmesiyle toplam artışın üçte biri oranında katkı sağlanacağı
anlaşılmıştır.
Taşıma lojistiğin en önemli faaliyeti olmanın yanında, gerekli verilere
daha çok sahip olduğu için daha çok sayıda ve ayrıntılı çalışmaların
konusunu oluşturmuştur. Ulaştırma ekonomik süreçlerin işlemesi için
olmazsa olmaz bir etkinliktir. Ulaştırmanın ekonomiyi canlandırıcı etkisi, değerlendirilmesi güç olmakla birlikte, yaşanarak saptanmış
önemli bir özelliğidir.
Bu noktada konuyu ulaştırmanın ekonomiyi geliştirmesi yönünde değil, ekonomideki büyümenin ulaştırmanın büyümesi sonucunu doğurması yönünden bakarak genel düzeyde değerlendirme yapmak
kolaydır. Bu amaçla, ulaştırmanın GSMH’ye göre esnekliği yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Ulaştırma ölçüsü yolcu-km ve ton-km
alınarak yapılan bu değerlendirme, esnekliğin gelişmiş ülkelerde
1’den küçük, gelişmekte olan ülkelerde ise 1’den büyük olduğunu
göstermektedir. Bu durumun gelişmekte olan ülkelerde, yol ağlarının
yetersizliği nedeniyle kat edilen mesafelerin gereğinden uzun, taşıma
verimliliğinin düşük olmasından ve üretim sürecinde taşınan hammadde ve diğer malzemelerin ağırlığından kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir.
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Lojistiğin ekonomi ile ilişkisi bağlamında bir değerlendirme yapmak
elbette daha karmaşıktır. Çünkü lojistik taşımanın yanında daha birçok faaliyeti kapsamaktadır. Bunlarla ilgili, gerekli ayrıntıda sağlıklı veriler mevcut değildir. Örneğin, ülkemizde ulusal gelir hesaplarında
geçmişte “ulaştırma ve haberleşme” değerleri verilirken günümüzde
buna depolama değerleri de eklenmektedir. Ulaştırma, depolama ve
haberleşme değerlerini lojistik değerleri yerine kullanarak lojistik ile
ekonomi arasındaki ilişki üzerinde, kaba olarak, bazı yorumlarda bulunulabilir.
Dünya mal ticareti içindeki paylarına paralel olarak ABD ve AB dünya
lojistik pazarının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmaktadır. Asya’nın
payı ise başta Çin olmak üzere bu bölge ülkelerinin dünya ticaretinde
artan payına koşut olarak gelişmektedir. Dünya ölçüsünde bakıldığında, lojistiğin GSMH içindeki payı oldukça geniş bir aralıkta değişim
göstermektedir. Bu değişimde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, ekonomik
yapıları, ulaştırma ve lojistik sistemlerinin durumları rol oynamaktadır. 2001 yılı verilerine göre, ABD ve AB ülkelerinde yüzde 10 dolayında olan bu pay Asya ülkelerinde ortalama yüzde 16 dolayındadır.
Ürün türlerine göre lojistik maliyetinin satış fiyatı içindeki payı da değişim göstermektedir. Otomotiv, makine, perakende içinde yaklaşık
yüzde 9 dolayında olan bu pay, elektrik, gıda, kâğıt ve ilâç ürünlerinde
yüzde 14’e yaklaşmaktadır. (İstanbul Ticaret Odası, İTO, 2006).

