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ÖNSÖZ

Değerli öğrenciler,
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı’ndaki
“Türkiye Ekonomisi ve A.B. ”, küresel ve ulusal düzeydeki makroekonomik konulara ayrıntılı bir
şekilde ele alan bir derstir. Şu an elinizde bulunan ders kitabı, siz sevgili öğrencilerimizin “Türkiye
Ekonomisi ve A.B. ” dersi için yararlanmanız üzere hazırlanmıştır.
Küreselleşen dünya ekonomisinde ulusal ekonomiler; ithalat ve ihracat, finansal piyasalar ve
işgücü hareketliliği yoluyla birbirlerine bağlı hale gelmişlerdir. Bir ülke ekonomisindeki değişiklik,
teknolojik ilerlemeler, uluslararası arenada faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması, tüketim
eğiliminin yükselmesi, ticaretin serbestleşmesi gibi faktörlerle tüm dünya piyasalarını zincirleme
olarak hızlı bir şekilde etkisi altına almaktadır. Bu etki olumlu olabildiği gibi olumsuz da
olabilmektedir.
“Türkiye Ekonomisi ve A.B.” adlı bu eser on dört bölümden oluşmaktadır.
-Birinci ve ikinci bölümde Cumhuriyet’in osmanlı devletinden devraldığı ekonomik miras ve
cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye ekonomisine,
-üçüncü bölümde İkinci dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye ve dünya ekonomisine
(1939–1950),
-dördüncü bölümde 1950-1960 dönemi ve planlı kalkınma döneminde Türkiye ekonomisine genel
bakış,
-beşinci bölümde Liberal dönemde uygulamaya konulan kalkınma planlarına,
-altıncı bölümde 24 Ocak 1980 kararları ve 1990’lı yıllara,
-yedinci bölümde 2001 krizi ve 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisindeki gelişmelere,
-sekizinci bölümde Türkiye’de tarım sektörünün gelişimi,
-dokuzuncu bölümde Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimine,
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-onuncu bölümde Türkiye’de hizmetler sektörünün gelişimine,
-onbirinci bölümde Yeni ekonomi ve bilişim sektörüne,
-onikinci bölümde enerji sekörüne,
-onüçüncü bölümde Avrupa Birliği’ne,
-ondördüncü bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularına değinilmiştir.
Bu kitap, küresel ve ulusal düzeydeki ekonomik gelişmeleri idrak ve analiz etmenize
yardımcı olacak temel bir kaynak niteliği taşımaktadır. Günümüzün küreselleşen ekonomisinde
yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri kavrayabilmek açısından bu kitapta sunulan bilgiler siz değerli
öğrencilerimize bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır. Düşünme çerçevenizi
geliştirebilmek için konuları okuduktan sonra, bölüm sonlarındaki soruları yanıtlayarak kendinizi
ölçmenizi ve devamlı bir şekilde çalıştığınız bölümleri tekrar etmenizi öneririz. Kitabın sizlere
yararlı olmasını temenni eder, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul, 2019
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KISALTMALAR
AB

: Avrupa Birliği

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

ABYKP

: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı

AET

: Avrupa Ekonomik Topluluğu

AKÇT

: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu

AT

: Avrupa Topluluğu

BBYKP

: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

BBYSP

: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

BDT

: Bağımsız Devletler Topluluğu

BT

: Bilişim Teknolojileri

CAGR

: Compound Annual Growth Rate

CO2

: Karbondioksit

CPU

: Central Processing Unit

DB

: Dünya Bankası

DBYKP

: Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı

DÇM

: Dövize Çevrilebilir Mevduatlar

DESİYAB

: Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası

DİE

: Devlet İstatistik Enstitüsü

DKP

: Dokuzuncu Kalkınma Planı

DP

: Demokrat Parti

DPT

: Devlet Planlama Teşkilatı

DTÖ

: Dünya Ticaret Örgütü

EMP

: Enflasyon ile Mücadele Programı

EPDK

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ETKB

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

GB

: Gümrük Birliği

GEGP

: Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

GSMH

: Gayri Safi Milli Hasıla

GSYİH

: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

IBRD

: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD),

ICSID

: Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

IDA

: Uluslararası Kalkınma Birliği
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IEA

:Uluslararası Enerji Ajansı

IFC

: Uluslararası Finans Kurumu

IMF

: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

IMKB

: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IRENA

: Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı

İBYKP

: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

İBYSP

: İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı

KDV

: Katma Değer Vergisi

KİT

: Kamu İktisadi Teşebbüsleri

KOB

: Katılım Ortaklığı Belgesi

KOBİ

: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

kWh

: Kilowatt saat

LPG

: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

MB

: Merkez Bankası

MIGA

: Çok Yanlı Yatırım Garanti Grubu

MTEP

: Milyon Ton Eşdeğer Petrol

MW

: Megawatt

NATO

: Kuzey Atlantik Paktı (North Atlantic Treaty Organization)

NOx

: Nitrojen oksitler

OECD

: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development)

OPEC

: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Organization of Petroleum Exporting
Countries)

RAM

: Random Access Memory

SBYKP

: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

SDR

: Özel Çekim Hakları

SOx

: Kükürt oksitler

SSCB

: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

TCMB

: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

TEFE

: Toptan Eşya Fiyat Endeksi

TEP

: Ton Eşdeğer Petrol

TL

: Türk Lirası

TMSF

: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
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TUİK

: Türkiye İstataistik Kurumu
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: Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Planı

WB

: Dünya Bankası (World Bank)
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EKONOMİK MİRAS VE CUMHURİYET’İN KURULUŞ YILLARINDA
TÜRKİYE EKONOMİSİ
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Giriş
Birinci haftada Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandıran ekonomik etkenler,
Osmanlı’nın son döneminde sektörel yapının içinde bulunduğu ekonomik durum üzerinde
durulmuştur.
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1.1. Osmanlı Devleti’nin Çöküşünü Hızlandıran Ekonomik Etkenler
Sanayi devriminden önce, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sanayi, bilim,
teknoloji ve daha birçok alan da dahil Batı Avrupa’nın ilerisindeyken, 18. ve 19. yüzyıllara
gelindiğinde;
 Batı Avrupa’nın sanayi devrimini gerçekleştirerek birçok alanda makine üretimine
geçmesi,
 Osmanlı’nın sanayi devriminin dışında kalması,
 Savaşlardaki toprak kaybı,
 Özellikle sanayi devriminden sonra imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ile
Osmanlı pazarının ticarette dışa açık bir yapıya dönüşmesi,
 Osmanlı’nın geleneksel kurumsal yapısındaki bozulmalar1,
 Dünya ticaretinin Akdeniz limanlarının dışına kayması,
 Altın ve gümüş miktarının artması sonucu oluşan para-fiyat dengesizliği 2 gibi
nedenler siyasi, askeri ve ekonomik güç dengesinin Osmanlı aleyhine Batı Avrupa
ve Rusya lehine değişmesine neden olmuştur.
Osmanlı’nın çöküşünü hızlandıran gerek içsel gerekse de dışsal nedenlere bağlı olarak
18. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisinde ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Osmanlı
ekonomisinde yaşanan bu olumsuz gelişmeler başta tarım, sanayi, hizmetler, ulaştırma,
madencilik ve dış ticaret olmak üzere birçok alanda kendisini hissettirmiştir. Osmanlı
Devleti’nin Cumhuriyet’in kurulduğu yıllara nasıl bir sektörel yapı bıraktığını incelemek
Osmanlı’nın son dönemde yaşadığı bunalımın anlaşılmasına ve Cumhuriyet’in nasıl bir
ortamda kurulduğunu kavramamıza yardımcı olacaktır.
1.2. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Sektörel Yapının İçinde Bulunduğu Ekonomik
Durum

Bu kısımda Osmanlı’nın tarım, sanayi, hizmetler, ulaştırma, madencilik ve dış
ticaretinin yapısı, gelişimi ve Cumhuriyet’e devrettiği miras incelenmeye çalışılacaktır.

1
2

Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Yeniletilmiş 9. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2007, ss.1–2.
Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 18. Basım, İstanbul, 2005, s.9.
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1.2.1. Tarım Sektörü
Osmanlı Devleti’nin ekonomisi 19. yüzyılda Batı’da yaşanan sanayi devriminin
dışında kaldığı için tarıma dayalıdır. Osmanlı ekonomisinin bu özelliği Cumhuriyet’in
kuruluşuna kadar da değişmemiştir3.
Osmanlı tarımında hemen her bölgede tahıl ekimi bitkisel üretimde belirleyici
durumdadır. Ekilebilir alanların bir kısmı mera’lardan bir kısmı da bakımsızlıktan
bataklıklardan oluşmaktadır. Mera’ların yaygın oluşu hayvancılığı yaygın hale getirmiştir4.
Osmanlı ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomi olmasına rağmen, tarımsal üretimin
temelini oluşturan toprak mülkiyeti 19. yüzyılda değiştirilmiş, bu durum da tarımsal üretimin
düşmesine neden olmuştur. Osmanlı’da toprak rejimi dirlik sistemine dayanmakta ve bu
sistem aracılığıyla devlet ekonomik, askeri, mali ve sosyal hayatı kontrol altında tutmaktadır5.
Osmanlı Devleti’nde toprak rejimi ürünün alınış biçimine göre öşiriye, haraciye ve arz-ı miri
olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti’nde toprak rejiminin uygulandığı topraklar
arz-i miri topraklarıdır. Bu topraklar devlete aittir ve köylü kiracı niteliğindedir. Köylü
ürününün büyük bir bölümünü devlete vermektedir. Ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren
miri sistem, devletin ekonomik yapısının bozulmasına bağlı olarak değişmeye başlamıştır.
Devletin gelir gider dengesi arasındaki açığın giderek artması üzerine miri sistemden iltizam
usulüne geçilmiştir. Bu sistemde devlet tarım gelirlerini askerin elinden alarak belli bir kira
karşılığında mültezimlere bırakır. Ancak bu uygulama mültezimlerin aşırı kar hırsı nedeniyle
istenilen sonuca ulaşılamamasına neden olmuştur. Köylü üretim araçlarından kopmuş ve
tarımsal üretim düşmüştür. Osmanlı’nın son döneminde her alanda olduğu gibi zayıflama
tarımsal kesimde de olmuştur. Ayanlar, beyler ve ağalar toprak mülkiyetine el koymuş, 1808
Sened-i İttifak’ıyla da varlığını resmen kabul ettirmiştir. Ancak her şeye rağmen toprağın
mülkiyetine sahip olamamışlardır. Toprakta özel mülkiyete izin ancak 1926 Medeni Kanun’la
sağlanmıştır6.
I. Dünya Savaşı yıllarında yaklaşık üç milyon çalışma çağındaki nüfus askere alınmış,
bu durum da işgücü eksikliğine neden olduğu için tarım sektörünün her alanda üretimini

S.Rıdvan Karluk, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, Gözden
Geçirilmiş 11. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2007, s.176.
4
Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2004), İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2004,
s.4.
5
Karluk, a.g.e., s.176.
6
İlhan Uludağ ve Erişah Arıcan, Türkiye Ekonomisi Teori - Politika - Uygulama, Der Yayınları, İstanbul,
2003, s.120.
3
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düşürmüştür. İthalat yapılamadığı için de önce kentlerde sonra da ülkenin her yerinde mal
kıtlıkları yaşanmıştır7.
Tarım kesimi Osmanlı Devleti’nin son yıllarında milli hasılanın yaklaşık %65’ini
sağlamakta8 ve nüfusun yaklaşık %80’ine geçim kaynağı olmaktadır9. 1913-1914 yılları ile
ilgili istatistik verilerine göre tarım sektöründe yaratılan hasılanın %80’i bitkisel, %20’si
hayvansal üretimden elde edilmektedir. Bitkisel üretim içinde tahıl %75’lik pay ile ilk sırada
yer almaktadır10.

1.2.2. Sanayi Sektörü
Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı tarıma dayalı bir yapıya sahip olduğu için, sanayi
sektörü nispi olarak ikinci planda kalmış ve içinde bulunulan şartlarda sanayileşme çabaları
başarıya ulaşamamıştır. Bu durum da bugünkü Türkiye ekonomisinin sanayileşme seviyesinin
Batılı gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmasının en önemli nedenini oluşturmaktadır11. Ancak
Türkiye’nin sanayileşme hareketi daha Batı’nın makineli üretime girmediği 15. ve 18.
yüzyıllarda başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti, sanayi yönünden dünyanın en ileri
gitmiş ülkelerinden birisidir. Özellikle Loncalar bu gelişmede önemli bir paya sahiptir.
Loncalar üretilen malın satış fiyatı ile satış yöntemlerini belirleyen ve düzenleyen yerel
örgütlerdir. Loncalar sayesinde Osmanlı Devleti’nde çinicilik, dokumacılık ve gemi yapımı
gibi sanat dalları çok ileri düzeye yükselmiştir. Fakat Osmanlı’nın sanayi devrimine ayak
uyduramaması, batılıların da bu tarihten sonra Osmanlı’yı bir hammadde deposu olarak
kullanmalarına neden olmuştur. Sanayi devriminden sonra yaşanan bu gelişmelerle birlikte
Osmanlı sanayisinde gerilemeler başlamıştır12. Osmanlı’da sanayinin gelişememesinin diğer
bir önemli nedeni ise, Müslümanların seneler boyu süren askerlik hizmeti ve savaşlar
nedeniyle iş kurma ve iş sahibi olma şansına sahip olamamaları13 ve bazı ülkelerle imzalanan
ticaret anlaşmaları sonunda ülkenin korumacı bir gümrük yapısından uzaklaşarak dışa bağımlı
hale gelmesidir14.
Osmanlı Devleti’nde sanayinin gelişmesi için sarf edilmeyen fiziksel çabanın yanında
düşünsel anlamda da sanayileşme fikri, II. Meşrutiyet’in 1908’de ilanına kadar pek bir
Tokgöz, a.g.e., s.7.
Karluk, a.g.e., s.176.
9
Şahin, a.g.e., s.9.
10
Karluk, a.g.e., s.176.
11
A.e., s.208.
12
Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.81.
13
Tokgöz, a.g.e., s.9.
14
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.16.
7
8

25

gelişme göstermemiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, sanayileşme olmadan ekonomik
gelişmenin sağlanamayacağını savunan fikir ve devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır.
II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte gelişen milliyetçilik akımının etkisiyle, her alanda olduğu
gibi iktisadi alanda da milliyetçi bir politika izleyen İttihat ve Terakki Hükümeti, 1913’de
sanayileşmeyi özendirmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkati’ni yürürlüğe
koymuştur. 1914 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu Talimatnamesi ve 1917’de bu kanunun
uygulama yönetmeliği çıkarılmıştır. Böylece ilk defa sanayileşmenin gelişmesi amacıyla
oldukça kapsamlı bir mevzuat hazırlanmıştır. Ancak 1914 yılında çıkan I. Dünya savaşı
nedeniyle pek fayda sağlanamamış ve sanayileşme hamlesi başarıya ulaşamamıştır 15. 19131915 yılları sanayi istatistik bilgilerine göre Osmanlı sanayisinin sektörel yapısını, tablo 1
yardımıyla incelememiz mümkündür.
Tablo 1: Osmanlı Sanayinin Sektörel Durumu (1915)
İşyeri
Toplam
İşyeri Başına Çalışan
Sayısı Çalışanlar
Ortalama (2/1)
Sektörler

Sanayi Üretiminin
Sektörel Dağılımı (%)

Gıda

75

3916

52

70,3

Dokuma

73

6763

93

11,9

Deri

13

1270

98

8,3

Kırtasiye

51

1267

25

6,1

Kimya

11

131

12

2,2

Ağaç

24

377

16

0,8

Toprak

17

336

20

0,3

Toplam

264

14060

53

100,0

Kaynak: Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.18.
Osmanlı sanayisinin üretiminin %70,3’ünü gıda maddeleri, %11,9’unu dokuma,
%8,3’ünü deri, %6,1’ini kırtasiye, %2,2’sini kimya, %0,8’ini ağaç ve %0,3’ünü toprağa
dayalı ürünler oluşturmaktadır. Bu tablodan da anlaşıldığı üzere Osmanlı sanayisi ağırlıklı
olarak tüketim malları üretiminde yoğunlaşmıştır. Ara malı ve yatırım malı üretimi yok
denecek kadar azdır.

15

Şahin, a.g.e., ss.12-13.
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1.2.3. Hizmetler Sektörü
Osmanlı Devleti’nde hizmetler sektörü I. Dünya Savaşı’ndan hemen önce GSMH’nın
yaklaşık %33’ünü oluşturmaktadır. Hizmetler sektörü Osmanlı Devleti’nin son döneminde
hızlı bir gelişme göstermiştir. Ekonominin açık pazar haline gelmesi sonucu bankacılık,
demiryolu işletmeciliği ve dış ve iç ticarette önceki dönemlerde görülmemiş bir gelişme
kaydedilmiştir. Bu sektörlerin gelişiminde ekonominin dışa açılmasının ve Batılı kapitalist
ülkelerin Osmanlı Devleti’ndeki iktisadi çıkarlarını arttırmak için yaptıkları yatırımların
önemli bir rolü vardır16.
Hizmet sektörünün hızlı gelişim göstermesine olanak sağlayan yabancı sermayeli
şirketler, 1838-1841 döneminde imzalanan pazar olanaklarını da değerlendirmek amacıyla
yatırımlarında önceliği demiryolları, limanlar gibi ulaştırma alanına vermişlerdir17.
Yabancı sermayenin Osmanlı Devleti’nde karlı bulduğu diğer bir alan ise bankacılık
sektörüdür. Ticaretin ve özellikle de para ticaretinin çok karlı olduğu bir ortamda yerli
sermayenin gelişememiş olmasından dolayı, yabancı bankalar sürekli artış eğilimi
göstermiştir18. Bankacılık alanı da II. Meşrutiyet’e kadar mutlak üstünlüğünü sürdürmüştür.
Ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi bankacılık alanında da II. Meşrutiyet döneminde
milli bir uyanış olduğu görülmektedir. İttihat ve Terakki Hükümetleri ülkedeki sermaye
birikimini gerçekleştirmek, yerli sermayenin sanayi ve ticaret sektörlerine girişini teşvik
etmek için yerel ve milli bankalar kurulmasına öncülük etmiştir. İttihat ve Terakki
Hükümetleri çeşitli engellemelere ve karşı çıkmalara rağmen savaş yıllarında devlet bankası
olarak tasarlanan Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası’nı 1917 yılında kurmuştur19.
Hizmetler sektörünün Osmanlı Devleti’nin son döneminde gelişme göstermesine
olanak sağlayan yabancı sermaye yatırımlarının yapıldığı faaliyet kollarını tablo 2 yardımıyla
incelememiz mümkündür.
Tablo 2: Osmanlı Devleti’nde Yabancı Sermaye Yatırımları (Bin Osmanlı Lirası
Yıllık Net Getiri Tutarı (%)
Yatırımlar
Tutar
Getirisi
Olarak
Demiryolları
53.310
1 040
1,95
Elektrik, Tramvay, Su
5 700
170
2,98

16

A.e., s.19.
Tokgöz, a.g.e., s.12.
18
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.20.
19
Şahin, a.g.e., ss.21-22.
17
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Liman ve Rıhtım
Sanayi (Reji dahil)
Ticaret
Madenler
Banka ve Sigorta
Devletin Ödediği Demiryolu km Güvencesi
Toplam
Devlet Borçları (Dış)
Genel Toplam
Kaynak: Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.12.