4.Türkiye’de Lojistiğin Gelişimine Genel Bakış
Lojistik Türkiye’de dünyadaki gelişimine benzer bir gelişim göstermiştir. 1980’lerde ekonominin dışa açılmaya başlamasıyla ihracat ve ithalatta görülen gelişme, doğal olarak, lojistik için de gelişme yolunu
açmıştır. 1990’lar karayolu taşımacılığındaki deneyimlerin desteğiyle
lojistik hizmeti sunulduğu yıllardır. Bu aşamada taşıma şirketleri lojistik şirketlerine dönüşmüştür. Elbette ki gerekli kurumlaşmanın olmaması, fiziki ve yasal altyapıdan yoksunluğun yaşanması, en önemlisi
de çağdaş lojistik bilgi ve becerileriyle donanmış yetişmiş insan kaynağının çok sınırlı olması nedenleriyle hemen yeterince etkin ve ve209
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rimli hizmet sunulması mümkün olmamıştır. Türkiye’de mevcut koşullar altında, şirketlerin çabalarını küçümsemek olanaksızdır. Kısa
sayılacak bir sürede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Sektör ciddi büyüme oranlarıyla bugüne gelmiştir. Ancak, Dünya Bankası değerlendirmeleriyle de saptanan sorunlar söz konusudur.
Lojistik hizmetinin maliyeti yüksektir. Taşıma sistemi başta olmak
üzere altyapı yetersizliği temel sorunların başında gelmektedir. Özellikle konteyner ve Ro-Ro limanları ile demiryolu ağının hem kapasite
hem de hizmet niteliği açısından, yapılması gereken çok iş bulunmaktadır. Demiryolu ve denizyolunun taşımacılıktaki payının, neredeyse
tüm taşımacılığı karayoluna bırakan düzeyde küçük olması bu durumu
açıklıkla ortaya koymaktadır. Kombine taşımacılık için gerekli yatırımlar lojistik açıdan özel önem taşımaktadır. Lojistik köy ve merkezlerde altyapı öncelikli eksikliklerdendir. Lojistik köy yapımlarının koordinasyon içinde yürütülmemesi çözümü gereken bir sorundur
(TOBB, 2012). Genel olarak gerekli nitelik ve kapasitede fiziksel altyapı elbette ki lojistiğin olmazsa olmazıdır. Ancak yeterli kurumsal ve
yasal altyapısı olmayan bir lojistik sisteminin sağlıklı hizmet sunması
olanaksızdır. Yani çağdaş bir lojistik işletmeciliği özellikle gümrük işlemleri, şirketler arası sözleşmeler ve lojistiğin yönetimine ilişkin yasal düzenlemeleri gerektirir. Öte yandan, finansman ve sigorta işlemleri için bankalar ve sigorta şirketlerine gereksinim bulunmaktadır.
(Ulaştırma Bakanlığı UBAK-İTÜ, 2005). Gümrük konusunda ise yeni
yasal düzenlemelerin bazıları uygulamaya konulmamıştır. Gümrüğe
ilişkin çok sorun bulunmaktadır. Örneğin, kolaylıkla düzeltilmesi
mümkün olan, “gümrük işlemlerinin mesai saatleri içinde yapılması”
konusundaki yasa hükmü uygulamada önemli olumsuzluklara neden
olmaktadır (TOBB, 2012).
2000’li yıllar lojistiğin hızlı büyüme sürecine girdiği ve atılım hazırlıklarına yöneldiği önemli bir dönemdir. Türkiye’de lojistiğin ilk atılımı
geçmişten gelen, fakat lojistik anlamında organize olmamış birikimlerin değerlendirilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Karayolu ağı, büyük
bir kamyon parkı, karayolu taşımacılığında uygulama içinde uzmanlaşmış ve girişimci insan gücü, neredeyse bugünden yarına kısa sü210
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rede, lojistiği yaşama geçirmişlerdir. Gelişme sürmektedir. Bilinçli bir
çalışma yapılmaksızın bu gelişme sürdürülebilir mi? Ekonominin gereksinim duyduğu desteği sağlayabilir mi? Kuşkusuz “hayır”. Lojistiğimizin geleceği, bulunulan kritik aşamada seçilen davranış biçimine
bağlıdır. Önümüzdeki fırsat döneminin kalıcı bir gelişim sürecine dönüşmesi gerekli bilimsel etütlere, projelere ve planlara dayalı bilinçli
ve kararlı uygulamalarla gerçekleşebilir.
Günümüzde, eğitimde önemli adımlar atılmaktadır. Dış kaynak kullanımına, dolayısıyla lojistiğin gelişmesi için gerekli olan verimlilik sağlanması için şirket birleşmelerine ve yatırımlarla ölçek ekonomisinin
oluşmasına, güven ortamının sağlanması için kurumlaşma yolunda
çabalara gereksinim vardır. Ulaştırma ve lojistik altyapılarının kapasiteleri artırılmaya çalışılmakta, bilgi teknolojilerinde önemli ilerlemeler
sağlanmaktadır. Lojistik profesyonelleri tarafından planlamanın zorunluluğunun bilincine varılmış olması önemlidir.
4.1 Coğrafi Konum ve Ulaştırma
Türkiye yük taşımacılığında ulaştırma türlerinin payları karayolunda
yüzde 94, demiryolunda yüzde 4 ve denizyolunda yüzde 2 dolayındadır. Bu paylaşım ulaştırmamızın karayoluna dayalı, güvensiz, enerji
verimliliği düşük, çevreye zarar veren, dengesiz ve sağlıksız bir sistem
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yapılması gereken demiryolu ve
denizyolu paylarını artırarak dengeli bir yapıyı sağlayacak önlemlerin
alınmasıdır. Bu bağlamda, mültimodal, intermodal ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi öncelikli bir gerekliliktir. Bu yönde gösterilen
çabalar henüz sistemin iyileşmesi anlamında dikkate değer olumlu
sonuçlar verememiştir.
Coğrafik konumu bakımından Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü
konumundadır. Güneyde Afrika ve kuzeyde Rusya arasındaki konumu
da düşünülürse Türkiye’nin üç kıta arasında bir kavşak niteliği taşıdığı
görülür. Bu durumu 1976 yılında o dönemin Uluslararası Demiryolu
Birliği (UIC) Başkanı Bertrand de Fontgalland’ın (Fontgalland,1976)
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uluslararası düzeyde yetkin ve yetkili bir kişinin, uluslararası demiryolu ulaştırması bakımından Türkiye’nin özel konumunu belirtmek
için kullandığı harita çok açık biçimde ortaya koymaktadır (Şekil 4.1).
Öte yandan, batıda Avrupa dünya nüfusunun yüzde 11’ine karşılık
dünya ticaretinin yüzde 40’ını, doğumuzdaki ülkeler ise dünya nüfusunun yüzde 61’ine karşılık dünya ticaretinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır (Altunyaldız, 2012). Bu fırsat dolu konuma karşın ülkemiz henüz
Avrupa Asya arasında transit geçişte etkin bir rol oynamamaktadır.
2002 yılında ülkemizin de katıldığı TRACECA (Transport Corridor
Europe-Caucasus-Asia) Projesi, “İpek Yolu”nu ihya etme savına karşın, Avrupa’dan Asya’ya Karadeniz üzerinden feribotlarla geçişi planlayarak Türkiye’yi dışlamaktadır. Bunun yerine Samsun-Mersin limanları arasındaki bağlantıdan yararlanarak Karadeniz’le Akdeniz
arasında bir demiryolu geçişinin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi
düşünülmektedir. Bu geçiş de önemli olmakla birlikte, Karadeniz’in
feribotla geçişi seçeneği karşısında Türkiye üzerinden geçiş daha uygun ve ülkemiz açısından önemlidir. Demiryolu konusundaki Boğaz
kesintisi ve ağımızın Kafkasya’ya bağlantısı sorunları çözülme yolundadır. Çünkü Marmaray projesi tamamlanma aşamasındadır, KarsTiflis projesinin de yapımı sürmektedir.
Şekil 4.1: Türkiye’nin Kıtalar Arasındaki Kavşak Konumu