4 710
6 500
2 660
3 580
8 200
---84 660
149 480
234 140

160
560
---230
890
420
3 370
13 000
16 370

3,40
8,61
---6,42
10,85
---3,98
8,70
6,99

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, Osmanlı döneminde yabancı sermaye yatırımlarından
sırasıyla demiryolları, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri en büyük payı almaktadır. Bunları
sanayi, elektrik, tramvay, su, liman ve rıhtım, madenler ve ticaret hizmetleri takip etmektedir.

1.2.4. Dış Ticaret
Batılı ülkelerde Sanayi Devrimi devam ederken, Osmanlı Devleti’nde iktisadi hayatın
önemli bir unsurunu oluşturan ticaret, devletin kontrolü altında yürütülmektedir20. Devletin
kontrolü altında sınırlar içinde yapılan ticaret öncelikli olarak kırsal ve kentsel alanlar
arasında mal değişimini arttırırken, bölgeler arasında iş bölümünün gelişmesine yardımcı
olmaktadır. Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında yapılan ticarette ise, Osmanlı Devleti
sınırları içerisinde üretilmeyen mallar temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum da çeşitli
kentlerde dış pazar için üretim yapan ekonomik birimlerin gelişmesine yardımcı olur21.
Osmanlı dış ticaret politikası, geleneksel olarak ülke içinde mal bolluğunu arttırarak,
ekonomik karlılığı, özellikle de fiyat karlılığını amaçlayan ithalatı teşvik edici, ihracatı
kısıtlayıcı bir uygulamaya dayanır. Uygulanan bu politikaları desteklemek amacıyla ihracat
yüksek oranlarda vergilendirilirken, bazı mallara da ihracat yasağı konmaktadır.
Kapitülasyonların da desteklediği ithalatı teşvik edici dış ticaret politikası ile birlikte,
1838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Balta Limanı Anlaşması ve bunu
takip eden yıllarda Fransa ve diğer Avrupa devletleri ile yapılan benzer nitelikteki anlaşmalar,
Osmanlı Devleti’nin gümrükleri üzerinde diğer Avrupalı devletlere sayısız ayrıcalıklar
Coşkun Çakır, “Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Ticaretin Organizasyonu ve Tüccarlar”, Çerçeve
Dergisi, Yıl: 8 Sayı:25, 2000, s.40.
21
Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi (1500-1914), İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s.66.
20
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tanımak suretiyle, engelsiz bir ticaret rejimi geliştirmelerine imkan sağlamıştır. Bu durum
aynı zamanda Osmanlı ekonomisinin gelişen Avrupa sanayisi için açık bir pazar haline
gelmesine yardımcı olmuştur22.
17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde böyle bir ticaret politikası uygulanmasına
karşın, Avrupa devletleri, ülkelerinin milli servetini oluşturan altın ve gümüş miktarının
arttırılması ve bu amaçla dış ticaret fazlası şeklinde tanımlanan ihracatı arttırmak, ithalatı
kısmak ve yerli üreticiyi dış rekabetten korumak amacıyla Merkantilizm adı altında bazı
ticaret politikaları uygulamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ise aynı dönemde Avrupalı
devletlerin uygulamış olduğu Merkantilist politikaların tersine politikalar izlemiştir. Bu
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun öncelikli olarak izlediği ticaret politikasının amacı,
ülkenin temel gereksiniminde kullandığı malların darlığının önüne geçmek ve vergi gelirlerini
arttırmak olmuştur23.
Osmanlı Devleti’nde Merkantilizm karşıtı politikalar 19. yüzyılın sonlarına kadar
sürmüştür. 19. yüzyılın sonlarından itibaren kamu gelirlerini arttırmak, diğer bir taraftan da
yerli üretimi dış rekabete karşı korumak amacıyla, öncelikli olarak ithalat vergilendirilmeye
çalışılmıştır. Yine bu dönemde Osmanlı Devleti’ni dışa açık bir pazar konumuna getiren,
1838 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ticaret anlaşmasının
geliştirilmesine çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1869 yılında ithal ürünlerin vergi
oranları %8 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında ihracata konu olan malların vergisinin her
yıl %1 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Duyun-u Umumiye için kullanılmak üzere
ithal malların vergisinin %3 arttırılması konusunda anlaşma sağlanmıştır24.

Tablo 3: 1830-1911 Osmanlı İhracatı ve Başlıca Ülkelere Göre Dağılımı % Payları
İhracat
Milyon
İngiltere Fransa Almanya Avusturya Rusya
Sterlin
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1830-32

4

13

14

2

31

13

1840-42

5

20

17

2

29

10

1850-52

9

20

16

1

28

8

T.Celal Güven, “Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Dış Ticaretimizin Geçmişi ve Bugünü”, Dış Ticaret
Dergisi, Yıl:3 Özel Sayı, 1998, s.26.
23
M.Murat Taşkın, “1923-2003 Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Politikaları”, Dış Ticaret
Dergisi, Yıl:8 Özel Sayı, 2003, s.133.
24
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., ss.21-22.
22

29

1860-62

12

24

30

1

17

10

1870-72

19

27

25

0

14

15

1880-82

15

24

28

1

6

14

1890-92

18

26

25

4

6

4

1900-02

20

26

19

7

8

4

1908-11

26

18

14

11

8

4

Kaynak: Güven, a.g.m., s.28.
1830-1911 yılları arasında Osmanlı’nın ihracatı istikrarlı bir artış eğilimi göstermiştir.
Aynı dönem içinde Osmanlı’nın ihracatından, ilk yıllarda en fazla pay alan ülkeler sırasıyla
Avusturya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya olmasına karşın, bu sıralama dönemin
sonlarına doğru İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya şeklinde yeniden
şekillenmiştir. Bu durum da Osmanlı’nın kuruluşundan I. Dünya Savaşı’na kadar geçen
dönem zarfında pazar yapısının ne yönde değiştiğini göstermektedir (Tablo 3).
Tablo 4: 1830-1911 Osmanlı İthalatı ve Başlıca Ülkelere Göre Dağılımı %Payları
İTHALAT
Milyon
İngiltere Fransa Almanya Avusturya
Rusya
Sterlin
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1830-32

4

19

10

3

17

31

1840-42

6

29

9

5

22

17

1850-52

10

26

9

10

26

14

1860-62

13

27

12

10

17

12

1870-72

22

32

12

14

13

9

1880-82

15

45

12

2

12

10

1890-92

19

36

12

10

10

10

1900-02

20

30

10

10

15

10

1909-11

38

24

8

14

14

9

Kaynak: Güven, a.g.m., s.28.
1830-1911 yılları arasında Osmanlı ithalatı, ihracatı gibi artış eğilimi göstermiştir.
Dönem başlarında Osmanlı’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler; Rusya, İngiltere, Avusturya,
30

Fransa ve Almanya şeklinde sıralanmasına rağmen dönemin sonlarına doğru bu sıralama
İngiltere; Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya şeklinde yeniden şekillenmiştir. İthalat ve
ihracatın her ikisinin de artış eğilimi göstermesine rağmen Birinci Dünya Savaşı’na kadar
ithalatın ihracattan daha hızlı artması Osmanlı Devleti’nin dış ticaret açıklarının giderek
büyümesine neden olmuştur (Tablo 4).
1886 yılında %8’e düşürülen ithal vergi oranları, Avrupalı devletlerin ısrarları
sonucunda tekrar 1914 yılında %15’e çıkartılmıştır. Ancak aynı tarihte I. Dünya Savaşı’nın
başlaması üzerine Osmanlı Devleti, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıklamış
ve gümrük vergilerini de değer üzerinden %15-16 olarak belirlediğini bildirmiştir 25 . 1915
yılında ise aynı vergi tekrar %30’a çıkartılmıştır. Ancak 1916’da, Sir Grawford isimli bir
İngiliz uzmana hazırlatılan ve geliştirilmesi istenen sanayi kollarını dış rekabete karşı
korumak amacıyla ithal edilecek her mal grubu için spesifik gümrük vergisi konulmuş ve
böylece ad valorem gümrük vergisi terk edilerek spesifik gümrük tarifesine geçilmiştir26.
Uygulanan bu politikalar, Batı Avrupa’da başlayan Endüstri Devrimi ve Batılı
güçlerin kapitülasyonları oldukça karmaşık hale getirmesi gibi sorunların çözümü için yeterli
olmamıştır. Bu sorunlara çözüm üretemeyen Osmanlı, bu tarihten sonra ciddi dış ticaret
açıkları ile karşı karşıya kalmıştır. O dönemde verilen bu dış ticaret açıkları Osmanlı’nın
yıkılışında önemli bir rol oynamıştır27. Artık 1920’li yıllara gelindiğinde oldukça yüksek dış
ticaret açıkları ile karşı karşıya olan Osmanlı, Avrupalılar’ın gözünde geri kalmış bir tarım
ekonomisi konumundadır. Bu dönemde tarım sektörü Osmanlı’nın ülke dış ticaret gelirlerinin
%83’ünü oluşturmaktadır. Sanayi kesimi ise yurt içinden gelen talebin çok az bir kısmına
cevap verebilmektedir28.
Son olarak, Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar temel sanayilerin kurulamamış olması,
sanayinin sadece yakın yerler için tüketim malları üretecek seviyede gelişmesine neden
olmuştur. Madenleri ve tarımsal ürünleri işleyemeden hammadde ve gıda maddeleri satan,
işlenmiş mamul ve hazır yiyecek satın alan, Avrupa rekabetine açık bir ülke Cumhuriyet’in
ilanı ile birlikte teslim alınmıştır.

Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.22.
Güven, a.g.m., s.27.
27
Erdoğan Alkin, Turkey’s International Economics Relations, Güryay Yayınları, İstanbul, 1983, s.2.
25
26

28

Taşkın, a.g.m., s.135.
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1.2.5. Dış Borçlanma
Osmanlı Devleti duraklama dönemine kadar herhangi bir finansal sorunla
karşılaşmamıştır. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren dış borçlanmaya gidilmiştir. Bu
durumun nedenleri, 16. yüzyıldaki kronik mali açıklara dayanmaktadır. Merkezi hükümetin,
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yapmak zorunda olduğu harcamaları içerden
karşılamakta çektiği güçlükler, Avrupa ülkelerinden borç istenmesi önerilerinin daha 18.
yüzyılda ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak borç istenecek ülkelerin istekli
görünmemesi, bu önerilerin uygulanmasını engellemiştir29.
Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmasını 1854 yılında Kırım Savaşı’na girmesi nedeniyle
yapmıştır. İngiltere ve Fransa’dan 5,5 milyon Osmanlı Lirası borç alınmıştır. Daha sonraki
yıllarda artan dış ticaret ve bütçe açıkları nedeniyle alınan borçların, yatırımlarda değil de lüks
tüketim ve askeri harcamalara gitmesi, alınan borçların anapara ve faiz ödemelerinin geri
ödenmesini zorlaştırmıştır. İlk borcun alınmasından daha yirmi yıl bile geçmeden Osmanlı
Devleti iflasını açıklamıştır30. Bunun üzerine Osmanlı borçlarının idaresi ve düzenli ödenmesi
için, alacaklı devletlerin katılımı ile Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. Duyun-u
Umumiye İdaresi’nin Osmanlı mali teşkilatı içindeki yeri zamanla genişlemiş ve I. Dünya
Savaşı’ndan önce bu idare ikinci bir maliye bakanlığı haline gelmiştir31.
Osmanlı Devleti 1854–1914 yılları arasında elde edilen 222 milyon Osmanlı Lirası
tutarındaki borç tutarı karşılığında, aynı dönemde 164 milyon Osmanlı Lirası faiz, 70 milyon
Osmanlı Lirası karşılında ise anapara ödemesi yapmıştır32. Daha sonraki yıllarda Osmanlı’nın
borçları Lozan Barış görüşmelerinde en önemli tartışma konularından birisi olmuştur. Lozan
Barış Anlaşması ve 1928 tarihli Paris Anlaşması vesilesi ile yapılan çalışmalarda, Osmanlı
Devleti’nin 1854-1914 yılları arasında 24 defa borçlandığı ve 1928’de borçlarının toplam
161,3 milyon Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir. Bu borçlar, 1928 Paris Anlaşması ile
mirasçı ülkeler arasında paylaştırılmış ve en büyük pay (84,6 milyon Türk Lirası) Türkiye
Cumhuriyeti’ne yüklenmiştir33.

Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Yurt Yayınları 4, Genişletilmiş 2.
Baskı, Ankara, 1986, s.76.
30
Karluk, a.g.e., s.162.
31
Şahin, a.g.e., ss.25-26.
32
Tezel, a.g.e., s.79.
33
Şahin, a.g.e., s.27.
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Uygulamalar
1. Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandıran nedenleri tartışınız.
2. Osmanlı Devleti’nin
değerlendiriniz.

çöküşü

sırasında

tarım

sektörünün

durumunu
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Uygulama Soruları
1)

Osmanlı

Ekonomisi’nde

yaşanan

ciddi

bozulmaların

sektörel

etkilerini

değerlendiriniz.
2) Osmanlı Ekonomisi’de yaşanan olumsuzluklar dış borçlanmayı nasıl etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti son döneminde sürekli savaşlara katıldığı için harcamaları artmış bu
nedenden dolayı da ekonomi olumsuz yönde etkilenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı Devleti’nde Bitkisel üretim içinde tahıl %75’lik pay ile ilk sırada yer
almaktaydı.
a) doğru

b) yanlış

2) Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti sanayi, bilim, teknoloji ve daha birçok alanda Batı
Avrupa’nın gerisindeydi,
b) 18. ve 19. Yüzyıllarda ise siyasi, askeri ve ekonomik güç dengesi Osmanlı lehine
değişmiştir.
c) 18. Yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisinde ciddi olumlu değişimler yaşanmıştır.
d) 18. Yüzyıl sonrası Osmanlı ekonominde yaşanan olumlu gelişmeler tarım, sanayi ve
hizmetler sektöründe kendisini hissettirmiştir.
e) Dünya ticaretinin Akdeniz limanları dışına kayması Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan
olumsuz etkilemiştir.
3) Osmanlı Devleti’nin son döneminde tarım sektörünün durumu ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Osmanlı Devleti’nin ekonomisi 19. Yüzyılda tarıma dayalıdır.
b) 19. Yüzyılda toprak mülkiyeti değiştirilmiş, bu durum sonucunda tarımsal üretim düşüş
göstermiştir.
c) Osmanlı Devleti’nde toprak rejimi ürünün alınış biçimine göre öşiriye, haraciye ve arz-ı
miri olarak üç bölüme ayrılmaktadır.
d) Arz-ı miri topraklar köylüye aittir. Devlet istediği takdirde bu toprakları kiralayabilir.
e) Miri sistemin bozulması ile birlikte İltizam usulüne geçilmiştir.
4) Osmanlı Devleti’nin son döneminde tarım sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Tarım kesimi Osmanlı Devleti’nin son yıllarında milli hasılanın yaklaşık %80’ini
sağlamaktadır.
b) Osmanlı Devleti’nin ekonomisi tarıma dayalıdır.
c) Nüfusun yaklaşık %50’ine yakınının geçim kaynağıdır.
d) 1913-1914 yılları arasında bitkisel üretim hayvansal üretimin gerisinde kalmıştır.
e) 1913-1914 yılları arasında bitkisel üretim içinde tahıl %40’lık bir pay ile ilk sırada yer
almaktadır.
5) Osmanlı Devleti’nin son döneminde sanayi sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Osmanlı devletinin ekonomisi sanayiye dayalıdır.
b) Bu dönemde sanayileşme çabaları başarıyla sonuçlanmıştır.
c) Bu durum Türkiye’nin bugünkü ekonomisinin sanayileşme seviyesini Batılı ülkelere
kıyasla ileriye taşımıştır.
d) 15. Ve 18. Yüzyıllarda Türkiye’nin sanayileşme hareketi başlamış ve dünyanın en ileri
gitmiş ülkelerinden biri konuma gelinmiştir.
e) Sanayi devriminden sonra Osmanlı sanayisi büyük bir gelişme göstermiştir.
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6) Osmanlı Devleti’nde sanayinin gelişememe nedeni aşağıdakilerden hangisinde yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Osmanlı devletinin ekonomik yapısının tarıma dayalı olması,
Müslümanların seneler süren askerlik hizmetleri,
Savaşlar nedeniyle iş kurma ve iş sahibi olma şansına sahip olmamaları,
Bazı ülkelerle imzalanan ticaret anlaşmaları sonucunda ülkenin dışa bağımlı hale gelmesi,
Loncalar sayesinde Osmanlı Devleti’nde çinicilik, dokumacılık ve gemi yapımı gibi sanat
dallarının gelişmesi,

7) Osmanlı Devleti’nin son döneminde hizmetler sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Osmanlı Devleti’nin son döneminde hızlı bir gelişme göstermiştir.
Bankacılık, demiryolu işletmeciliği, dış ve iç ticarette gelişmeler ağırlık kazanmıştır.
Hizmetler sektörünün gelişmesinde yabancı sermayeli şirketler etkili olmuştur.
Yabancı sermayeli şirketlerin yatırımları öncelikle bankacılık sektörüne yönelik olmuştur.
Yerli sermayenin gelişmesi için yerel ve milli bankalar kurulmuştur.

8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılın sonlarından itibaren kamu
gelirlerini arttırmak ve yerli üretimi dış rekabete karşı korumak için aldığı önlemlerden
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İthalat vergilendirilmeye çalışılması,
1869 yılında ithal ürünlerin vergi oranlarının %18’e çıkarılması,
İngiltere ile imzalanan ticaret anlaşmasının geliştirilmeye çalışılması,
İhracata konu olan malların vergisinin her yıl %1 oranında azaltılmasına karar verilmesi,
Duyun-u Umumiye için kullanılmak üzere ithal malların vergisinin %3 arttırılması,

9) 1830-1911 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin İhracatı ile ilgili bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) 1830-1911 yılları arasında Osmanlı’nın ihracatı istikrarlı bir artış eğilimi göstermiştir.
b) 1830-1911 yılları arasında Osmanlı’nın ihracatı düzensiz bir eğilim göstermiştir. İnişler ve
çıkışlar söz konusudur.
c) Osmanlı ihracatından en fazla pay alan ülke Almanya’dır.
d) Dönemin sonlarına Osmanlı ihracatından en fazla pay alan ülkeler sırasıyla Fransa,
Almanya ve İngiltere olmuştur.
e) Dönemin başarından Avusturya en fazla ihracat payına sahipken dönemin sonuna doğru
Fransa ilk sırada yer almaktadır.
10) Osmanlı Devleti zamanında yapılan dış borçlanma ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Osmanlı Devleti’nin ilk borçlanması Kırım Savaşı’na girmesi nedeniyle yapılmıştır.
Alınan borçlar yatırımlarda kullanılmıştır.
Alınan borçların ödemesinin zorlaşması sonucu Osmanlı Devleti iflasını açıklamıştır.
Osmanlı Devleti’nin borçları 1928 Paris Anlaşması ile mirasçı ülkeler arasında
paylaştırılmıştır.
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e) Osmanlı Devleti’nin en büyük borç payı Türkiye Cumhuriyeti’ne yüklenmiştir.
Cevaplar
1)a 2)e 3)d 4) b 5)d 6)e 7)d 8) b 9)a 10) b
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2. CUMHURİYET’İN OSMANLI DEVLETİNDEN DEVRALDIĞI
EKONOMİK MİRAS VE CUMHURİYET’İN KURULUŞ YILLARINDA
TÜRKİYE EKONOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ulusal Ekonominin İlkelerinin Belirlendiği Dönem (1923–1929)
2.2. Devletçi Sanayileşme Dönemi (1932–1938)
2.2.1. Devletçi Sanayileşmeye Geçişin Nedenleri
2.2.2. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1933-1938)
2.2.3. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İzmir İktisat Kongresi ne zaman hangi amaçlarla toplanmıştır?
2) İzmir İktisat Kongresi’ nde alınan kararları açıklayınız.
3) Lozan Barış Antlaşması hangi konuları kapsamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ulusal
İlkelerinin
Dönem
Devletçi
Dönemi

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Ekonominin İzmir İktisat Kongresi’nin İzmir İktisat Kongresi’nin
Belirlendiği amaçlarını ve kararlarını önemini irdelemek
anlayabilmek
sanayileşmeye Devletçi
sanayileşme
Sanayileşme Devletçi
geçiş
nedenlerini dönemini araştırmak
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Ulusal Ekonominin İlkeleri



İzmir İktisat Kongresi



Devletçi Sanayileşme Dönemi
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Giriş
İkinci haftada ulusal ekonominin ilkelerinin belirlendiği dönem (1923-1929) ve
devletçi sanayileşme dönemi, devletçi sanayileşmeye geçişin nedenleri, devletçi sanayileşme
döneminde uygulamaya konulan Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planları üzerinde
durulmuştur.
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2.1. Ulusal Ekonominin İlkelerinin Belirlendiği Dönem (1923–1929)
Osmanlı Devleti’nin son sekiz yılı savaşlar içinde geçmiştir. Bu nedenle ulusal
ekonomi tam bir çözülme ve çöküntü içindedir. Böyle bir ortamda başlayan Kurtuluş Savaşı
da ülkenin beşerî ve fiziki kaynaklarını son noktasına kadar kullanmıştır. Başta Atatürk olmak
üzere bu ülkeyi kurtaran yöneticilerin temel amaçları, yıkılmış harap olmuş bir ülkenin
siyasal, sosyal, hukuksal ve ekonomik alanda atılımlar yapan batıya dönük modern bir ülke
haline gelmesidir34.
Mustafa Kemal daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce 17 Şubat 1923’de, İzmir’de
İzmir İktisat Kongresi’ni uygulanacak iktisadi kalkınma politikasının temel ilkelerini ve
alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla toplamıştır. İzmir İktisat Kongresi’ne
sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi grubunu temsil etmek üzere 1135 kişi katılmıştır35.
17 Şubat 1923’de İzmir’de toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin amaçlarını şu şekilde
sıralamak mümkündür36;


Yeni kurulacak olan Türk Devleti’nin izleyeceği iktisat politikalarına ve
oluşturulacak iktisadi sisteme ışık tutmak,



Millî mücadele yıllarında Ankara ile sağlıklı ve yararlı ilişkiler kuramayan İstanbul
ve İzmir’de bulunan sermaye çevrelerinin, Ankara Hükümeti ile iyi ilişkiler
kurmasını sağlamak,



Millî mücadeleyi yöneten askeri ve siyasi kadroların, toplumdaki bütün kesimlerin
sadece askeri-siyasi alanda değil, ekonomik alanda da tam desteğine sahip
olduklarını Lozan’daki taraflara göstermek ve Kapitülasyonlar’ın devamını
isteyenlere millet olarak karşı olunduğunu göstermek,



Batı Avrupa ülkelerine, Liberal düzenden Komünist düzene geçilmeyeceği tavrını
belli etmektir.

İzmir İktisat Kongresi’nde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar çerçevesinde,
çiftçi, işçi, tüccar ve sanayi kesimine yönelik olarak şu kararlar alınmıştır37;

İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004, s.5.
Şahin, a.g.e., s.34.
36
Tokgöz, a.g.e., s.44.
37
Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, ss.169-173.
34
35
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Çiftçi Grubuna Yönelik Alınan Kararlar: Reji idaresi ve yönetiminin

kaldırılması, tarımsal eğitim sorunun çözülmesi ve bu doğrultuda köylerde yatılı köy
okullarının açılması, asayiş sorununun çözümü için gerekli önlemlerin alınması, aşar
vergisinin kaldırılması, Ziraat Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılması, bankanın
güçlendirilmesi ve tarımsal kredi imkanlarının arttırılmasıdır.


Sanayici Grubuna Yönelik Alınan Kararlar: Koruyucu gümrük tarifelerinin

kabulü, sanayicinin teşvik edilmesi amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun revize edilerek
tekrar yürürlüğe konulması, sanayiciye destek olmak ve ucuz kredi imkanları sağlamak
amacıyla bir sanayi bankasının kurulması, sanayi eğitiminin düzenlenmesi, sanayi odalarının
çoğaltılmasıdır.


Tüccar Grubuna Yönelik Alınan Kararlar: Tüccara destek olmak ve uygun kredi

imkanları sağlamak amacıyla bir ticaret ana bankasının kurulması, kambiyo merkezlerinin
millileştirilerek işlemlerin düzene konulması, ulaştırma ve haberleşme alanındaki işlemlere
kolaylık sağlanması, yabancı sermayenin ülkeye giriş şartlarının belirlenerek ayrıcalıkların
ortadan kaldırılmasıdır.


İşçi Grubuna Yönelik Alınan Kararlar: 12 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması

ve günlük çalışma saatlerinin 8 saat ile sınırlandırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
çalışanlara haftada bir tatil imkanı verilmesi, sendika hakkının tanınması, 1 Mayıs’ın işçi
bayramı olması, Asgari ücret kavramının kabul edilmesidir.
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan bu kararların büyük çoğunluğu uygulamaya
konulmuştur. Uygulamaya konulan bu kararlar Liberal içerikli kararlardır. Ancak bu karar ve
prensiplerin bir kısmı doğrudan doğruya ekonomiye müdahale etme, bir kısmı ise dolaylı
olarak ekonomiye müdahale niteliğinde olduğu için İzmir İktisat Kongresi’nce benimsenen
sistem karma ekonomik sistemdir38.
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ulusal ekonominin ilkelerinin belirlenmesinde,
Lozan Barış Antlaşması’nın ve bu anlaşmaya ek olarak imzalanan ticaret anlaşmasının
hükümlerinin de etkisi vardır. Söz konusu sözleşmede, gümrük tarifelerinin 5 yıl daha, 1
Eylül 1916 tarihindeki düzeyinde tutulması ve ithalat ve ihracatın olağanüstü durumlar
olmadığı sürece kısıtlayıcı düzenlemelere gitmemesi karara bağlanmıştır. Bu uygulama yerli

38

Parasız, a.g.e., s.8.
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sınai üretimini rekabetten korumaya dönük etkili politika oluşturmayı engellemiştir39. Lozan
Barış Antlaşması’nda üzerinde durulan diğer konular ise şunlardır40;


Kapitülasyonların kaldırılması,



Yabancılara tanınan ayrıcalıklar sorunu,



Osmanlı borçları,



Savaş zararları,



Nüfus değişimi ve



Musul sorunudur.
İktisat Kongresi kararları Lozan’da alınan kararların sonuçları ile birleştirildiğinde,

ekonomik gelişmenin Cumhuriyet döneminde alacağı biçim ya da ekonomi politikasının
ilkeleri açıklık kazanmaktadır. Daha sonra gerçekleştirilen ve hemen hemen tamamı Batı’dan
alınan yasal düzenlemelerle ekonomi politikasının yasal ya da kurumsal çerçevesi
tamamlanmış olacaktır41.
1923-1931 yılları arasında gerçekleştirilen ve bu ekonomi politikasının yasal ve
kurumsal çerçevesinin tamamlanmasına yardımcı olan belli başlı düzenlemeleri aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür42;


1924 yılında çıkarılan bir kanunla ihracata dönük üretim yapan sanayilerin ithal

hammaddelerin gümrük vergilerinden bağışık tutulması sağlanmıştır.


1925 yılında köylü üzerindeki vergi yükünü hafifletmek amacıyla aşar vergisi

kaldırılmıştır.


1924 yılında, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan karar doğrultusunda yarı resmi

özellik taşıyan ve özel sermayeli ilk Türk mali kuruluşu sayılan İş Bankası kurulmuştur.


1925 yılında İsviçre Medeni Kanun kabul edilerek toprağın mülkiyeti konusu yasal

bir temel oturtulmuştur.


1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. Ancak 1932 yılında bu

bankanın görev ve yetkileri Devlet Sanayi Ofisine devredilmiştir. Devlet Sanayi Ofisi daha
sonra Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası adını almış ve bir yıl sonra da her iki kuruluşun
görevleri Sümerbank’a devredilmiştir.
Şahin, a.g.e., s.36.
Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.5.
41
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.35.
42
Tezer Öçal, Türkiye Ekonomisi, Savaş Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2005, 23-27 ve Hüseyin Şahin, a.g.e.,
ss.36-40.
39
40
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1925 yılında şeker üretimini arttırmak ve ithalata olan bağımlılığını azaltmak

amacıyla şeker fabrikalarının kurulmasıyla ilgili bir kanun çıkarılmıştır.


1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanun’u yürürlüğe konulmuştur.



1929 yılında Lozan Barış Antlaşması’nın gümrük tarifeleri ile ilgili hükümlerine,

yerli sanayiyi korumak amacıyla son verilerek gümrük verileri %26’dan %38’e
yükseltilmiştir.


1925 yılında Sanayi ve Ticaret Odaları ile ilgili yasalar çıkartılmış, 1926’da

Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü (daha sonra Devlet İstatistik Enstitüsü,
DİE) kurulmuştur.


1930 yılında çıkarılan bir kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)

anonim ortaklık statüsünde kurulmuş ve 1932 yılında faaliyete geçmiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra geçen ilk on yılda, genel ekonomi politikasının, İktisat
Kongresi’nde alınan kararlar, bu kararlara yönelik uygulamaya konulan yasal ve kurumsal
düzenlemeler ve Lozan’da belirlenen sınırlamalar çerçevesinde kaldığı görülmektedir. Bu
dönemde ağırlıklı olarak Liberal bir ekonomi politika izlendiği görüşü hakim olmakla birlikte,
bunu klasik anlamda devletin ekonomiye karışmaması anlamında değil, diğer dönemlerle
karşılaştırıldığında ya da göreli olarak geçerli saymak daha doğru olacaktır. Sınai ürünlerinin
dış alımı ve ticaret alanında kurulan tekeller, sanayi teşvik girişimleri ve özellikle demiryolları
başta olmak üzere yürütülen yaygın kamulaştırma işlemleri, bu dönemde hükümetin
ekonomiye etkin bir şekilde müdahalesinin olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum
dönemin iç ve dış koşulları değerlendirildiğinde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır43.
Bu dönemde uygulamaya konulan ekonomi, yasal ve kurumsal politikaların bir sonucu
olarak ülkenin sosyo-ekonomik değişkenlerinde meydana gelen değişimi tablo 1 yardımıyla
incelemek mümkündür.

43

Kepenek ve Yentürk, a.g.e., ss.36-37.
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Tablo 1: 1923-1930 Yıllarında Temel Makro Ekonomik Göstergeler
Yıllar

Nüfus

TL

TEFE

GSMH

(1000)

Dolar

Artış

Deflatörü

Yıllık
(1938=100)

Ort.

Kişi

GSMH

İhracat

İthalat

Dış

Başına

Büyüme

Milyon

Milyon

Ticaret

GSMH

Oranı

Dolar

Dolar

Açığı

(Dolar)

1923

12475

1.68

---

150.5

45

---

51

87

-36

1924

12735

1.88

10.1

158.7

50

14.9

82

100

-18

1925

13007

1.83

11.5

180.3

64

12.8

103

129

-26

1926

13337

1.91

-8.2

168.1

65

18.2

96

121

-25

1927

13562

1.94

2.2

164.9

56

-12.8

81

108

-27

1928

13851

1.95

2.2

164.7

60

11.0

88

114

-26

1929

14146

2.07

-

180.3

71

21.6

75

124

-49

131.8

52

2.2

71

70

1

24.2
1930

14448

2.12

13.9

Kaynak: Parasız, a.g.e., s.6.
1923-1930 yılları arasındaki sosyo-ekonomik değişkenler incelendiğinde; nüfusun,
TL/Dolar paritesinin, GSMH deflatörünün, Kişi Başına GSMH’nın sürekli bir artış eğilimi
gösterdiği, ihracat ve ithalatın bazı dönemler haricinde artış eğiliminde olduğu, büyüme
oranlarının 1927 yılı haricinde oldukça yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve enflasyonun bazı
yıllar haricinde sürekli azalma eğilimi gösterdiği görülmektedir.
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2.2. Devletçi Sanayileşme Dönemi (1932–1938)
2.2.1. Devletçi Sanayileşmeye Geçişin Nedenleri
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ağırlıklı olarak özel girişime dayalı liberal iktisat
politikaları uygulanmıştır. Özel kesim özendirici ve korumacı tedbirlerle desteklenmiş,
sanayileşmede öncelik özel kesime verilmiştir. Devletin iktisadi hayata müdahalesi nispeten
bu dönemde sınırlı kalmıştır. Devlet daha çok yeni kurulan ekonominin fiziki ve kurumsal
altyapısını oluşturmaya çalışmıştır. Piyasa ekonomisinin işlemesi için gerekli olan kurumlar
inşa edilmeye çalışılmış ve hukuk sistemi bu yeni kurumsal düzen için yeniden
düzenlenmiştir. Devlet bu dönemde elindeki kaynakların bir bölümünü demiryolu yapımına
ve yabancıların ellerindeki hatların millileştirilmesine tahsis etmiştir. Bu dönemde devlete
gelir sağlamak amacıyla (tütün, kibrit, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler) tekeller kurulmuştur.
Diğer alanlarda ise devlet özel kesimin girişimlerini kısıtlayıcı herhangi bir girişimde
bulunmamıştır44.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan bu liberal iktisat politikaları 1930’lu yılların
başına gelindiğinde iç ve dış etkenlere bağlı olarak değişmeye başlamış ve yerini devletçi
politikalara bırakmıştır.
1930’lu yıllarda Türkiye’de iktisat politikalarının devletçi iktisat politikaları biçiminde
değişmesine neden olan iç ve dış etkenleri şu şekilde sıralamak mümkünüdür45;


1923-1929 yılları arasında izlenen liberal iktisat politikalarından istenilen başarılı

sonuçların elde edilememesi,


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın tüm dünya ekonomilerini olumsuz yönde

etkilemesi,


Sovyetler Birliği’nde uygulanan planlamaya dayalı iktisat politikalarının ilk

sonuçlarının başarılı olması,


Batı ülkelerinde klasik iktisat politikalarının 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na

çözüm getirememesi üzerine, devletin ekonomiye müdahale etmesini savunan görüşlerin
ortaya atılmaya başlanması ve bu tarihten sonra bu yönde iktisat politikalarının uygulanmaya
başlanmasıdır.

44
45

Şahin, a.g.e., s.55.
Parasız, a.g.e., s.39.
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Yukarıda saydığımız bu nedenlerle birlikte devletin iktisadi hayata girişi ve devlet
işletmeciliğine başlaması 1933-1938 yılları arasında uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planı ile başlamıştır46.
Bu dönemde uygulanmaya başlayan devletçi sanayileşme politikası, özel kesimi
ortadan kaldırmak, onun yerini almak amacında değildir. Piyasa ekonomisinin kurallarının
geçerli olduğu bir ortamda ekonominin temeli, yine özel girişime dayanacaktır. Devlet özel
kesimin yeterli olmadığı bazı alanlarda yatırımları yapmak görevini üstlenmektedir. Özel ve
kamu kesimi hem farklı üretim alanlarında hem de aynı üretim alanlarında üretim
yapmaktadır. Birbirleriyle rekabet etmemiş, genellikle birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonlar
üstlenmişlerdir47.