Kaynak: Fontgalland, 1976)
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Bunlara ek olarak deniz taşımacılığının geliştirilmesi ulaştırmamız için
bir zorunluluktur. Bu bağlamda liman kapasitelerinin ve verimlerinin
artırılması, limanların demiryolu bağlantıları iyileştirilmesi, Trabzon ve
Antalya Limanları da demiryolu bağlantılarına kavuşturulması gerekmektedir.
Ülkemiz dış ticareti ile ilgili taşımanın ürün değerlerine göre ulaştırma
türleri arasındaki dağılımı Tablo 4.1’de görülmektedir. Yurt içi taşımada yüzde 94 dolayındaki karayolu payının ithalatta yüzde 18’lere
düşmesi dikkat çekicidir. Dış ticaret taşımacılığında değer bazında
yüzde 55 olan denizyolu payı, değer yerine tonaj üzerinden bakıldığında yüzde 87’ye erişmektedir. Üzerinde durulması gereken önemli
bir nokta demiryolu payının yalnızca yüzde 1 olmasıdır. Demiryolunda
taşıma payını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni yasal düzenleme ile TCDD dışında üçüncü şahıslara da demiryolu ağı
üzerinde taşıma yapma olanağının sağlanmasının olumlu gelişmeleri
başlatacağı beklenmektedir. Bunlara ek olarak iltisak hatları yapımında önemli ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. Blok tren ve konteyner
taşımacılığı büyük katkıları olabilecek gelişmelerdir. Bu bağlamda,
Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A. Ş. (BALO) tarafından başta
İzmir ve Batı Anadolu olmak üzere Anadolu kentlerinden yüklerin
konteynerle önce Bandırma’ya oradan feribotlarla Tekirdağ’a ve Tekirdağ’dan yine trenlerle Avrupa’ya eriştirilmesi sağlayan kombine taşımacılık, 8 Eylül günü Manisa’dan Almanya’ya doğru yola çıkan trenle
başlatılmıştır. Böylece taşıma maliyetinde yüzde 30 azalma sağlanması beklenmektedir (Milliyet Gazetesi’nin 9 Eylül 2013 tarihli haberi). Bu taşımacılıkla Manisa’nın Kapıkule’ye uzaklığı 1.122 km’den
446 km’ye düşmektedir.
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Tablo 4.1.1: Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ulaştırma Türleri Arasındaki
Dağılımı (milyon dolar)
Ulaştırma Türü
Denizyolu
Demiryolu
Karayolu
Havayolu
Diğer
Toplam