2.2.2. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1933-1938)
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) öncesinde, yasal ve kurumsal hazırlıklar
tamamlandıktan sonra, konunun uzmanı olan yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir kurul
oluşturulmuştur. Sovyet Rusya’dan davet edilen uzmanların başında bulunan Prof. Orlof,
çalışmaları yürüten karma kurulun başkanlığını yaparak, hazırlanan raporu 1933 yılı sonuna
doğru hükümete sunmuştur. BBYSP’nın temel ilkelerini kapsayan bu rapor üzerinde,
hükümet ve Atatürk gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, kesinleşen planı 17 Nisan 1934’de
yürürlüğe koymuştur. 1934–1938 yıllarını kapsayan bu plan, bir sektör (sanayi) planı
niteliğindedir. Yani hazırlanan bu plan bütün sektörleri kapsayan makro nitelikli bir plan
değil, sadece sanayi sektörünü kapsayan mikro nitelikli bir plan özelliği taşımaktadır48.
1934 yılında yürürlüğe koyulan BBYSP, üç temel esasa dayanmaktadır. Bu amaçlar49;


Ana hammaddeleri, yurtiçinde üretilen veya kısa bir sürede üretilebilecek olan

hammaddeleri işleyen sınai tesislerinin kurulmasına öncelik verilmesi,


Kurulacak fabrikalar büyük sermaye ve teknik güce gereksinim duyduğunda,

kuruluşların devlet tarafından kurulması,


Kurulmasına karar verilen sınai tesislerinin kapasitesinin ülkenin iç tüketim düzeyi

oranında tutulmasıdır.

Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.11.
Öçal, a.g.e., s.34.
48
Tokgöz, a.g.e., ss.79-80.
49
Parasız, a.g.e., s.63.
46
47
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Bu amaçlara ulaşmak için BBYSP’nında kurulmasına karar verilen sanayi kollarını beş grup
altında toplamak mümkündür. Bu sanayi kolları50;


Dokuma (pamuk, kendir, yün) sanayi



Maden (demir-çelik, bakır, kükürt) sanayi



Kağıt ve selüloz sanayi



Toprak, seramik (cam, çimento)sanayi ve



Kimya (yapay ipek, gülyağı, fosforik asit, süper fosfat) sanayidir.

BBYSP döneminde 20 fabrika kurulmuştur. Bu fabrikalar belirtilen sanayi alt
kollarında ve yerlerde kurulmuştur. Bunlar51;


Kimya sanayi dalında; Gemlik’de suni ipek, Isparta’da gülyağı, İzmit’de kibrit

asidi fabrikaları,


Toprak sanayi dalında; Zonguldak’da seramik, Paşabahçe’de şişe ve cam, ayrıca

çimento fabrikaları,


Maden sanayi dalında; Karabük’de demir-çelik fabrikası, Keçiborlu’da kükürt

tesisleri,


Kâğıt ve selüloz sanayi dalında; İzmir kâğıt ve selüloz tesisleri,



Dokuma sanayi dalında; Bursa’da merinos fabrikası, İstanbul, Kayseri, Ereğli,

Nazilli ve Malatya’da iplik ve dokuma, Iğdır’da da iplik fabrikası, Kastamonu’da kendir
sanayi tesisleridir.
Devletçi sanayileşme döneminde kurulan yukarıda saydığımız fabrikalar yatırım
malları üretimini hedef alan sanayi kolları olmayıp, temel tüketim ve aramalı üretimine
yönelik üretim yapan ithal ikamesi tipi bir sanayileşme modelidir52.
Devletçi sanayileşme döneminin BBYSP döneminde devletçilik uygulaması başarılı
olmuştur. Kişi başına gelirin 100 TL olduğu bir ülkede, küçümsenemeyecek meblağlardaki
kaynaklar yatırıma yöneltilebilmiş, ülke kısa sürede birçok sınai malın ithal ikamesinde
başarılar sağlamıştır. Uygulamadaki başarının daha ilk yıllarda görülmesi üzerine 1936
yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (İBYSP) hazırlanmıştır53.

Kepenek ve Yentürk, a.g.e., ss.70-71.
Kuyucuklu, a.g.e., s.189.
52
Parasız, a.g.e., s.64.
53
Şahin, a.g.e., s.63.
50
51

52

2.2.3.İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı
Birinci Beş Yıllık Plan’da öngörülen hedeflerin planlanandan önce tamamlanması
nedeniyle, İBYSP’nın hazırlıklarına ilişkin görüşmeler 20-24 Ocak 1936’da, İktisat vekili
Celal Bayar’ın başkanlığında toplanan Sanayi Kongresi’nde tartışılmaya başlanmıştır.
Kongrede belirlenen esaslar ve öneriler çerçevesinde 1938-1942 yıllarını kapsayan İBYSP
hazırlanmıştır54.
BBYSP, beş yıllık sürede 20 civarı fabrikanın kurulmasını hedeflerken, İBYSP 100’ün
üzerinde fabrika kurulmasını hedeflemektedir. İBYSP’nında devletin öncelik verdiği faaliyet
kolları şunlardır55.


Madencilik,



Taş kömürü ocakları,



Elektrik santralleri,



Toprak sanayi,



Kimya sanayi,



Makine sanayi,



Dokuma sanayi ve



Denizciliktir.

İBYSP’ ile kurulacak olan sanayi kolları BBYSP ile kurulan sanayinin üretimini ara
malı olarak işleyecek sanayi kollarının kurulmasını öngörmüştür. Kuşkusuz bu sanayi
kollarının içinde gerekli çevirici güç olarak, enerji üretim sanayi de vardır. Ancak II. Dünya
Savaşı’nın ortaya çıkması ile birlikte, eldeki kaynakların ülkenin savunmasına ayırma
zorunluluğu, İBYSP’nın uygulanamamasına neden olmuştur56.
Devletçi sanayileşme döneminde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının bir
sonucu olarak ülkenin büyüme, milli gelir, enflasyon, ihracat ve ithalat gibi makro ekonomik
değişkenlerinde meydana gelen değişimi aşağıdaki tablo 2.1 yardımıyla incelemek
mümkündür.

Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.14.
Parasız, a.g.e., s.65.
56
Kuyucuklu, a.g.e., ss.189-190.
54
55
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Tablo 2: Devletçi Sanayileşme Döneminde Bazı Makro Ekonomik Değişkenler (1948
Fiyatlarıyla)
GSMH
Yıllar Milyon TL

GSMH

Toptan Eşya

Büyüme (%) Fiyat

İhracat

İthalat

Endeksi
1931

5866

8.7

65

60

60

1932

5235

-10.7

56

48

41

1933

6064

15.8

49

58

45

1934

6430

6.0

51

73

69

1935

6234

-3.0

56

76

71

1936

7680

23.2

62

94

74

1937

7798

1.5

65

109

91

1938

8838

9.5

61

115

119

1939

8182

6.9

62

100

93

Kaynak: Parasız, a.g.e., ss.40-42.
Devletçi sanayileşme döneminde, 1932 ve 1935 yılları haricinde, büyüme oranları
sürekli olarak pozitif olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde enflasyon oranlarında dönemin
ortalarına doğru düşüş yaşanmış, daha sonra yine bir miktar tekrar artış yaşanmıştır. 1938 yılı
hariç dönem boyunca ihracat ithalatı aşmış, 1938 yılında sadece dış ticaret açığı verilmiştir.
Bu dönem değerlendirildiğinde makro ekonomik değişkenlerde istikrarın korunduğu, yine
çoğu değişkende iyileşmenin yaşandığı görülmektedir.
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Uygulamalar
1. İzmir İktisat Kongresi’nin düzenlenme amaçları nelerdir?
2. İzmir İktisat Kongresi’nin Ulusal Ekonominin gelişmesine olan katkısını tartşınız.
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Uygulama Soruları
1) 1923-1931 dönemindeki ekonomi politikasının düzenlemelerini özetleyiniz.
2) 1923-1930 dönemindeki temel makro ekonomik durumu yorumlayınız.
3) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar hangi kesimleri kapsamaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal’in 17 Şubat 1923’de, İzmir’de topladığı İzmir
İktisat Kongresi’nde ulusal ekonominin ilkelerini belirlemiştir. 1929 Büyük Ekonomik
Buhran’dan sonra bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devletçi politikalar uygulanmış
ve bu politikalar kapsamında Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı adı altında iki tane
sanayi planı uygulamaya koyulmuştur. Ancak Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanabilmiş
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı ise İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle
uygulanamamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923’de İzmir’de toplanan İzmir İktisat
Kongresi’nin amaçlarından biri değildir?
a) Oluşturulacak iktisadi sisteme ışık tutmak,
b) İstanbul ve İzmir’de bulunan sermaye çevrelerinin, Ankara hükümeti ile iyi ilişkiler
kurmasını sağlamak,
c) Kapitülasyonlar’ın devamını isteyenlere millet olarak karşı olunduğunu göstermek,
d) Batı Avrupa Ülkelerine, Liberal düzenden Komünist düzene geçilmeyeceği tavrını belli
etmek,
e) İzmir’de iktisadi açıdan örgütlenmeyi sağlamak.
2) BBYSP, beş yıllık sürede 20 civarı fabrikanın kurulmasını hedeflerken, İBYSP
100’ün üzerinde fabrika kurulmasını hedeflemiştir.
a) doğru

b) yanlış

3) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) öncesinde, yasal ve kurumsal hazırlıklar için
Sovyet Rusya’dan davet edilen uzmanların başında bulunan Prof. Orlof, çalışmaları
yürüten karma kurulun başkanlığını yapmıştır.
a) doğru

b) yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde sanayi grubuna yönelik alınan
kararlardan biridir?
a) Aşar vergisinin kaldırılması,
b) Kambiyo merkezlerinin millileştirilerek işlemlerin düzene konulması,
c) Sanayi odalarının çoğaltılması,
d) Ulaştırma ve haberleşme alanındaki işlemlere kolaylık sağlanması,
e) Yatılı köy okullarının açılması
5) Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde işçi grubuna yönelik alınan
kararlardan biri değildir?
a) 17 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması,
b) Çalışma saatlerini sekiz saat ile sınırlandırılması,
c) Asgari ücret kavramının kabul edilmesi,
d) Çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
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e) 1 Mayıs İşçi Bayramı olması
6) Aşağıdakilerden hangisi devletçi sanayileşmeye geçişin nedenlerinden biridir?
a) Liberal iktisat politikalarından istenilen başarının elde edilmesi,
b) Sovyetler Birliği’nde uygulanan planlamaya dayalı iktisat politikalarının ilk sonuçlarının
başarısız olması,
c) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ nın tüm dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesi,
d) Batı ülkelerinde klasik iktisat politikalarının 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na çözüm
sağlaması,
e) Devletin ekonomiye müdahale ettiği politikaların uygulanmaması,
7) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi dönemi kapsamaktadır?
a) 1929-1933
b) 1930-1935
c) 1933-1938
d) 1935-1940
e) 1938-1942
8) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda kurulmasına karar verilen sanayi kolları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dokuma sanayi
b) Maden sanayi
c) Kâğıt ve selüloz sanayi
d) Toprak, seramik sanayi
e) Otomotiv sanayi
9) Birinci Beş Yıllık Sanayi Plan döneminde 20 fabrika kurulmuştur. Bu fabrikalar ile
ilgili; sanayi alt kolları ve kuruldukları yerlere yönelik eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
a) Kimya sanayi dalında; Zonguldak’ta suni ipek, Keçiborlu’da gülyağı fabrikaları,
b) Toprak sanayi dalında; İzmir’de seramik, Polonezköy’de şişe ve cam fabrikaları,
c) Dokuma sanayi dalında; Bursa’da merinos fabrikası, Kastamonu’da kendir sanayi, Iğdır’da
iplik fabrikası, Malatya’da iplik ve dokuma fabrikası,
d) Kâğıt ve selüloz sanayi dalında; İzmit kâğıt ve selüloz tesisleri,
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e) Maden sanayi dalında; Zonguldak’ta demir-çelik fabrikası, Keçiborlu’da kükürt tesisleri
10) İBYSP ile kurulacak olan sanayi kolları BBYSP ile kurulan sanayinin üretimini ara
malı olarak işleyecek sanayi kollarının kurulmasını öngörmüştür.
a) doğru

b) yanlış

Cevaplar
1)a 2)a 3)a 4)c 5)c 6)c 7)e 8)e 9)c 10) a

60

3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA VE SONRASINDA TÜRKİYE
VE DÜNYA EKONOMİSİ (1939–1950)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Devletçiliğin Duraklama Yılları (1939–1945)
3.2. Devletçiliğin Gerileme Dönemi (1946-1950)
3.3. İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Dünya Ekonomisinde Yaşanan
Gelişmeler
3.3.1. Bretton Woods Sistemi’nin Kurulması
3.3.2.Uluslararası Para Fonu’nun Kurulması
3.3.3. Dünya Bankası’nın Kurulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İkinci Dünya Savaşı’ nın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini kısaca özetleyiniz.
2) İlk devalüasyon ne zaman, hangi nedenlerle yapılmıştır?
3) Türkiye’nin Bretton Woods konferansından sonra üye olduğu kurumları sırasıyla yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Devletçiliğin Duraklama ve Devletçiliğin duraklamasına Devletçiliğin duraklama ve
ve gerilemesine neden olan gerileme yıllarına yönelik
Gerileme Yılları
koşulları anlayabilmek
araştırmalar yapmak
Konu

Kazanım

İkinci
Dünya
Savaşı İkinci Dünya Savaşı sonrası Uluslararası Para Fonu,
Bankasının
Sonrasında
Dünya yaşanan gelişmeleri ortaya Dünya
kurulması, Bretton Woods
Ekonomisinde
Yaşanan koyabilmek
Sisteminin
kurulmasına
Gelişmeler
yönelik araştırmalar yapmak
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Anahtar Kavramlar


Devletçiliğin Duraklama Yılları



Devletçiliğin Gerileme Yılları



Dünya Ekonomisi



İkinci Dünya Savaşı Sonrası
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Giriş
Bu bölümde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi devletçilik
politikalarının durakladığı (1939-1945) ve gerilemeye başladığı (1946-1950) dönemi ile İkinci
Dünya Savaşı ve sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler üzerinde durulmuştur.
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3.1. Devletçiliğin Duraklama Yılları (1939–1945)
Atatürk’ün 1938 yılında ölümü ve Avrupa’da savaş ortamının doğmaya başlaması,
Türkiye’nin sanayileşme hamlesini devam ettirmesine olanak vermemiştir. Her şeye rağmen
BBYSP kapsamında olup da henüz yapımı devam eden sanayi projeleri, savaş yıllarında
tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Ancak BBYSP’ından daha geniş kapsamlı kararları içeren
İBYSP, II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulamaya konulamamıştır57.
Avrupa’da savaş ortamı doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Celal
Bayar’dır.

Böyle

bir

ortamda

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi,

oybirliği

ile

Cumhurbaşkanlığı’na İsmet İnönü’yü seçer. İnönü, istifa eden Celal Bayar’ı yeniden
hükümeti kurmakla görevlendirir. Bayar Hükümeti, Meclisi yenileme kararı alınca İnönü,
seçime yeni bir Başbakan ve bakanlarla gitme kararında olduğunu Celal Bayar’a bildirerek,
istifa etmesini ister. Celal Bayar’ın 1939 tarihindeki istifa kararını İnönü kabul ettikten sonra
İçişleri Bakanı Dr. Refik Saydam’ı hükümeti kurmakla görevlendirir. Yeni hükümetin
programında üç ana konu ağırlık taşımaktadır. Bunlar58;
-

Demiryolu yapımının program dahilinde devam ettirilmesi,

-

Önceki dönemde uygulanmaya başlanan devletçilik ilkesine olan bağlılığın devam

ettirilmesi ve
-

Denk bütçe uygulamasının titizlikle uygulanmasıdır.
Türkiye’de siyasal anlamda bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, İkinci Dünya

Savaşı’nda silahlı bir tarafsızlık politikası izlemiş ve savaşa girmemeyi başararak sıcak
savaşın tahribatından korunmayı başarmıştır. Ancak altı yıl süre ile savaş ekonomisi şartlarını
yaşayan ülkelerden birisi olmuştur. Silah altına alınan asker sayısının artması savunma
harcamalarını yükseltmiştir. Önceki dönemlerde bütçe gelirlerinin %40’ı savunma
harcamalarına ayrılırken savaşın başlamasıyla bu oran %60’a yükselir. Harcamaları
karşılamada vergi gelirleri ve borçlanma yeterli olmayınca bir kısım harcama TCMB’nın
kaynakları ile karşılanmıştır59.
Avrupa’da savaş başlayınca Türkiye’deki genç emek işgücünün savaş nedeniyle silah
altına alınması, tarım kesiminde önemli bir girdi kaybına neden olmuştur. Savaş
ekonomisinden dolayı tarımsal ürünlerin hükümet tarafından düşük fiyatlarla alınması,
köylülerin ürünlerini saklamalarına ya da kısıtlı ürün ekmelerine neden olmuş ve bunun
Öçal, a.g.e., s.39.
Tokgöz, a.g.e., s.115.
59
Şahin, a.g.e., ss.83-84.
57
58
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sonucunda tarımsal ürün üretiminde önemli bir arz daralması yaşanmıştır. Bütün bunların
yanında hükümetin 1939 yılından itibaren savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla
yüksek emisyon hacminde bulunması, 1939-1945 yılları arasında fiyatlar genel seviyesinin
yükselmesine neden olmuştur60.
Savaş ekonomisinin yaşandığı yıllarda (1939–1945) sayılan nedenlere bağlı olarak
fiyatlar genel seviyesi yükselmiştir. Bu durumu tablo 1 yardımıyla incelemek mümkündür.
Tablo 1: Savaş Yıllarında Fiyat Hareketleri (TEFE)
Yıllar

Fiyatlardaki Yıllık % Fiyat Endeksi
Değişme

GSMH
Deflatörü

1938

---

100

100

1939

3.0

103

100.4

1940

20.4

124

124.7

1941

33.1

165

170.7

1942

69.7

280

338.4

1943

63.4

457

555.4

1944

-8.1

420

420

1945

-4.3

400

397.6

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.89.
Savaş ekonomisinin yaşandığı bu dönemde fiyatlar genel seviyesi % 400 oranında
artış göstermiştir. Fiyatların en fazla artış gösterdiği yıllar 1942 ve 1943 yıllarıdır. 1943’den
sonra fiyat artışları durmuştur.
Savaş ekonomisinin yaşandığı bu dönemde sektörel üretimde yaşanan bu daralma,
fiyatlar genel seviyesinde artışlara neden olurken diğer yandan da ülkenin GSMH ve Kişi
başına GSMH’sının azalmasına neden olmuştur. Savaş döneminde tarım sektörü, sanayi
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Parasız, a.g.e., s.77.
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sektörü, GSMH ve kişi başına GSMH değişkenlerinde yaşanan değişim tablo 2 yardımıyla
incelenmiştir.
Tablo 2: Savaş Yıllarında GSMH ve Sektörel Hasılalardaki Gelişmeler (1938 Faktör
Fiyatlarıyla)
1942-1943

Milyon TL

Milyon TL Milyon TL

Tarım

788

735.5

559.5

-29

Sanayi

343.5

311.5

267

-22.3

Diğer Sektörler

843.5

699.5

657.5

-22.1

GSMH

1975

1746.5

1484

-24.9

95.5

79.4

-30.7

Kişi

başına 114.5

1944-1945

Dönem

1938-1939

Başı

ve

Sonu

İtibariyle Değişme (%)

GSMH*
*

TL olarak okunacaktır.