İhracat
73.607.918
1.243.110
50.284.840
8.583.259
1.252.419
134.971.545

Pay (%)
55
1
37
6
1

İthalat
133.436.108
3.185.490
44.513.254
21.514.992
38.184.548
240.834.392

Pay (%)
55
1
18
9
16

Kaynak: TÜİK, 2011

4.2 Dünya Bankası Değerlendirmesine Göre Türkiye’nin Dünya
Lojistiğindeki Konumu
Dünya Bankası ülkeleri lojistik performanslarına göre sıralama amacıyla bir değerlendirme yapmaktadır. Lojistik Performans İndeksi (LPİ)
olarak tanımlanan gösterge ile sonuçlandırılan bu değerlendirme, lojistik hizmet sağlayıcılar arasında yapılan ankete dayanmaktadır. 6 ölçüte göre puanlama yapılmaktadır. Sözü edilen 6 ölçüt ve 2007, 2010
ve 2012 yıllarında Türkiye’nin bu ölçütlere göre puanları ve sıralaması
tablo 4.2.2’de görülmektedir. Türkiye 2007 yılında 34., 2010 yılında
39. ve 2012 yılında 27. sırada yer almıştır. 34. sırada iken 39. ya düşülmesi ve kısa bir süre sonra 2012 yılında 12 sıra öne sıçrayarak 27.
sıraya yükselmesi ilginç bir durumdur. Son yükselmenin gerekçesi
olarak, anketler konusunda daha iyi bilgilenilmesi ve bu suretle daha
doğru bilgi verilmesi ile son dönemde ülkemizde bilgi teknolojisi uygulamalarının hızlı gelişimi belirtilmektedir. Bu durum ile ilgili düşünceler bir yana, tablonun incelenmesi sonucunda bazı önemli saptamalar yapılabilir:
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Tablo 4.2.2: 2007, 2010 ve 2012 Yılları Dünya Bankası LPI
Değerlendirmesi
LPI
Ölçüt
Gümrüklerin ve diğer sınır
işlemlerinin etkinliği
Ticaret ve taşımacılık
altyapısının lojistik açıdan
kalitesi
Uluslararası sevkiyatlarının
düzenlenmesinin kolaylığı ve
maliyeti
Lojistik hizmetlerin kalitesi ve
lojistik yetkinlik
Sevkiyatların takibi ve izlenmesi
Sevkiyatların alıcıya zamanında
ulaşması