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.88.
Savaş ekonomisinin yaşandığı bu dönemde tarımda %29, sanayide %22,3 ve diğer
sektörlerin toplamın üretiminde %22,1 oranında bir daralma yaşanırken, GSMH ve kişi başına
GSMH rakamlarında sırasıyla %24,9 ve %30,7 oranlarında daralmalar meydana gelmiştir.
Savaş ekonomisinin diğer ülkeler üzerinde yarattığı baskılar gibi, Türkiye’de de daha
devletçi politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Bu devletçi politikalar dış ticarette daha
korumacı politikaların uygulanmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda ihracat ithalattan
daha fazla artış göstermiş, bu durum da dış ticaret dengesine olumlu yönde yansımıştır. Bu
dönemde dış ticarette yaşanan gelişmeleri tablo 3 yardımıyla incelemek mümkündür.
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Tablo 3: Savaş Yıllarında Dış Ticaretteki Gelişmeler
Yıllar

İhracat

İthalat

Dış Ticaret Dengesi

Milyon TL

Milyon TL

Milyon TL

1939

127.4

118.2

9.2

1940

111.4

68.9

42.5

1941

123.1

74.8

48.3

1942

165.0

147.7

17.3

1943

257.1

203.0

54.1

1944

232.5

164.9

67.6

1945

218.9

126.2

92.7

Kaynak: Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.19.
1939-1945 döneminde ihracat rakamları ithalat rakamlarının üstünde gerçekleşmiş ve
buna bağlı olarak da bu dönemde dış ticaret fazlası oluşmuştur. Dönem başındaki dış ticaret
fazlası 9.2 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu rakam dönem sonunda 92.7 milyon TL’ye
yükselmiştir.
Dönemin daha başında savaş ekonomisinin fiyat artışlarına, üretim ve ticaretin
daralmasına neden olması, devletin bazı yasal düzenlemeler yaparak ekonomi üzerindeki
yetkilerini arttırmasına neden olmuştur. Bu yasal düzenlemelerden ilki Milli Koruma Kanunu
adı altında, 1940 yılında çıkarılan bir kanundur. Devlet bu kanun ile üretim ve tüketimi bir
ölçüde kontrol altına alarak düzenlemeye çalışmıştır. Bu kanunla birlikte devlet ekonomi
üzerinde yasak ve kontrollerini arttırmıştır. Ancak hükümet bu kanun ile getirilen söz konusu
yetkilerini ölçülü bir şekilde kullanmıştır61.
Bu dönemde çıkarılan bir kanun da Varlık Vergisi Kanunu’dur (1942). Bu kanunun
hedef kitlesi, kentlerde yoğunlaşan savaşlarda aşırı kazanç elde etmiş kişilerdir. Bu kanun
haksız kazanç elde etmiş kişilerden bir kereye mahsus alınmaya çalışılan servet vergisi
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Şahin, a.g.e., ss.84-85.
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niteliğindeki bir kanundur. Haksız uygulamalara açık, birçok söylentiye neden olan bu vergi,
hükümetin beklediği getiriye ulaşamadığı için başarılı olamamıştır62.
Bu dönemde çıkarılan diğer önemli bir yasal düzenleme ise 1945 yılında çıkarılan
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’dur. Oysa bu kanunla hükümet, refah içinde yaşayan ve
elindeki toprakları verimli kullanmayan toprak sahiplerinin elinden bir kısım toprakları alarak,
sefalet içinde yaşayan topraksız köylüye dağıtmayı ve toprak ağalarının ekonomik, toplumsal
ve siyasal etkinliklerini kırmayı amaçlamıştır.
Demokrat Parti’nin doğuş nedenlerinden biri sayılan bu kanun, daha sonra peş peşe
geçirdiği değişikliklerle çıkarılış amacından uzaklaşmıştır. Kanun kamuya ait arazilerin
dağıtımını sağlayan bir yasal düzenleme haline dönüşmüştür. Söz konusu kanunların çıkarılışı
bir tartışma ortamı yaratarak, CHP hükümetinin karşısına ciddi ve güçlü bir muhalefet
çıkarmıştır. Savaş zengini tüccar ve sanayiciler ile toprak ağaları, bu muhalefetin temelini
oluşturmaktadır. 1946’da çok partili hayata geçilmesi ile birlikte bu kişiler Demokrat Parti
çatısı altında toplanmıştır63.

3.2. Devletçiliğin Gerileme Dönemi (1946-1950)
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen hem savaş döneminde hem de
1945’de savaşın bitiminden sonra savaş ekonomisinin bütün ağırlığını fazlasıyla hissetmiştir.
Büyük Buhran sonrası uygulanan ekonomi politikaları ile önemli ölçüde daralan ithalat, savaş
başladığında yarı yarıya azalmış, savaşın devam ettiği yıllarda da dış ticaret dengesi fazla
vermeye devam etmiştir. Üretime giden hammadde, ara malı ve yatırım malları ithalatının
azalması sonucu üretimin düşmesi, ülke ekonomisinin daralması ve oluşan enflasyonist ortam,
savaş sonrası ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur64.
Bütün bu yaşanan olumsuz gelişmelerin önüne geçebilmek için 7 Eylül 1946’da
Cumhuriyet tarihinin ilk devalüasyonu yapılmıştır. 1 Dolar=129 kuruş olan resmi dolar/TL
paritesi 1 Dolar=280 kuruş olarak belirlenmiş ve TL, dolar karşısında %54,3 oranında devalüe
edilmiştir. Devalüasyon ile birlikte dış ticarette kısmi olarak serbestleşmeye gidilmiştir.
Yurtiçindeki mallar daha ucuz yurtdışındaki mallar daha pahalı hale getirilerek, ithalat kontrol
altına alınmaya çalışılmıştır.
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Ancak Türkiye bu dönemde ithalatını kontrol altında tutabilmek için döviz kurunu
yükseltmek zorunda değildir. Dönemin hükümetinin yapmış olduğu bu devalüasyon kararına
karşılık olarak bu eleştiriler yöneltilmiştir. Hükümet, yöneltilen eleştirilere karşılık olarak
yaptığı devalüasyonun nedenlerini ise şu şekilde açıklamıştır65;
-

İhraç ürünleri iç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı dünya ile rekabet edemeyecek

olması,
-

Savaş yıllarında biriken ihraç mallarının devalüasyonla daha rahat eritilebilecek olması,

-

Devalüasyonla elindeki altın ve dövizlerin değerinin yükseltilmesi, savaş döneminde

yükselen iç borç stokunun değerinin düşürülmesi,
-

Dış ticarette liberalizasyon ve dış ticareti serbest bölgelere çekme girişiminin yaratacağı

ithalat artışının frenlenmesi ve dış ticaret açıklarının önünün kesilmesi,
-

Hükümet, devalüasyonun en önemli nedenini IMF’ye üyelik süreci tamamlanmadan

önce döviz kurunu serbestçe belirleme isteğine bağlamıştır. Çünkü eğer IMF’ye üye olunursa
ve üyelikten sonra üye ülkeler %10’un üzerinde devalüasyon yapmak isterlerse bunun için
IMF’den izin almak zorundadırlar.
Ulusal arenada bu gelişmeler yaşanmasına rağmen 1945 yılında uluslararası arenada
da bazı önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Uluslararası alanda yaşanan en önemli
gelişmelerden birisi 1945 yılında Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen planların 1945
yılı sonrasında 35 ülke tarafından kabul edilmesidir. Türkiye bunun sonucunda 1947 yılında
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) (IMF)’ye 66 ve yine aynı yıl içinde
Dünya Bankası (World Bank) (WB)’ye üye olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve Türkiye’nin de üye olduğu kuruluşlar
Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OECD), Kuzey Atlantik Paktı (NATO)’dır. Marshall
Yardım Planı ve Truman Doktrini çerçevesinde oluşturulan ekonomik ve savunma işbirliği
kuruluşlarına Türkiye 1948 ve 1952’de üye olmuştur. Türkiye 1947 Truman Doktrini, 1948
Marshall Yardım Planı çerçevesinde ABD’den yardım almaya başlamıştır67.
İçeride devalüasyon ile yurtdışı pazarlara açılma ve dışarıda uluslararası kuruluşlara
üyelik ve alınan dış yardımlarla birlikte, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, devletçi politikaların
ekonomi üzerindeki ağırlığı giderek zayıflamaya başlamıştır.
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Devletçi sanayileşme döneminin devletçilik yanının gerilemeye başladığı 1946-1950
yılları arasında, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının ve iç ve dış faktörlerin de
etkisiyle büyüme, enflasyon, dış ticaret rakamlarında ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Bu
gelişmeleri tablo yardımıyla incelemek mümkündür.
Tablo 4: Devletçiliğin Son Döneminde Büyüme, Enflasyon ve Dış Ticaret Rakamlarındaki
Gelişmeler (1946-1950)
Yıllar

Büyüme Hızı Enflasyon
(% Olarak)

Oranı

İhracat

İthalat

İhracatın ithalatı

Bin $

Bin $

karşılama

Oranı

%

(% Olarak)
1946

31.9

104.4

214.580

118.889

180.5

1947

4.2

1.1

223.301

244.644

91.3

1948

15.9

7.5

196.799

275.053

71.5

1949

-5.0

8.0

247.825

290.220

85.4

1950

9.4

-10.2

263.424

285.664

92.2

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.133 ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenmiştir.
Devletçi sanayileşme döneminin son yıllarında (1946–950) büyüme hızı, 1949 yılı
haricinde sürekli pozitif gerçekleşmekle birlikte, bu dönemde ortalama büyüme hızı %11
civarında gerçekleşmiştir. Enflasyon oranları dönemin başında %104,4 gibi yüksek bir
seviyeden, dönem sonunda %-10,2 seviyelerine gerilemiştir.
Dönemin başında ihracat rakamının ithalat rakamının çok üzerinde gerçekleşmesine
rağmen, dönemin ortalarına gelindiğinde bu tablonun değiştiği ve 1948 yılında ihracatın
ithalatı karşılama oranını en düşük seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu tarihten sonra ihracat
ithalattan daha hızlı bir artış eğilimi yakalayarak, dönemin sonunda ihracatın ithalatı
karşılama oranı %92,2 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Devletçi sanayileşme ve devletçilik ilkesinin giderek zayıflamaya başladığı 1946-1950
yılları arasını kapsayan dönem, Türkiye’de iktisat politikalarında esaslı dönüşümler için bir
ortam hazırlandığı yıllar olmuştur. 1946 yılında çok partili hayata geçilmesiyle başlayan geçiş
dönemi 1950 yılında Demokrat Parti’nin (DP) seçimi kazanıp iktidara gelmesiyle birlikte
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tamamlanmıştır. 1950 yılında iktidara gelen DP, programında da vaat ettiği gibi 1950-1960
yıllarını kapsayan dönemde liberal iktisat politikası uygulamaya başlamıştır.

3.3. İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Dünya Ekonomisinde
Yaşanan Gelişmeler
3.3.1. Bretton Woods Sistemi’nin Kurulması
1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile birlikte dünya da ekonomi politikaları 68 nda
müdahaleci ve içe kapanık politikalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu müdahaleci
politikalar kapsamında; altın ve döviz rezervleri üzerindeki denetimler arttırırmış, rekabetçi
devalüasyonlar gerçekleştirilmiş, ülkeler kendi pazarlarını dış rekabetten korumak amacıyla
gümrük tarifelerini yükseltmiş ve ithalata sınırlamalar getirilmiştir.
Uygulamaya konulan bu politikalar daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden; döviz
kurlarında istikrarın sağlanması, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve uluslararası rezerv
sorununa çözüm bulunması amacıyla yeni bir uluslararası para sisteminin kurulması
gereksinimini gündeme getirmiştir. Bu amaçla 1-22 Temmuz 1944 tarihleri arasında ABD’nin
New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımıyla toplanan
konferansta yeni uluslararası para sisteminin yapısı ve işleyişinin temelleri atılarak
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın (DB) kurulmasına karar verilmiştir.
Kurulan bu yeni uluslararası para sistemi ya da Bretton Woods Sistemi Altın Kambiyo
Standardı olarak da adlandırılmaktadır. Yeni para sisteminin temeli, ABD’nin belirgin
üstünlüğüne ve dünya altın stoklarının çoğunluğunu elinde bulundurmasına bağlı olarak,
uluslararası işlemlerde ABD dolarının kullanılmasına, ancak doların belli bir oran üzerinden
altına dönüştürülebilir olmasına dayanmaktaydı69. Bu dönüşümün oranı 1 Ons altın karşılığı
35 ABD Doları’dır. Sistemde ödemeler bilançosu açığı veren ülkelere, IMF’nin iznine bağlı
olarak %10’a kadar devalüasyon yapma serbestisi verilmiştir70.
Bretton Woods Sistemi kuruşundan 1958 yılına kadar İngiltere’nin ABD’den bu tarihe
kadar borç alması sonucu Sterlinin sabit kurunu aleyhte etkilemesi ve Avrupa ülkelerinin
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ekonomik durumlarının kötü olması gibi nedenlerden dolayı uygulanamamıştır. 1959 yılından
itibaren bu nedenlerin ortadan kalkmasına bağlı olarak sistem uygulanmaya başlanmıştır71.
Geçen süre içerisinde Almanya ve Japonya başta olmak üzere diğer kapitalist güçlerin
ciddi bir sınai büyüme gerçekleştirmeleri ABD doları karşısında Alman Mark’ı ve Japon
Yen’inin güçlü iki para olarak çıkmasına neden olmuş ve Soğuk Savaş nedeniyle ABD’nin
hızla artan askeri harcamaları ve dış açıkları, Bretton Woods Sistemi’ni kısa bir süre sonra
krize sokmuştur72. Kriz sonrasında IMF sabit kambiyo kuru sistemini yeniden oluşturmak ve
istikrara kavuşturmak amacıyla bir girişimde bulunuş, ancak 1973 yılı itibariyle Bretton
Woods Sistemi tamamen çökmüş ve uluslararası paralar tamamen dalgalanmaya bırakılarak,
dünyanın büyük bir kısmı esnek kambiyo kuru sistemine geçmiştir.

3.3.2.Uluslararası Para Fonu’nun Kurulması
Sanayileşmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı daha sona ermeden 1944 yılında Bretton
Woods Konferansı’nda bir araya geldiklerinde Bretton Woods ikizleri olarak da bilinen,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın (DB) kurulmasına karar verilmiş ve IMF
1945 yılında yeterli sayıdaki ülkenin onayıyla 1945 yılında kurulmuş ve 1947 yılında
faaliyetlerine başlamıştır73.
Fon’un kuruluş amaçları statüsünün 1. maddesinde belirlenmiştir. IMF’nin kuruluş
amaçlarını şu şekle sıralamak mümkündür74;
-

Uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

-

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak,

-

Ekonomi politikalarının temel amaçlarına yönelik olarak üye ülkelerde etkin kaynak

kullanımına katkıda bulunmak,
-

Reel gelir ve yüksek istihdam düzeyini sürdürmek ve uluslararası ticaretin dengeli bir

şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak,
-

Kısa bir süre için, uluslararası ve ulusal refaha zarar veren önlemlere başvurulmaksızın

üye ülkelerin ödemeler dengesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla fonun
finansal kaynaklarını kullanabilme olanağı sağlayarak üyelere finansal destekte bulunmak,
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-

Uluslararası istikrarı sağlamak amacıyla üye ülkeler arasındaki düzenli döviz ilişkilerini

sürdürmek ve rekabetçi döviz kuru değer kayıplarının önlenmesini sağlamak ve
-

Üye

ülkelerin

ödemeler

bilançosu

açıklarının

azaltılmasına

ve

dış

ticaret

dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktır.
IMF’nin maddi kaynaklar açısından işleyişi, ülkelerin ödedikleri üyelik payı oranında
örgütün politikalarında söz sahibi olmaktadırlar. Her ülke IMF’ye katıldığında, üyelik ödentisi
olarak sermaye payı niteliğinde bir para yatırmaktadır. Üyelik ödentisi ülkenin geliri ve
ihracatı ile orantılı bir paydır. Üye ülkeler tarafından yatırılan bu paralar IMF’nin ülkelere
vereceği borçları karşılamada kullanılır, aynı zamanda üye ülkenin ne kadar borç alabileceğini
de belirler. Her ülkenin ödediği miktar, üye ülkenin aynı zamanda IMF içindeki etkinliğinin
de göstermektedir.
Üye ülkenin ödediği söz konusu miktar, üye ülkelerin oy hakkını belirlemekte bir
başka ifadeyle bir ülke ne kadar çok para yatırmışsa o oranda oy hakkına sahip olmaktadır.
Öte yandan bu pay, üye ülkenin IMF’den kullanabileceği mali kaynak imkanlarını da
belirlemektedir. Böylece üye ülke ödediği miktarla orantılı olarak IMF’den borç
alabilmektedir. Örneğin, ABD kotası, bir başka ifadeyle SDR cinsinden ödediği para ve bu
miktarın toplam kotadaki payı, Yönetim Kurulu’ndaki oy hakkını da belirlemekte ve IMF’den
kullanabileceği mali kaynağı da göstermektedir75.
Bugün itibariyle IMF’nin toplam 187 tane üyesi bulunmaktadır76. Türkiye’de Fon’un
kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında Fon’un daimi üyelerinden birisi olmuş ve
Fon’un kaynaklarını kullanmıştır.