2010
Sıra
Puan

2011
Sıra
Puan

46

2,82

32

3,16

39

3,08

25

3,62

44

3,15

30

3,38

37

3,23

26

3,52

56

3,09

29

3,54

31

3,94

27

3,87

Kaynak: Dünya Bankası

-Hem 2010 hem de 2012 yılı değerlendirmelerinde “Gümrüklerin ve
diğer sınır işlemlerinin etkinliği” ölçütüne göre puan ve sıra açısından
çok zayıf bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bu konuda iyileştirme
gerekmektedir.
-“Sevkiyatların alıcıya zamanında ulaşması” ölçütüne göre 2012 yılında bir düşme olmasına karşın, her iki değerlendirme döneminde
en yüksek puan alınmıştır. Puan düşmesine karşılık, 2012 yılında sıralamada daha üst düzeye yükselme sağlanmıştır. Buna göre diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu dönemde daha iyi konumda bulunduğumuzu göstermektedir. 2010 değerlendirmesine göre sıralamadaki
en önemli sıçrama “Sevkiyatların takibi ve izlenmesi” ölçütü bağlamında ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de GSYH bağlamında ulaştırma, depolama ve haberleşme ile
ekonomi bütünü arasındaki ilişkinin Tablo 4.1’ deki verilerle değer215
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lendirilmesi yukarıdaki açıklamalar için aydınlatıcı olabilir. Bu değerlendirme ulaştırmanın imalât sanayisine ve GSYH’ye göre esnekliği
üzerinden yapılmıştır. Ortalama esneklik hesabı için genel gelişim sürecine uyumsuzluk gösteren, ekonomik krize bağlı negatif değerli
2009 yılı ile çok yüksek değerli 2012 yılı değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Ulaştırmanın imalat sanayisine göre esnekliği 1,106, GSMH göre esnekliği ise 1,070 olmaktadır. Bu değerlere göre, ulaştırma ile ilgili olarak, gelişmekte olan ülkeler için olduğu gibi 1’den büyük esneklikler
belirlenmiştir. Ancak ulaştırmanın ve lojistiğin gelişim süreci içinde
esneklik değerinin düşeceği ve 1’in altına ineceği düşünülebilir. Bu
gelişmelerin ulaştırma ağının yaygınlaşması sonucunda, taşıma başlangıç ve son noktası arasındaki mesafeyi kısalması, lojistik altyapısı,
yönetiminin iyileştirilmesiyle verimliliğin artması gerekçeleriyle ortaya çıkması beklenmektedir.
Türkiye’de ekonomi ile lojistik arasındaki ilişkinin araştırılması açısından veri bulma sorunu vardır. Türkiye’de lojistiğin gelişiminin ihracatın büyümesindeki etkisini araştırmaya yönelik bir çalışmada değerlendirmeler Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği ve Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası’ndan elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Ateş ve Işık,2010). Bu çalışmada lojistik ile ekonomi
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kurulan ekonometrik modelde,
lojistik ulaştırma gelirleri ve sanayi üretim endeksi değerlerinden yararlanılmıştır. Değerlendirme, sanayi üretim endeksinin açıklanmasında ulaştırma sektörü gelirlerinin anlamlı olmadığı sonucunu vermiştir. Nedensellik testi ile ulaştırma gelirlerinden sanayi üretim endeksine, sanayi üretim endeksinden ihracata ve ulaştırma gelirlerinden ihracata yönelik tek taraflı nedensellik ilişkileri bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ulaştırma sektörü gelirleri üzerinde ihracata göre ithalatın daha etkili olduğu saptanmış, bu durum Türk dış ticaretinin
yapısına göre normal olarak yorumlanmıştır.
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4.3 Türkiye’de Lojistik İçin Dış Kaynak Kullanımı
Türkiye’de lojistik hizmeti için dış kaynak kullanımı konusunda fazla
çalışma bulunmamaktadır. Dış kaynak kullanımı oranına ilişkin öngörüde bulunan araştırmalar vardır. Bu konuda yapılmış bir çalışmadan
ilginç sonuçlar elde edilmiştir. (Aktaş, Ülengin, Ağaran, Önsel, 2010).
Çalışma lojistik hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile 2001 ve 2007
yıllarında yapılan anketlerde her iki ankete de yanıt veren 35 firma
göz önüne alınarak, bazı göstergelere göre 2001 ve 2007’deki durumlar arasında karşılaştırma yapmış ve ortaya çıkan değişiklikleri
saptamıştır. Yani irdelenmek istenen, müşterilerinin lojistik hizmet
sağlayıcıları hakkındaki algılarıdır. Buna göre 2001’den ve 2007’ye
önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:
- Dış kaynak kullanımı tercihinde 2001 yılında hizmet temelli nedenler
önde iken 2007’de maliyet temelli nedenler öne çıkmıştır.
- Ulaştırma ve depolama en sık kullanılan lojistik hizmetler olmayı
sürdürmüşlerdir.
- Lojistik harcamalarda ulaştırmanın payı yüzde 60,2’den yüzde 74,8’e
çıkmıştır.
- Şikâyetlerin yüzde 67’si gecikmeler ve zamanlama ile ilgilidir. Düşük
hizmet kalitesi ve teknik yetersizliğe yönelik şikâyetler de artmıştır.
- Belki de çalışmanın en ilginç ve düşündürücü sonucu, müşteri memnuniyet düzeyi 2001’de yüzde 40 iken, 2007’de bu oranın yüzde 17’ye
düşmüş olmasıdır.

5.Türkiye’de Lojistiğin Güçlü ve Zayıf Yanları, Fırsatlar ve
Tehditler [GZFT (SWOT)] Analizi
Türkiye lojistiğinin güçlü ve zayıf yanları ile karşısındaki fırsatlar ve
tehditlerin analizi, gücünü korumak, zayıf yanlarını güçlendirmek suretiyle fırsatları iyi değerlendirecek ve tehditlerden zarar görmemesini sağlayacak stratejilerin belirlenmesi bakımından önemlidir. Aşağıda bu analize ilişkin sonuçlar sıralanmıştır.
218