3.3.3. Dünya Bankası’nın Kurulması
Bretton Woods Sistemi’nin diğer bir ikizi olan Dünya Bankası (DB) IMF gibi 1944
yılında yeterli sayıdaki ülkenin onayıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulmuştur. 1946 yılında
faaliyete başladığında toplam 38 tane üyesi bulunmaktadır77.
DB’nin kuruluş amaçları Ana Sözleşmesinin 1. maddesinde yer almaktadır. DB’nin
kuruluş amaçlarını şu şekle sıralamak mümkündür78;
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-

Üye ülkelerde İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarının düzeltilmesi de dahil olmak üzere,

kalkınma ve yeniden yapılanma çabalarına, verimli sermaye yatırımları kanalıyla yardımcı
olmak gelişme yolundaki ülkelerin kaynaklarının ve verimli olanakların geliştirilmesine
destek sağlamak,
-

Özel yabancı yatırımlara garanti vermek ya da krediye katılmak yoluyla teşvik

sağlamak, özel sermayenin yetersiz olduğu yerlerde kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle
destek vermek,
-

Dünya ticaretini geliştirmek ve ödemeler dengesi istikrarını sürdürebilmek için

kalkınma amaçlı uluslararası yatırımları özendirmek,
-

Savaş döneminde barış dönemine geçişte mümkün olan en uygun koşulların

sağlanmasına yönelik uluslararası yatırımların yönetimini sağlamak ve
-

Başka kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredileri yeniden düzenlemek ya da garanti

etmek suretiyle daha yararlı ve acil projelerde öncelikli olarak kullanılmasını sağlamaktır.
DB bu amaçlara ulaşmak ve küresel düzeyde kalkınma ve gelişmeyi sağlayacak
projeleri desteklemek amacıyla birbiriyle yakın ilişkileri olan beş tane kuruluştan
oluşmaktadır. Bu kuruluşları şu şekilde sıralamak mümkündür79;
-

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD),

-

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA),

-

Uluslararası Finans Kurumu (IFC),

-

Çok Yanlı Yatırım Garanti Grubu (MIGA) ve

-

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)’dır.
DB’nin işleyişi IMF’nin işleyişine benzemektedir. Her üye ülkenin, DB’de ekonomik

ağırlığıyla paralel olarak belirlenmiş bir kotası vardır. Bu kotalar hem ülkelerin üyelik
aidatını, hem de alınacak kararlar da ülkelerin oy ağırlığını göstermektedir. Kotası yüksek
olan ülkenin oy ağırlığı da yüksektir. Buna göre DB’de en büyük oy ağırlığına sahip beş ülke
şu şekildedir; ABD (%16,4), Japonya (%7,9), Almanya (4,5), İngiltere (%4,3) ve Fransa
(4,3)’tür80.
Bugün itibariyle DB’nin IMF gibi toplam 187 tane üyesi vardır. Türkiye DB’ye 1947
yılında üye olmuştur.81 Bugün hala Türkiye’nin üyeliği devam etmektedir.
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Uygulamalar
1) IMF’ nin kuruluş amaçları nelerdir?
2) Dünya Bankası’ nın kuruluş amaçlarını sıralayınız.
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Uygulama Soruları
1) IMF’nin kuruluş amaçlarını tartışınız.
2)Devletçiliğin duraklaması ve gerilemesinin önüne geçebilmek için ne yapılmalıdır?
3) Dünya Bankasının kurulmasını, Dünya Ekonomisi açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demokrat Parti iktidarı ile 1950 yılından itibaren uygulanmaya başlayan liberal
politikalar dönemin sonlarına doğru olumsuz gelişmelere neden olmuş bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmak amacıyla istikrar programları yürürlüğe koyulduysa da başarı
sağlanamamıştır. Bu nedenden dolayı 1960 yılından itibaren ekonominin planlı bir şekilde
hazırlanacak olana planlar ile yürütülmesine karar verilmiş ve 1960-1980 döneminde üç tane
beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinde Devletçiliğin Duraklama yılları doğru verilmiştir?
a) 1939-1945
b) 1938-1944
c) 1938-1942
d) 1939-1942
e) 1936-1950
2) II. Dünya Savaşı döneminde GSMH ve Sektörel Hasılalardaki gelişmeler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tarımda %29 daralma,
b) sanayide %22,3 daralma,
c) diğer sektörlerin toplam üretiminde %22,1 oranında daralma,
d) GSMH %24,5 ve
e) Kişi başına GSMH ise %23 oranında daralma meydana gelmiştir.
3) Aşağıdakilerden hangisi savaş yıllarında dış ticarette yaşanan gelişmelerden biri
değildir?
a) 1939-1945 döneminde ihracat rakamları ithalat rakamlarının üstünde gerçekleşmiş,
b) Dış ticaret fazlası oluşmuş,
c) Döneminde başında savaş ekonomisi fiyat artışlarına neden olmuş,
d) Üretim ve ticaretin genişlemesine,
e) Devletin bazı yasal düzenlemeler yaparak,
4) Avrupa’da savaş başlayınca Türkiye’deki genç emek işgücünün savaş nedeniyle silah
altına alınması, tarım kesiminde önemli bir girdi kaybına neden olmuştur.
a) doğru

b) yanlış

5) 1944 yılında yeterli sayıda ülkenin onayıyla Dünya Bankası (DB) hangi ad altında
kurulmuştur?
a) Uluslararası İmar Bankası
b) Uluslararası Kalkınma Bankası
c) Uluslararası Yatırım Bankası
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d) Uluslararası Yatırım ve Teşvik Bankası
e) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
6) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet tarihinin ilk devalüasyon kararının, hükümet
tarafından alınmasının nedenleri arasında yer almaz?
a) İhraç ürünleri iç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı dünya ile rekabet edemeyecek
olması,
b) Savaş yıllarında biriken ihraç mallarının devalüasyonla daha rahat eritilebilecek olması,
c) Devalüasyonla elindeki altın ve dövizlerin değerinin düşürülmesi, savaş döneminde
yükselen iç borç stokunun değerinin düşürülmesi,
d) Hükümet, devalüasyonun en önemli nedenini IMF’ye üyelik süreci tamamlanmadan önce
döviz kurunu serbestçe belirleme isteğine bağlamıştır.
e) Dış ticarette liberalizasyon ve dış ticareti serbest bölgelere çekme girişiminin yaratacağı
ithalat artışının frenlenmesi ve dış ticaret açıklarının önünün kesilmesi,
7) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin kuruluş amacıdır?
a) Savaş döneminde yükselen iç borç stokunun değerinin düşürülmesi,
b) Uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Hızla gelişen uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini ve genişletilmesini kontrol altına
alarak azaltmak,
d) Üyelere finansal destekte bulunmamak,
e) Rekabetçi döviz kuru değer kayıplarını arttırmak
8) Uluslararası alanda önemli gelişmelerin yaşanmasına yol açan Bretton Woods
Sisteminin temelleri kaç yılında atılmıştır?
a) 1941
b) 1942
c) 1943
d) 1944
e) 1945
9) DB amaçlarına ulaşmak ve küresel düzeyde kalkınma ve gelişmeyi sağlayacak
projeleri desteklemek amacıyla birbiriyle yakın ilişkileri olan beş tane kuruluştan
oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlar arasında yer almaz?
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a) Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)
b) Uluslararası Finans Kurumu (IFC),
c) Çok Yanlı Yatırım Garanti Grubu (MIGA)
d) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA),
e) Uluslararası Para Fonu (IMF)
10) Aşağıdakilerden hangisi DB’nin en büyük oy ağırlığına sahip üç ülkesinden biridir?
a) Çin
b) Hollanda
c) İspanya
d) A.B.D.
e) Portekiz

Cevaplar
1)a 2)e 3)d 4)a 5)e 6)c 7) b 8)d 9)e 10)d
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4. 1950-1960 DÖNEMİ VE PLANLI KALKINMA DÖNEMİNDE
TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

84

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. 1950- 1960 Dönemi Türkiye Ekonomisi
4.2. Planlı Kalkınma Dönemi (1960 – 1980)
4.2.1. Planlı Kalkınma Dönemine Geçişin Nedenleri
4.2.2.Kalkınma Planlarının Özellikleri, Stratejileri ve Amaçları
4.2.2.1.Kalkınma Planların Özellikleri
4.2.2.2.Kalkınma Planlarının Stratejileri ve Amaçları
4.2.3. Planlı Kalkınma Dönemleri
4.2.3.1.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963–1967) Dönemi
4.2.3.2.İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968 – 1972) Dönemi
4.2.3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977) Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Planlı Kalkınma Dönemine geçiş nedenleri nelerdir?
2) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dönemde ulaşılmak istenen amaçları nelerdir?
3) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’da sanayi sektörüne yapılacak yatırımların dayandığı
ilkeler nelerdir?
4) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
1950-1960 Dönemi Türkiye 1950-1960 dönemi Türkiye Planlı dönem öncesinde
ekonomisinde
yaşanan Türkiye Ekonomisini analiz
Ekonomisi
olumlu
ve
olumsuz etmek
gelişmeleri kavrayabilmek
Planlı Kalkınma Dönemi

Planlı Kalkınma Dönemi ile Planlı ve Plansız dönem
Plansız Kalkınma dönemi arasında ilişki kurmak ve
arasındaki
farklılıkları tartışmak
anlayabilmek
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Anahtar Kavramlar


1950-1960 Dönemi



Planlı Kalkınma Dönemi



Kalkınma Planları
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Giriş
Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmeleri 1950-1960 arası diğer bir ifade ile plansız
dönem sürecinde değerlendirmek ve planlı kalkınma dönemine geçişe etki eden nedenlerin
ortaya çıkarılması, her bir kalkınma planı açısından Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesi
bu bölümde üzerinde durulan konuları oluşturmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda ekonomide
yaşanan olumlu sonuçlar yerini 1955’li yıllardan itibaren dış ticaret açıkları ve enflasyonist
etkiler sonucunda dışa bağımlı bir ekonominin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
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4.1. 1950- 1960 Dönemi Türkiye Ekonomisi
1950’li yıllarda dünya ekonomisi 1930’lu yıllardaki gelişimden çok farklı bir
durumdaydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünya iki ayrı bloğa bölünmüş olup; bu iki bloğun
birinde A.B.D. diğerinde S.S.C.B bulunmaktaydı. Diğer ülkeler Kapitalist veya Sosyalist
bloğun önderliğinde ve siyasi rekabeti altında büyüme kalkınma hedeflerini gerçekleştirme
çabalarına girişmişlerdir. Savaştan çıkan dünya ülkelerinin bu iki bloktan birinde yer
almaktan başka çareleri yoktu.
Dünya ekonomi ve siyasetinde önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler, Dünya
Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlar da Savaş sonrası kurulmuştur. 1930’lu yılların
durgunluk dönemi Neo-Klasik iktisadın yetersizliklerini ortaya çıkardığı için, Keynezyen
teori Batı dünyasında yer alan ülkelerin gelişmesi ve İktisadi Kalkınma teorisi de yoksul
ülkelerin gelişimi için temel politika olarak benimsenmiştir. Batı ülkelerinin önderi A.B.D’nin
başını çektiği dünya düzenini cezbedici kılan en önemli unsurlar82;


Gelişen dünya pazarı,



Yüksek yatırım düzeyi,



Düşük faizler,



Sabit kurların sağladığı belirlilik ve



Bol dış yardımlardır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomi politiği Türkiye ekonomi- politiğini de

etkilemiştir. Devletçilikten kopuş sürecine giren Türkiye için 1950-1960 dönemi politik ve
ekonomik yansımaların yanı sıra, zihniyet değişimi açısından da önemli bir dönemdir. Bu
dönemde Demokrat Parti’nin ekonomik vizyonu ön plana çıkmış ve Türkiye ABD batı
eksenine eklenme aşamasına geçmiştir.
Truman Doktrini (1947) ve Marshall Planı (1948) aracılığı ile ABD kaynaklı
yardımları alan Türkiye; 1948 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (OEEC), 1950
yılında Avrupa Konseyi’ne, 1952 yılında Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) üye olmuştur. Bu
yardımlar

ile

uluslararası

kuruluşlara

üyelikler

ekonominin

liberalleşme

sürecini

Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), “Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme,” 2.
Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No:109, Ekonomi:8, İstanbul, Kasım 2008, s.94.
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hızlandırmıştır83. 1946 yılında çok partili döneme geçişte ve kalkınma hamlelerinin başladığı
1950’li yılların başında özel sektör geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ekonomi politikası olarak sanayileşme hedef alınmakla birlikte; 1950’li yılların
ortalarında sermayeye, dış kaynaklı yardım ve kredilere, tarımda makineleşmeye ve yerli
hammaddeye dayalı tüketim mallarında ithal ikamesine ağırlık verilmiştir84. 1950’li yıllarda
ortaya çıkan Kore Harbi de hammaddelere olan talebin ve üreticinin satın alma gücünün
artmasına neden olmuştur. Bu dönemde, Demokrat Parti yeni toprakları tarıma açmış, tarımda
makineleşmeyi hızlandırmıştır. Traktör ülkemizin yaşamında yeni bir üretim girdisi olarak yer
almıştır. 1945 yılında 1000 traktör var iken; bu sayı 1955 yılında 40.000’ne ulaşmıştır85.
Bu yıllarda tarımın ortalama büyüme hızının %13,2 ‘ye ulaşarak, %9,2’lik sanayi
büyüme hızını aştığı gözlenmektedir86. Adı geçen yıllarda göze çarpan diğer bir gelişme 20
özel bankanın kurulmasıdır. Devletçilik döneminin temel kurumu Sümerbank iken; Demokrat
Parti döneminin temel kurumu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olmuştur87. Hem siyasi hem
de ekonomik yönden dışa bağımlılığın en üst düzeye ulaşıldığı bu dönem Yabancı Sermayeyi
Teşvik Yasası ile Petrol Yasası’nın çıkarıldığı yıllar olmuştur88.
Tarımı ve kurumsal altyapıyı serbest piyasa düzeninde geliştirme tedbirlerini içeren bir
program uygulamaya başlayan Türkiye, sabit kur sistemine uygun olarak Türk Lirası’nın dış
değerini 1.28 TL = 1 A.B.D. dolarından 2.80 TL = 1 A.B.D. dolarına (% 54 ) devalüe etmiştir.
Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu ile birlikte, Türk ekonomisini dünya
ekonomisi ile bütünleştirmeye yönelik liberal önlemler uygulamaya konulmuş olunuyordu 89.

Mehmet Dikkaya ve Deniz Özyakışır, “Türkiye Ekonomisinde Yeni Arayışlar: 1946- 1960 Dönemi,”
Türkiye’nin Ekonomi Politiği (1923–2007), Editörler: Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Âdem Üzümcü,
Orion Kitabevi: 55, Ankara, 2008, ss.119-120.
84
Ahmet Ay, “Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye’de Büyüme,” Türkiye Ekonomisi, Makroekonomik Sorunlar
ve Çözüm Önerileri, Editör: Ahmet Ay, Çizgi Kitabevi Yayınları:181, Kaynak Kitapları:25, Konya, Şubat
2007, s.19.
85
Bilsay Kuruç, “Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikaları Üzerine Gözlemler,” Bilanço 1923-1998,
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış” Uluslararası Kongresi, II. Cilt: Ekonomi-ToplumÇevre, 10-12 Aralık 1998, Editör: Zeynep Rona, Tarih Vakfı Yayınları, 2. Cilt, İstanbul, 1999, s.29.
86
Serdar Şahinkaya, “1946-1979 Dönemi Türkiyesi’nde Bankalar, İhtisas Bankaları ve İktisat Politikaları,”
Bilanço 1923-1998, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış” Uluslararası Kongresi, II. Cilt:
Ekonomi-Toplum-Çevre, 10-12 Aralık 1998, Editör: Zeynep Rona, Tarih Vakfı Yayınları, 2. Cilt, İstanbul,
1999, s.94.
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Erdinç Tokgöz, “Türkiye İktisadi Gelişme Tarihinin Ana Çizgileri (1923-2000),” Türkiye Ekonomisi,
Sektörel Analiz, Yayına Hazırlayan: Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomi Kurumu, İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim
2001, ss.12-13.
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Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2003, s.389.
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Takas ve Kliring döneminden uzaklaşılarak, uluslararası para sistemine uygun bir
şekilde Türk parası ayarlanmıştır. Böylece ihracatı özendirme yoluna gidilmiş, ticaret ve
ödeme anlaşmalarında serbest döviz kabul edilmiştir. Sanayi kesimindeki yatırımlar, ithalatın
kısıtlanması, ulaşım olanaklarının geliştirilmesi, barajların yapımı, dokuma, çimento, şeker
sanayilerinde önemli atılımların gerçekleştirilmesi 1950-1954 döneminin ekonomik
gelişiminde görülen adımlardır 90 (Tablo 1).
Tablo 1: Yatırımların Sektörel Dağılımı (%) (Yıllık Ortalama)
Sektörler

1948-1949

1950-1958

Dönem Ort.

Dönem Ort.

Tarım

10.4

21.7

Madencilik ve İmalat Sanayi

16.7

22.8

İnşaat

28.4

18.6

Elektrik, Gaz ve Su

---

7.7

Ulaştırma ve Haberleşme

25.2

21.3

Ticaret

5.9

1.8

Diğer Hizmetler

13.2

7.1

Kaynak: Şahin, a.g.e.s. 108.
1950’li yıllar karayolları, sulama, iletişim, enerji yatırımlarında ve kentsel
yapılanmada artışın görüldüğü yıllar olduğu kadar, Türkiye’nin iç ve dış borçlanma açısından
önemli bir döneme girdiği tarihlerdir.
İç borçlanmada ekonomik kalkınma ve altyapı yatırımları dışında, ilk kez bütçe
açıklarının

finansmanını

sağlamak

amacı

ile

borçlanmaya

gidilmesi

bu

yıllarda

gerçekleşmiştir. 1950-60 yılları arasında iç borçlanma nedenleri bütçe açıkları olup; çeşitli
uluslararası finansman kuruluşlarından 500 milyon dolara yaklaşan dış borç alınmıştır91. Bol
dış kaynak imkânının bulunmasından, Hükümetin kontrolsüz dış ticaret politikasından ve aşırı
enflasyonist politikadan dolayı, dış ticaret açıkları artmış ve ülkemizin 1950’li yılların
sonunda ekonomik kriz içine girdiği görülmektedir92.