Türkiye Lojistiğinde Başarılı Bir Dönemin Ardından Zor Bir Sürece Doğru

Tablo 5.1: Türkiye’de Lojistiğin GZFT Analizi
GÜÇLÜ YANLAR
-Türkiye’nin Asya-Avrupa arasında bir
köprü, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya,
Kuzey Afrika arasında bir kavşak
konumunda bulunması, yani önemli jeostratejik konumu,
-Serbest rekabet ortamı,
-Dış ticaretin büyüme eğilimi,
-İşgücüne bağlı maliyetlerin düşüklüğü,
-Girişim yeteneği,
-Bankacılık ve sigortacılık sektöründeki
gelişmeler,
-Karayolunun altyapı ve araç filosu olarak
göreli gelişmişliği,
-Karayolu Taşıma Kanunu ve
Yönetmeliğinin çıkarılması
-Demiryolu taşımacılığını ve lojistik köyleri
geliştirme çabaları,
-Konteyner gemisi ve Ro-Ro filosunun
büyümesi,

ZAYIF YANLAR
-Demiryolu ve denizyolu altyapısının yetersizliği,
-Karayoluna dayalı dengesiz, pahalı ve güvenliği
düşük ulaştırma sistemi,
-Demiryolu taşımacılığında beklenen gelişmelerin
henüz sağlanamamış olması,
-Limanların yetersizliği ve filonun yaşlılığı,
-Kombine taşımacılık altyapı ve uygulamalarının
yetersizliği,
-Ulusal Ulaştırma Ana Planı’nın bulunmaması,
-Ulusal Ulaştırma Yasası’nın çıkarılmamış olması,
-Ulusal Lojistik Stratejik Planı ve Ana Planı’nın
bulunmaması,
-Ulusal Lojistik Yasası’nın çıkarılmamış olması,
-Bilgi teknolojilerinin kullanımındaki yetersizlik,
-Gümrük işlemlerindeki sorunlar ve bundan
kaynaklanan gecikmeler,
-Taşımacılıkta çevre dostu uygulamaların istenen
düzeyde olmaması,
-Yetişmiş insan ve eğitim yetersizliği.
-Araştırma ve etütler için veri yetersizliği.

FIRSATLAR

TEHDİTLER

-Karayolunda 4. ve 8., demiryolunda 4. ve
10. AB Pan-Avrupa koridorlarının
Türkiye’ye erişmesi ve doğu doğrultusunda
uluslararası taşıma koridorlarına sahip
olması.
-İpek yolunu canlandırma girişimleri,
-Marmaray projesi ve Kars-Tiflis hatları ile
Avrupa-Asya bağlantısında kesintisiz
ulaşımın sağlanması,
-Lojistik kavramının giderek daha doğru
algılanması,
-Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve lojistik
uygulamalarında kullanılması,
-Çevre dostu taşımaları destekleyen yasal
düzenlemelerin yapılması,
-Dış ticaret hacmindeki artış,
-Şirketlerde lojistik ihtiyacının artması ve
öneminin algılanması

-Bölgedeki siyasal istikrarsızlık ve savaş olasılıkları,
-AB ülkelerindeki ekonomik krizler,
-AB’ye üyelik sürecindeki olumsuzluklar,
-Bölgemizde rekabet durumundaki konteyner
limanları,
-Ülkemizle rekabet edebilecek komşu ülke
işbirlikleri,
-Önemli lojistik yatırımlar için finansman bulma
güçlükleri.