Hüseyin Karakayalı, Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi, 2.baskı, Güleç Matbaacılık, İzmir, 2003,
ss.103 ve 107.
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Aytaç Eker ve Metin Meriç, Devlet Borçları (Kamu Kredisi), 4. Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara,
2005, ss.303-304.
92
Macit İnce, Devlet Borçları ve Türkiye, 6. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001, s.193.
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1948’li yıllarda toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde ele alınan görüşlerde yer alan
devletçilik ilkeleri 1950’li yıllarda uygulanmamış; 1954’lü yıllardan sonra da liberal
sistemden uzaklaşılmış ve sınırlamalar konulmuştur. Ekonomik yaşam kontrol edilmeye
çalışılmış, ihracat azalmıştır 93 . Anti devletçi propaganda ile iktidara gelerek uyguladığı
politikalarla başarılı olan Demokrat Parti 1954’den sonra yeniden kamu sektörünün
yönlendirici olmasına karar vermiştir94.
1950-1953 dönemi reel gelirlerin arttığı, ticaretin ve tarımın ön plana çıktığı, üretim
dinamizmi içinde köylünün belli ölçülerde refah düzeyinin yükseldiği, halkın yaşam
koşullarının düzeldiği, bir dönemdir. Ancak; liberal bir dış ticaret politikası ile dış dengenin
sağlanamadığı anlaşıldığından, 1954 yılından sonra dış ticaret denetimlerine ağırlık
verilmiştir. Ama bu açıklar yine de kapatılamamıştır95.
1954-1958 yılları arasında yaşanan ekonomik sıkıntı sonunda, Türkiye devletçi
dönemden farklı bir ithal ikame ağırlıklı sanayi politikası uygulamaya başlamıştır. Kore
Savaşı’nın etkileri nedeniyle ithalat harcamalarının artması ve ihracat gelirlerinin
azalmasından ve döviz darboğazından dolayı liberal ağırlıklı politikalar daraltılmıştır.
Korumacı politikalarla birlikte, sanayileşme gayretleri dokuma ve gıda gibi hafif sanayi
dallarında olmuştur96.
1950-1958 yılları arasında, gevşek bir para kredisi uygulanmış olup; enflasyon
oranları 1950-1954 yılları arasında tek ve 1954-59 döneminde ise çift rakamlı olarak
gerçekleşmiştir97. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 4 Ağustos 1958 tarihinde “İktisadi İstikrar
Tedbirleri” ilan edilmiştir. Yapılan yeni devalüasyonla 1 dolar %220 artışla 900 kuruşa
çıkmış, dış ticarete kota getirilmiş, devlet sektöründeki fiyatlara zam yapılmıştır98.
Ayrıca, kredi ve mevzuat faiz oranları yeniden ayarlanmış, Milli Koruma Kanunu’nun
kaldırılması yoluna gidilmiş, o tarihe kadar birikmiş dış ticaret borçlarının konsolide
edilemeyeceği kabul edilmiştir. Sonuçta, dış ödemeler açığının daralarak döviz sıkıntısının

Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:876, Açıköğretim Fakültesi
Yayınları No:464, 1. Baskı, Eskişehir, 1995, s.46.
94
Tokgöz, a.g.e., s.15.
95
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-2005), 10. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, ss. 106 ve 109.
93

Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, 1. Basım, Bilim Kitabevi/Ekonomi:2, Isparta, 2002, ss. 137-138.
Aslan Eren, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Güncel Sorunlar, 5. Baskı, Muğla Üniversitesi Yayınları
No:11, Muğla, 2002, s.214.
98
Dikkaya ve Özyakışır, age., ss.118-119.
96
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hafiflediği görülmüştü99. 1958 yılı İstikrar Tedbirleri’nden sonra; dış yardım ve kredilerde
artış sağlanmasına rağmen, 1960’lı yılların başında GSMH içinde tarımın payının hala çok
yüksek olduğu ve sanayi sektörünün payının istenilen düzeye ulaşamadığı görülmektedir.
Ekonomiyi liberal politikalarla destekleme konusunda önemli vaatlerden biri olan
Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin (KİT) özel sektöre devri konusunda hiçbir uygulama
yapılmamıştır. Hatta 1954’den sonra, Hükümet kamunun ekonomideki ağırlığını KİT’ler
vasıtası ile sürdürmeyi benimsemiş ve yeni KİT’ler kurulmuştur. Bu teşekküllerin özel
sektöre devredilememesinin nedenleri sermaye yetersizliği ve artan iç talebe cevap verecek
özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının olmayışıdır. Bu dönemde, öngörüldüğü gibi devletin
ekonomideki nispi payı daralmamış; içinde bulunulan koşullardan dolayı KİT’lere daha çok
önem verilmiştir100 .
1950’li yılların sonuna doğru; artan dış borçlardan dolayı ve Türkiye önerilen
stabilizasyon kararlarını uygulamadığı için, dış yardımlarda düşüş yaşanmaya başlamıştır.
Türk-Amerikan ilişkilerinde ortaya çıkan bu zorluklar sırasında, Türkiye ile Rusya arasında
ticari ilişkiler gelişme aşamasına girmiştir. Böylece, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Rusya’nın
ilk ekonomik desteği ile Çayırova Cam Fabrikası 1957 yılında kurulmuştur101.
Tablo 2: 1950-1960 Arası Makro Göstergeler (Milyon $ )
Yıllar

İthalat

İhracat

Dış

Yıllık

Kişi

GSMH

Ticaret

Enflasyon

Başı

(Cari

Dengesi

(%)

GSMH

Fiyatlarla)

Tarım

Sanayi

Hizmetler

(TLM)
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1950

285,7

263,4

-22,3

---

420,0

9,694

4,044

1,419

4,232

1951

402,1

314,1

-88,0

3,0

493,5

11,644

5,216

1,517

4,855

1952

555,9

362,9

-193,0

6,8

546,9

13,389

5,967

1,785

5,637

1953

532,5

396,1

-136,4

6,3

623,4

15,607

7,023

2,115

6,470

1954

478,4

334,9

-143,5

12,0

615,4

15,915

6,119

2,475

7,320

1955

497,6

313,3

-184,3

9,9

721,8

19,117

7,455

3,055

8,608

1956

407,3

305,0

-102,3

13,2

818,1

22,047

8,654

3,671

9,722

1957

397,1

345,2

-51,9

19,6

1059,9 29,310

12,287 4,642

12,381

Uludağ ve Arıcan, a.g.e., ss. 27-28.
Şahin, a.g.e., s. 106.

100
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Eroğlu, a.g.e., s.137.
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1958

315,1

247,2

-67,9

11,8

1229,0 35,000

14,583 5,883

14,534

1959

470,0

353,8

-116,2

18,8

1481,6 43,670

16,288 7,897

19,485

1960

468,2

320,7

-147,5

3,9

1549,3 46,664

17,668 8,046

20,951

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Tablo 2 ‘de yer alan makro göstergeler incelendiğinde; 1950-60 dönemini şu şekilde
değerlendirmek mümkündür102:


Ekonomide serbestleşme ve özel teşebbüs ön plandadır. Ancak bu politikaların

uygulama aşamasında etkinlik sağlanamamıştır.


Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin özel sektöre devredilmesi konusunda önemli

başarılar elde edilememiştir.


Kamu kesimi 1955 yılından sonra yeniden ön plana çıkmıştır.



Kamu yatırımlarının GSMH’ ya oranı artarken verimlilikleri azalmıştır.



1955 yılına kadar artış gösteren yatırım ve krediler fiyatların yükselmesine yol

açmıştır.


Bu dönemin ikinci kısmında enflasyon, borç, kur ayarlaması sorunları ile karşı

karşıya kalınmıştır.


Ülkemizin 1950-1960 yılları arasındaki gerçekleştirdiği atılımlar uyumsuz bir

biçimde hayata geçirildiğinden, tarımda gizli işsizlik açık işsizliğe dönüşmüş ve köyden kente
göç ile birlikte kentlerde gecekondulaşma başlamıştır103 (Tablo 6.3).


Tüketici açısından talep yaratan bir özellik sergilendiği görülmektedir.



Tarım ve altyapı yatırımları ön plana çıkmıştır.



1955’li yıllara kadar hızlı bir artış gösteren tarımsal üretim daha sonra

yavaşlamaya başlamıştır.


Kredilerdeki artış ve dış ticarette karşılaşılan sıkıntılar nedeniyle dönemin başında

düşük bir düzeyde olan enflasyon daha sonraki yıllarda yükselme sürecine girmiştir.
Ekonomik faaliyetler belli bir plan dahilinde gerçekleşmemiştir.
Tablo 3: İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
Yıllar

102
103

Tarım

Sanayi

Hizmetler

Bilinmeyen

Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s. 29.
Şahin, a.g.e., s. 107.

95

1950

85.7

7.4

6.9

-

1960

74.9

9.6

10.3

5.2

Kaynak: Şahin, a.g.e., s. 114.
Yaşanan tüm bu iktisadi sıkıntılar hem ekonomik ve hem de sosyal açıdan 1960’lı
yıllarda planlı döneme geçişi hızlandırmıştır.

4.2. Planlı Kalkınma Dönemi (1960 – 1980)
4.2.1. Planlı Kalkınma Dönemine Geçişin Nedenleri
1950’li yılların başlarında elverişli olan dış ve iç şartlar, ekonomide olumlu sonuçlar
doğurmuştur. Ancak 1955’li yıllardan sonra görülen dış ticaret açıkları ve enflasyonist
ortamın yarattığı istikrarsızlıklar, ekonominin her geçen gün daha ağır şartlarda işlemesine
neden olmuştur. Bütün bu yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda, ekonomi dışarıya bağımlı
hale gelmiş, reel gelir düşmüş, büyüme oranları yavaşlamıştır.
Ekonomide yaşanan bu istikrarsızlıkların temel nedeni olarak; Türkiye’nin iç ve dış
kaynaklarını zorlayarak dengesiz, koordinasyonsuz bir kalkınma çabası sürdürmesi, buna
karşılık etkin bir kaynak kullanımını sağlayamaması gösterilmiştir104.
Olumsuz gelişmelerin yaşandığı böyle bir ortamda, özel kesimin ekonomik gelişmeyi
tek başına sağlayamaması, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) üretim kapasitelerinin
genişletilmesini ve yeniden yapılandırılarak işler hale getirilmelerini zorunlu kılmıştır. 1958’li
yıllara gelindiğinde iç ve dış çevrelerde ekonominin bir plana bağlanması savunulmaya
başlanmıştır. Zamanın hükümeti ise planlama fikrine hiç de sıcak bakmamaktadır. Hükümetin
bu tutumuna karşılık planlama fikrini sivil ve askeri kesim desteklemektedir.
Bütün bu sosyal ve ekonomik gelişmelerin ışığında Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra
ekonomi ve dış ticaret politikalarında radikal değişiklikler yapılmıştır. “Planlı Kalkınma
Dönemi” olarak adlandırılan bu dönemde ekonomi beşer yıllık planlara ayrılarak yönetilmeye
çalışılmıştır105. Planlı Dönem’e geçilmesinin ilk somut adımı 1961 Anayasası’nda atılmıştır.
1961 Anayasası daha hazırlanırken, 1961 yılında çıkarılan bir kanunla Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. DPT kalkınma planlarını hazırlamak ve yürütmekle
görevlendirilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte 1962 yılında Türkiye’de planlı kalkınma dönemi

Şahin, a.g.e., s.133.
İhracat Dünyası, “İhracatın Tarihi Gelişimi”, İhracat Dünyası, İstanbul: Dünya Basımevi Yayınları, 2002,
s.22.
104
105
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resmen başlamış ve 1963-1967 yılları arasını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
(BBYKP) hazırlanmıştır106.

4.2.2.Kalkınma Planlarının Özellikleri, Stratejileri ve Amaçları
4.2.2.1.Kalkınma Planların Özellikleri
1962 yılından sonra uygulamaya konulan Beş Yıllık Kalkınma Planları’nın ortak temel
özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür107;


Bu dönemde hazırlanan kalkınma planları 1930 yılında hazırlanan sanayi

planlarının aksine kısmi değil, ekonominin bütünün kapsayan makro nitelikli planlardır.


Kalkınma planları kamu kesimi faaliyetlerini doğrudan, özel kesimin faaliyetlerini

ise dolaylı olarak planlamaktadır.


Kalkınma planları kamu kesimi için emredici, özel kesim için yol gösterici nitelik

taşımaktadır.


Kalkınma planları ile kısa, orta ve uzun vadeli planlama amaçlanmıştır.



Kalkınma planlarında GSMH için hedeflenen büyüme hızına ulaşılması temel

amaç olarak belirlenmiştir.


Kalkınma planlarında hem nicel hem de nitel değişkenlere yer verilmiştir.



Tüm kalkınma planlarında sanayileşme öncelikli amaçtır ve “Kalkınma özdeştir

sanayileşme” ilkesi benimsenmiştir.


Kalkınma planlarında ithal ikameci sanayileşme politikası benimsenmiştir.



Kalkınma planlarında Prof. Dr. J. Tinbergen tarafından oluşturulan Harrod Domar

büyüme modeli kullanılmıştır.

Bu dönemde hazırlanan kalkınma planlarının gerek teknik ve metodolojik özellikleri
gerekse genel anlamda gelişme anlayışları arasında benzer özellikler vardır. Bütün bu
benzerliklerin yanında her plan hazırlandığı dönemin özelliklerini ve hazırlayan siyasi
kadronun eğilimlerini yansıtmaktadır108.

Adil Temel ve Diğerleri, “Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim (1946 – 1999)”, Planlama Dergisi, Özel
Sayı, 2002, s.53.
107
Öcal, a.g.e., s.61.
108
Şahin, a.g.e., s.137.
106
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4.2.2.2.Kalkınma Planlarının Stratejileri ve Amaçları
1962 yılından sonra uygulamaya konulan Beş Yıllık Kalkınma Planları’nın ortak temel
stratejilerini ve amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür109;


Bütün kalkınma planlarının değişmeyen birinci amacı, milli gelirin yüksek ve

istikrarlı bir hızda büyümesidir. BBYKP ve İBYKP döneminde GSMH’nın ortalama büyüme
hızı %7, ÜBYKP döneminde ise %7,9 olarak hedeflenmiştir.


Kalkınma planlarının diğer öncelikli bir amacı toplumun yaşam düzeyini

yükseltecek, ekonomik büyümenin aracı ve toplumsal ve ekonomik gelişmenin temel şartı
sanayileşmenin sağlanmasıdır.


Ödemeler bilançosu sorunlarının çözümlenerek, dış kaynaklara olan bağımlılığın

hem mutlak hem de nispi oranda azaltılması amaçlanmaktadır.


Ek istihdam olanaklarının arttırılması, uzun dönemde işsizliğin azaltılarak

sürdürülebilir bir seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.


Kalkınma planlarının hepsinde sosyal adaletin yaygınlaştırılmasına ve gelir

dağılımı adaletsizliğinin azaltılmasına çalışılmıştır.


Ülke içindeki amaçların yanı sıra Türkiye’nin uluslararası ekonomik entegrasyona

katılımını arttırmak amacıyla bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ÜBYKP
döneminde Avrupa Topluluğu’na entegrasyon için önemli çalışmalar yapılmıştır.


Sayılan öncelikli amaçlara ek olarak birçok önemli amaca daha yer verilmiştir.

Bunlar; bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi, kooperatifleşmenin geliştirilmesi,
KİT’lerin

yeniden

organizasyonu, doğal

çevrenin

korunması,

ekonomide verimin

yükseltilmesi, sağlıklı kentleşmenin sağlanması gibi uzun vadeli amaçlardır.

4.2.3. Planlı Kalkınma Dönemleri
Kalkınma planlarının stratejileri ve amaçları her kalkınma planı döneminde ortak
özellikler taşımakla birlikte, kalkınma planları farklı dönemlerde farklı stratejilerle uygulama
alanı bulmuştur. Şimdi 1963-1977 yılları arasını kapsayan ilk üç kalkınma planını ayrıntıları
ile incelemeye çalışalım.

109

Öcal, a.g.e., ss.62-67.
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4.2.3.1.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963–1967) Dönemi
BBYKP 1961 Anayasası’ndaki sosyal devlet ilkesine uygun olarak yeni bir karma
ekonomik sistem anlayışını getirmiştir. Plan, hazırlandığı dönemin askeri müdahalesinden
hemen sonra olduğu için reformist bir karaktere sahiptir. Bu nedenden dolayı BBYKP o güne
kadarki uygulamalara kıyasla, reform ve denetimleri dolayısıyla kamu sektörüne daha fazla
ağırlık vermiştir110.
BBYKP çerçevesinde uzun dönemde ulaşılmak istenen amaçları şu şekilde sıralamak
mümkündür111;


15 yıllık süreçte Türkiye’nin kalkınması için gerekli olan her alan ve sahada üstün

nitelikli bilim adamı ve uzman yetiştirilmesi,


%7’lik büyüme hızının sağlanması,



İstihdam sorununun çözüme kavuşturulması,



Dış ödeme dengesinin sağlanması ve



Bu hedeflerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

BBYKP’nın yukarıda sayılan amaçlara ulaşabilmesi için GSMH’nın %18.3’ünün
yatırımlara ayrılması gerektiği hesaplanmıştır. (Her yıl %7’lik bir büyüme hızına ulaşabilmek
için; Harrod Domar büyüme modeline göre, Türkiye için Sermaye/ Hasıla oranının 2,6 olması
gerekmektedir. (Büyüme Oranı × Sermaye/ Hasıla) → (%7 × 2,6 = %18,3’lük bir oranın
GSMH’dan yatırımlara ayrılması gerekmektedir). Ayrılacak olan bu yatırımın %3,5’inin dış
kaynaklardan, %14,8’inin ise iç kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.
Bu yatırımlar, planda kabul edilen karma ekonomik düzen anlayışına uygun olarak
hem kamu hem de özel sektör tarafından birlikte yapılacaktır. Planda 68 milyar liralık yatırım
yapılması öngörüldüğü halde, gerçekleşen yatırım 64 milyar liraya ulaşabilmiştir. Bunun 34
milyarlık kısmı kamu, 30 milyar liralık kısmı ise özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu da karma ekonomi anlayışının sadece isim olarak planda kalmadığını, uygulamada da
işlerlik kazandığını göstermektedir112.