6. Lojistik Eğitimi ve Türkiye’deki Durumu
Lojistik ara hizmet olduğu için depolanamaz, gerektiği yerde ve zamanda gerektiği kadar üretilir. Ara hizmet olanın sonucu olarak talep
başka sosyoekonomik etkinliklerin türevi olarak ortaya çıkar. Ayrıca
lojistik çok boyutlu ve çok disiplinli bir olaydır. Bütün bunlar lojistiğin
organizasyonunu karmaşıklaştırmakta ve yönetimini güçleştirmekte219
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dir. Etkin ve verimli bir hizmet sunumu gerekli fiziki ve yasal altyapılara ek olarak ileri teknolojilerin kullanımını ve hepsinden önemlisi
yetişmiş insan gücüne sahip olmayı gerektirmektedir.
Lojistik yeni bir çalışma alanı olduğu için, yetişmiş insan gücü yeterli
değildir. Öte yandan lojistik eğitimi uzun bir geçmişe sahip değildir.
Bu nedenle meslek okulu, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ihtiyacı vardır. Henüz oturmuş ve yaygın olarak kullanılan eğitim
programları bulunmamaktadır. Yalnız Türkiye’de değil, gelişmiş ülkelerde bile lojistik eğitimi bir araştırma konusu olma niteliğini sürdürmektedir. Konu lojistik profesyonellerinin özel ilgi ve çabalarını gerektiren önemdedir.
Dünyada lojistik eğitimi incelendiğinde, programlar arasında önemli
farklılıklar gözlemlenmektedir. Özellikle lojistiğin etkinliğini ve verimliliğini sağlayacak planlama ve düzenlemeler için lisans ve lisansüstü
düzeyde donanımlı kişilerin yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Ne var
ki, dünyada bu eğitimlerle ilgili farklı yaklaşımlar benimsenmiştir.
Kaba bir değerlendirmeyle, eğitim programları işletmecilik ve mühendislik yaklaşımlarının değişik birleşimlerinden oluşturulmaktadır.
Amaç, kurulu mevcut bir düzeni işletme becerisine sahip, lojistik hizmetin üretilme sürecinin maliyeti en küçükleyecek ve müşteriyi
memnun edecek biçimde iyileştirme becerisini kazanmış insanların
yetiştirilmesidir. Ancak uygulamada iki yaklaşım arasında denge yerine yaklaşımlardan biri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Türkiye’de lojistik alanındaki ilk eğitim 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nda başlamıştır.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) bu eğitime katkı ve desteği olumlu bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Bazı lojistik
firmalarının lise düzeyinde öğretim için katkıları da yararlı girişimlerdir. Bu başlangıcı çok hızlı bir gelişme izlemiştir.
2013 yılı itibariyle, lojistik ve taşımacılıkla ilgili eğitimin durumu şöyle
özetlenebilir: “60 üniversite’de 79 meslek yüksekokulu, 67 ön lisans
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programı, lisans düzeyinde 26 üniversite’de 27 bölüm, yüksek lisans
düzeyinde 13 üniversite’de 17 program, 2 üniversite’de 2 doktora
programı, 2 uzaktan eğitim programı, 2 açık öğretim programı.”
13-14 yıl gibi göreli kısa sürede, neredeyse sıfırdan gelinen bu sayısal
düzeyi küçümsemek olanaksızdır. Öğrenci sayısının 10.000 düzeyine
eriştiği anımsanırsa, gerçekten çok hızlı bir büyüme ile karşı karşıya
olduğumuz tüm açıklığıyla ortaya çıkar.
Artık özenle üzerinde durulacak nokta sayısal açıdan erişilen başarının
kalite başarısıyla taçlandırılmasıdır. Bu amaca gidecek yolun olmazsa
olmazı gereken öğretim kadrosudur. Yani öncelikle, bir öğretim elemanı yetiştirme planı kararlılıkla uygulanmalıdır. Başlangıç aşamasında, ilgili ve yakın bilim alanlarından öğretim üyesi desteği alınabilir.
Uygulamadaki yetişmiş insan kaynağından yararlanılması, hem başlangıç aşamasında hem de genel öğretim sürecinde uygun bir politika
olabilir. Konunun önemli bir öğesi, öğrencilere öğretim süreci içinde
yeterli süre ve uygun koşullarda staj olanağının sağlanmasıdır.

7. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de lojistik alanında son dönemde hızlı bir gelişmenin hatta
atılımın yaşandığı bir gerçektir. Ancak, bu durumu artık lojistiğin sağlam bir temele dayalı olarak çağdaş anlamda bir işlerlik sürecine girmiş olduğu biçiminde algılamak elbette ki yanıltıcı olur. Bir anlamda
henüz yolun başında olunduğu düşünülebilir. Lojistiğin çok disiplinli,
çok yönlü, çok sorunlu niteliği; altyapısı, insan kaynağı - eğitimi, yasal
altyapısı, finansmanı, işletme yöntemleri ve yönetimi ile bütünlük
içinde planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, lojistik alanında
stratejik plan, ana plan ve işletme planlarının hazırlanması yaşamsal
önem taşımaktadır. Lojistik profesyonelleri başta olmak üzere plan
konusunun ilgililer tarafından izlendiğine ilişkin ifadeler umut vericidir.
Türkiye’nin kıtalar arası kavşak konumu, lojistik açıdan önemlidir ve
lojistik üs olması bakımından ciddi bir kozdur, ama tek başına yeterli
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değildir. Türkiye’nin lojistik üs olması için bilimsel nitelikte plan, etüt
ve projelere dayalı ciddi ve uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Yani lojistik üs olabilme açısından da planlama önem kazanmaktadır.
Lojistiğin hizmetlerini gereğince sunulabilmesi için yapılması zorunlu
birçok adım bulunmaktadır. Bunlardan temel nitelikteki bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-Ulaştırma konusu her zaman gündemdeydi. Artık ulaştırma konularının lojistiği de içerecek bir bütünlük içinde ele alınması zorunlu bulunmaktadır. Ne var ki, hâlâ ulaştırma ile ilgili çalışmalarda lojistik konusu gereğince yer almamaktadır. Örneğin ulaştırma planlarında ve
etütlerinde lojistik unutulmakta ya da gerektiği şekilde değerlendirilmemektedir. Son olarak, 11. Ulaştırma Şurası’nda lojistik için özel bir
başlık açılması gereksinimi duyulmamıştır. İstanbul Ulaştırma Ana
Planı’nda da lojistiğe gereken önem verilmemiştir. Artık ulaştırmaya
ilişkin her türlü planlama ve etütlerde lojistikle ilişkiler göz önüne
alınmalıdır. Aynı yaklaşımla lojistik ile ilgili planlama ve etütlerde ulaştırma ile bütünlüğü göz önünde bulundurulmalıdır.
-Lojistik sektörü ciddi bilimsel çalışmalara dayalı doğru plan, etüt ve
projeler sayesinde çağdaş yapıda bir sisteme dönüştürülebilir. Bunun
için de bilimsel çalışmalar için gerekli ve yeterli düzeyde verileri toplayan ve sürekli güncelleştiren bir oluşuma gereksinim vardır.
-Türkiye’de lojistiğin fiziksel altyapısında ulaştırma, bilgi ve iletişim
teknolojileri, lojistik köyler ve merkezlerin kurulması anlamında ciddi
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle gereksinim
duyulan liman ve demiryolu yatırımlarına öncelik tanınması ve hız kazandırılmasında yarar bulunmaktadır. Elbette ki, bu yatırımlarda lojistiğin gereklerini yerine getirecek düzenlemelerin yapılması zorunluluktur. Lojistik köy adıyla yapılmış ve yapılmakta olan tesisler arasında
yerleri, nitelikleri, planlama yaklaşımları, ekonomik değerlendirme
yöntemleri açılarından uyum bulunmamaktadır. Bu konunun bütün222
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lük içinde ele alınması sistemin etkinliği ve verimliliği açısından bir zorunluluktur. Bu nedenle lojistik köy çalışmalarının koordinasyon
içinde yürütülmesi için gerekli düzenlemeler gecikmeden gerçekleştirilmelidir.
-Yasal altyapı ve kurumsal altyapı olmaksızın, diğer gereklerin tümü
yerine getirilmiş olsa bile, doğru ve verimli bir lojistik hizmet sunulamaz. Lojistik gibi çok disiplinli, çok boyutlu ve karmaşık bir sistemin iyi
işlemesini sağlayacak bir yasal altyapının eksiksiz olarak ve gecikmeden oluşturulması yaşamsal önem taşımaktadır. Yasal altyapı, sistemin organizasyon yapısının netleşmesini sağlayacaktır. Örneğin gümrük konusunda sonuçları göreli büyük olabilecek basit yasal düzenlemelerin yapılabilmesi söz konusudur.
- Geleceğe yönelik temel gereklerden biri de kurumlaşmadır. Dış kaynak kullanımının yaygınlaşması için güven veren bir yapılanma gereklidir. Böylece lojistikte gelişme sağlamak için, ölçek ekonomisi üstünlüğü ile teknolojik ve insan kaynağı desteği kazanacak biçimde birleşmeler yoluyla büyük şirketlerin oluşması söz konusudur. Başka bir
anlatımla, geleceğin lojistik pazarında küçük şirketlerin ayakta kalması
zor olabilir.
-Her konuda olduğu gibi, lojistiğin yeni bir alan olması yüzünden özellikle lojistik konusunda, insan kaynağı ve bununla bağlı olarak eğitim
konusu temel niteliktedir. Son dönemde lojistik eğitiminde sayısal
anlamda büyük bir gelişme olmuştur. Artık nitelik üzerinde durmanın
zamanı gelmiştir.
-Mevcut durumu ve sorunları net olarak ortaya koyarak amaçlanan ve
sürdürülebilir bir gelişme yeteneği olan bir lojistik sistemine doğru
yapılması gerekenleri doğru olarak belirlemenin yolu bilimsel yöntemlere dayalı bir planlamadır. Bu konuda bütünsel yaklaşım ve özellikle ulaştırma ile ilişkilerin gözetilmesi zorunluluğu unutulmamalıdır.
Lojistikçilerin planlamanın gereği ve önemi konusundaki bilinçli yaklaşımları geleceğe yönelik olarak umut vericidir.
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