Süreyya Hiç, Türkiye Ekonomisi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,
1994, s.127.
111
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.148.
112
Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s. 32.
110
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BBYKP’nın hedeflerini ve gösterdiği ekonomik performansın başarısını Tablo 4,
Tablo 5 ve Tablo 6 yardımıyla incelemek mümkündür.
Tablo 4: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Yıllık Sektörel Büyüme Hızları
(Sabit Fiyatlarla) (1963-1967)
Sektörler

Plan Hedefleri

Gerçekleşme

Tarım

4,2

3,2

Sanayi

12,3

9,7

Hizmetler

6,8

7,9

İnşaat

10,7

8

Ulaştırma

10,5

7,2

GSYİH

6,9

6,4

GSMH

7

6,7

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.143.
BBYKP döneminde ortalama %6,7 oranında büyüme sağlanarak, hedeflenen %7’lik
büyüme hızına yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak bu dönemde hizmetler sektörünün
dışındaki hiçbir sektörde gerçekleşme rakamı, plan dahilinde belirlenen hedeflenen rakamın
üzerine çıkmamıştır.
Tablo 5: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sabit Sermaye Yatırımlarının GSMH
İçindeki Payı ve Kaynakları (% Olarak) (1963-1967)
Sektörler

Plan Hedefleri

Gerçekleşme

18,3

16,0

İç Kaynaklar

14,8

14,2

Dış Kaynaklar

3,5

1,8

GSMH içindeki Sabit
Sermaye Yatırımları

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979, s.32.
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Bu plan döneminde sabit sermaye yatırımlarının GSMH'ya oranının %18,3'e ulaşması
öngörülmüştür. Gerçekleşme ise GSMH'nın %16,0'ı dolayında olmuştur. Sabit sermaye
yatırımlarının iç kaynaklardan karşılanan bölümünün GSMH'ya oranının %14,8, dış
tasarruflardan karşılanan bölümünün ise %3,5 dolayında olması planlanmıştır. Sabit sermaye
yatırımlarının iç tasarruflardan karşılanan bölümünün GSMH'ya oranı %14,2, dış
tasarruflardan karşılanan bölümünün GSMH’ya oranı ise %1,8'dir. Bu plan döneminde
sermaye

birikiminde

hedeften

geri

kalma,

dış

tasarrufların

öngörülen

ölçüde

gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık ortalama iç tasarruf oranı hedeflenen
rakama önemli ölçüde yaklaşmıştır.
Tablo 6: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Bazı Makro Ekonomik Değişkenler
(1963-1967)
Enflasyon

İhracat

İthalat

Dış Ticaret Dengesi

Yıllar

(% Olarak)

(000 $ Olarak)

(000 $ Olarak)

1963

4,3

368.087

687.616

-319.529

1964

1,2

410.771

537.229

-126.458

1965

8,1

463.738

571.953

-108.215

1966

4,8

490.508

718.269

-227.761

1967

7,6

522.334

684.669

-162.335

Ortalama

5,2

---

---

---

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.175.
BBYKP döneminde ortalama enflasyon %5,2 gibi oldukça düşük seviyelerde
gerçekleşmiştir. Düşük enflasyon ortamında gerçekleşen büyümenin, hedeflenen büyüme
rakamına yakın bir seviyede gerçekleşmesi, istikrar içinde büyümenin sağlandığını
göstermektedir. Dönem başında oldukça yüksek seviyelerde olan dış ticaret açığı dönemin
ortalarına doğru azalmış ve dönem sonunda dönem başına göre %50 azalmıştır.
BBYKP’nın hedefleri ve gösterdiği ekonomik performansın gelişimi göz önüne
alındığında, planın çok fazla sapma göstermediği görülmektedir. Bu nedenden dolayı, bu plan
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döneminde gerçekleştirilen sanayileşme ve kalkınmanın önemli ölçüde etkili ve başarılı
olduğu söylenebilir.
Bu planlı dönem, Türkiye’nin Avrupa’da gerçekleştirdiği faaliyetler açısından
değerlendirilecek olunursa; Türkiye 25 Mart 1957 Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET)’na ilk defa 1959 yılında girme teşebbüsünde bulunmuştur. Dört
yıl süren müzakerelerden sonra 12 Eylül 1963’de Türkiye ile AET arasında Ankara
Anlaşması imzalanmış ve 1964 yılında yürürlüğe girmiştir.
Türkiye ile AET arasında imzalanan bu anlaşmada, Türkiye’nin üç dönemden geçmesi
sonucunda topluluğa tam üye olarak katılması öngörülmüştür. Bu dönemler; hazırlık dönemi,
geçiş dönemi ve son dönemdir113.
Bu dönemde imzalanan Ankara Anlaşması ile, Türkiye’nin bir kesimi müşterek pazara
girmenin Türk sanayisini olumsuz yönde etkileyeceğini savunurken, diğer bir kesimi ise
Türkiye’nin iktisadi refahını müşterek pazarda görmektedir. Topluluk üyesi devletler ile
Türkiye arasında ithalatta olduğu gibi ihracatta da gümrük vergilerine ve anlaşmanın
hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı amaçlayan tedbirler yasaklanmıştır. Bu anlaşma ile
Türkiye, topluluk dışı ülkelerle yaptığı ticarette, topluluğun gümrük tarifelerini uygulamayı
kabul etmiştir114.

4.2.3.2.İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968 – 1972) Dönemi
BBYKP’nda kamu sektörü ön planda iken, İBYKP’nda hedeflenen ekonomik
kalkınma stratejisi ve ekonomik rejim sosyal reformların gerçekleştirilmesinden ziyade, özel
teşebbüsün ve özel sanayinin teşvik edilmesi unsuru ön plana çıkmaktadır. Bu farklılığa
rağmen her iki plan şekil ve içindekilerin düzenlenmesi bakımından birbirinin hemen hemen
aynısıdır115.
İBYKP’nın temel ekonomik hedefi BBYKP’nda olduğu gibi ekonomide yüksek
düzeyde bir gelişme hızı sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda
İBYKP’nda ekonominin %7 büyümesini sağlamak temel hedeftir116. Bu hedefe ulaşmak için
GSMH’nın %22,75’inin yatırımlara ayrılması gerektiği hesaplanmıştır. (Her yıl %7’lik bir
Akın İlkin, “Türkiye’de Sanayi Politikası (1923 – 1973)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası, Cilt: 30, No: 1-4, Ekim 1970 – Eylül 197, s. 411.
114
Ersin Çamoğlu, “Devletin Dış Ticarete Müdahalesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,
Cilt:29, İstanbul, 1963, s.644.
115
Hiç, a.g.e., s.128.
116
Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.151.
113
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büyüme hızına ulaşabilmek için; Harrod Domar büyüme modeline göre, Türkiye için
Sermaye/Hasıla oranının 2,88 olması gerekmektedir. (Büyüme Oranı × Sermaye/Hasıla) →
(%7 × 2,88 = %22,75’lik bir oranın GSMH’dan yatırımlara ayrılması gerekmektedir)117
İBYKP’nın ikinci temel hedefi ise ekonominin dış kaynaklara olan bağımlılığını
azaltmaktır. Bu hedefle ihraç malları sanayinde üretilen mallar ile ithal malların ikamesi
sağlanacaktır. Diğer bir değişle ithal ikameci sanayileşme stratejisi bu planda ön plana
çıkmaktadır. Bu iki temel hedefin yanında, ikinci planda fiyat istikrarı planın temel
konularından birisi olmuştur. Bu planda ayrıca birinci plandan farklı olarak kentleşme olgusu
da özendirici bir biçimde ele alınmıştır. İstihdam ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan
kaldırılması konusu ise birinci planla benzerlik göstermektedir118.
İBYKP döneminde sanayiye verilen öncelik, yatırımların büyük bir bölümünün bu
sektöre ayrılmasını gerektirmiştir. Ancak sanayi sektörüne yapılacak olan yatırımlar bu plan
döneminde bazı ilkelere dayandırılmıştır. Bu ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür119;


Yatırım ve ara malları üreten temel, stratejik sanayiler kurulacak,



Lüks tüketim malları üreten sektörlerin gelişmesi özendirilmeyecek,



Ödemeler dengesindeki baskıları azaltmak için mümkün olan sanayi kollarında

ihracatın arttırılmasına ve uzun sürede karşılaştırmalı üstünlükler sağlayabilecek alanlarda
ithal ikamesine önem verilecek,


Türk sanayinin uzun dönemde, o zamanki adıyla Ortak Pazar sanayileriyle rekabet

edebilir bir duruma getirilebilmesi için önlemler alınacak ve işgücü yoğunluğu fazla olan
sanayi kollarına özel destek sağlanacak,


Tarım sektörünün gelişmesi ve bu sektördeki verimliliğin arttırılması için sanayide

bu malları üretecek kollar baz alınarak desteklenecektir.
İBYKP’nın hedefleri ve gösterdiği ekonomik performansın başarısını Tablo 7, Tablo 8
ve Tablo 9 yardımıyla incelemek mümkündür.
Tablo 7: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Yıllık Sektörel Büyüme Hızları (Sabit
Fiyatlarla) (1968-1972)
Sektörler

Plan Hedefleri

Gerçekleşme

Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.34.
Çavdar, a.g.e., s.223.
119
Öcal, a.g.e., s.72.
117
118
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Tarım

4,1

3,1

Sanayi

12

7,¹

Hizmetler

6,3

7,7

İnşaat

7,2

6,¹

Ulaştırma

7,2

7,8

GSYİH

6,8

6,1

GSMH

7

6,3

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.143.
İBYKP döneminde ortalama %6,3 oranında büyüme sağlanarak, hedeflenen %7’lik
büyüme hızına yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak bu dönemdeki büyüme oranı
BBYKP’nın gerisinde kalmıştır. Bu plan döneminde, hizmetler ve ulaştırma sektörünün
dışındaki hiçbir sektörde gerçekleşme rakamı, plan dahilinde hedeflenen rakamın üzerinde
gerçekleşmemiştir.
Tablo 8: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sabit Sermaye Yatırımlarının GSMH
İçindeki Payı ve Kaynakları (% Olarak) (1968-1972)
Sektörler
GSMH

Plan Hedefleri
içindeki

Sabit

Gerçekleşme

Sermaye 21,3

16,1

İç Kaynaklar

19,4

15,5

Dış Kaynaklar

1,9

0,6

Yatırımları

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.32.
Bu planda sabit sermaye yatırımlarının GSMH'ya oranı %21,3 olarak öngörülmüş, %
16,1 olarak gerçekleşmiştir. Sabit sermaye yatırımlarının bu plan döneminde yurt içi
kaynaklardan karşılanan bölümünün GSMH'ya oranı %19,4, dış kaynaklardan karşılanan
bölümünün de %1,9 olması hedeflenmiş, gerçekleşmeler ise sırasıyla, %15,5 ve %0,6
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olmuştur. Bu planda birinci plana oranla hem iç kaynaklarda hem de dış kaynaklarda daha
fazla sapma görülmektedir.
Tablo 9: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Bazı Makro Ekonomik Değişkenler
(1968-1972)
Enflasyon

Dış Ticaret

İşçi

Yıllar

(%)

Açığı (Milyon $)

Dövizleri

1968

3,2

-267,2

107

1969

7,2

-264,4

141

1970

6,7

-359,1

273

1971

15,9

-494,2

471

1972

18,0

-677,6

740

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.185.
İBYKP döneminde enflasyon oranları plan döneminin sonlarına doğru sürekli artmış
ve son iki yılda çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Dış ticaret açığında da enflasyondaki
gelişmeye benzer bir gelişme yaşanmış ve dış ticaret açığı dönemin sonlarına doğru sürekli
artış göstermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı düşmüştür. İşçi dövizleri ise dönem
boyunca sürekli artmıştır.
İBYKP döneminde, dış ticaret açığının artmasına ve Türk Lirası’nın aşırı derecede
değerlenmiş olmasına bağlı olarak döviz girişleri azalmıştır. Bu olumsuz gelişmelerin önüne
geçebilmek amacıyla 1970 yılında %40 oranında bir devalüasyon yapılarak TL’nin değeri 1
dolar= 9TL’den 15 TL’ye yükseltilmiştir. Yine aynı dönemde ihracatta katı kur uygulamasına
devam edilmiş, ithal teminat oranları azaltılmış, miktar sınırlamaları (kotalar) arttırılmış,
vergiler ve faizler yükseltilmiştir. KİT’lerin ürettiği ürünlere zam yapılmıştır. 1970 yılında
uygulamaya konulan bu önlemler paketi devam eden dört yılda oldukça olumlu sonuçlar
vermiş ve dış ticaret açıkları küçülmüştür. Bunun yanında yurt dışında çalışan işçilerin
gönderdikleri dövizlerin beklenilenin üzerinde artması, cari işlemler bilançosunun sadece 8
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milyon dolar açıkla kapanmasına, 1973 yılında ise 484 milyon dolar fazla vermesine neden
olmuştur120.

4.2.3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977) Dönemi
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlar, birinci 15 yıllık perspektif planın ilk iki bölümünü
oluşturmuşlardır. ÜBYKP ise, birinci 15 yıllık uzun dönemli perspektif planın son bölümünü
oluştururken, aynı zamanda 1973-1995 yıllarını kapsayan 22 yıllık uzun dönemli planın ilk
bölümünü oluşturmaktadır. Bu değişimin nedenleri, Türkiye’nin AET’ye katılması, Birinci ve
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ile ulaşılan sonuçlar, kazanılan tecrübeler ile planlama
süresinde karşılaşılan sorunlar ve kalkınma potansiyelinin daha belirgin hale gelmiş olmasıdır
121

.
Birinci plan en geniş anlamda alt yapı yatırımlarına ve istihdam sorununa öncelik

verirken, ikinci plan özellikle sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici sektör niteliği
kazanması ve kentleşmeden itici bir güç olarak yararlanılması ilkelerini benimsemiştir.
ÜBYKP’nın ise temel ekonomik ve sosyal hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür122;


Nüfusun 1995 yılında 65 milyonu aşmaması için gerekli önlemlerin alınarak

uygulamaya konulmasını sağlamak,


Ekonominin bu dönemde ortalama %7,9 büyümesini sağlamak,



Bu plan döneminde 291 milyar TL’lik yatırım yapmak,



Yatırımların %12’sini tarım, %45’ini sanayi ve %43’ünü hizmetler sektöründe

gerçekleştirmek,


Sektörel büyüme hedeflerini tarımda %4 – 4,5, sanayide %11,5 – 12 seviyelerinde

gerçekleştirmek ve


GSMH’nın sektörel dağılımında tarımın %23, sanayinin %27 ve hizmetlerin %50

pay almasını sağlamaktır.
ÜBYKP’nın hedefleri ve gösterdiği ekonomik performansın başarısı Tablo 10, Tablo
11 ve Tablo 12 yardımıyla incelenmiştir.
Tablo 10: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Yıllık Sektörel Büyüme Hızları
(Sabit Fiyatlarla) (1973-1977)

120

Şahin, a.g.e., s.170.

121

İlkin, a.g.m., ss.407-408.
Öcal, a.g.e., ss.73-75.

122

106

Sektörler

Plan Hedefleri

Gerçekleşme

Tarım

3,7

3,3

Sanayi

11,4

9,9

Hizmetler

6,8

7,9

İnşaat

11,9

7,1

Ulaştırma

8,2

9,2

GSYİH

7,6

6,9

GSMH

7,9

5,2

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.143.

ÜBYKP döneminde ortalama %5,2 oranında büyüme sağlanarak, hedeflenen %7’lik
büyüme hızından uzaklaşılmıştır. Bu plan dönemindeki büyüme oranı hem BBYKP’nın hem
de İBYKP’nın gerisinde kalmıştır. Bu plan döneminde hizmetler ve ulaştırma sektörünün
dışındaki hiçbir sektörde gerçekleşme rakamı, plan dahilinde hedeflenen rakamın üzerinde
gerçekleşmemiştir.
Tablo 11: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sabit Sermaye Yatırımlarının
GSMH İçindeki Payı ve Kaynakları (% Olarak) (1973-1977)
Sektörler
GSMH

Plan Hedefleri
içindeki

Sabit

Gerçekleşme

Sermaye 21,9

20,2

İç Kaynaklar

21,1

16,0

Dış Kaynaklar

0,8

4,2

Yatırımları

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.32.
Bu plan döneminde, sabit sermaye yatırımlarının GSMH'ya oranının %21,9'a ulaşması
ve bunun yurt içi kaynaklardan karşılanan bölümünün GSMH'nın %21,l'e, dış kaynaklardan
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karşılanan bölümünün ise %0,8'e ulaşması hedeflenmektedir. Bu plan döneminde toplam sabit
sermaye yatırımlarının GSMH'ya oranı %20,2 olarak gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen sabit sermaye yatırımlarının yurt içi kaynaklardan karşılanan bölümünün
GSMH'ya oranı %16,0 ve dış kaynaklardan karşılanan bölümünün GSMH'ya oranı %4,2
olarak gerçekleşmiştir. Sabit sermaye yatırımlarının iç kaynaklardan karşılanan bölümü bu
plan döneminde, ikinci plan dönemine göre az da olsa bir artış göstermesine karşın hedeflenen
rakamın altındadır.
Tablo 12: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Bazı Makro Ekonomik Değişkenler
(1973-1977)
Yıllar

Enflasyon

Dış Ticaret

İşçi

(% Olarak)

Açığı (Milyon $)

Dövizleri

1973

20,5

-769

1183

1974

19,9

-2245

1426

1975

10,1

-3338

1312

1976

15,¹

-3168

983

1977

24,1

-4043

982

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.192.
ÜBYKP döneminde, enflasyon oranları plan döneminin başından ortalarına doğru
azalış eğilimi gösterirken, dönemin sonlarına doğru tekrar artmıştır. Dış ticaret açığı bu plan
döneminde, 1976 yılı hariç yaşanan ekonomik ve siyasi olayların da etkisiyle sürek artmıştır.
İşçi dövizlerinde ise dönem boyunca 1974 yılı hariç, sürekli azalışlar yaşanmıştır.
ÜBYKP döneminde, Araplar ile İsrailli’ler arasındaki savaşın 1973’de başlamasıyla
petrol fiyatlarının çok fazla yükselmesi sonucu yaşanan petrol krizi, petrol ithalatçısı olan
Türkiye’nin dış ticaret açığının üç katına çıkmasına neden olmuştur. Yine 1974’de

108

gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı, harcamaların artmasına neden olarak ve o dönemdeki
borçlar üzerinde baskı yaratarak, planın başarısını olumsuz yönde etkilemiştir123.
Bu dönemde yaşanan bu iki gelişme, 1970’li yılların sonuna gelindiğinde ekonomik
bunalıma neden olur. Dönemin sonuna gelindiğinde ekonomik bunalımın temel göstergelerini
şu şekilde sıralamak mümkündür124;


Enflasyonist baskılarda yaşanan artış,



Ödemeler bilançosu açıklarının büyümesi sonucu yaşanan döviz darboğazları,



İşsizliğin artması,



Eksik kapasite kullanımı ve buna bağlı olarak da üretimde düşmelerin

yaşanmasıdır.
Dış ödemeler dengesini sağlamak, enflasyonu düşürmek ve KİT açıklarını kapatmak
amacıyla 1978 ve 1979 yıllarında IMF ile anlaşarak bazı istikrar tedbirleri yürürlüğe
konmuştur. Yürürlüğe konulan bu istikrar tedbirlerini şu şekilde sıralamak mümkündür125;


TL dolar karşısında 1978 yılında %23, 1979’da %28,6 oranında devalüe edilmiş,



KİT ürünlerine büyük oranda zam yapılacak,



Emisyon hacmine sınırlama getirilecek,



İthalat kısılacak, ihracat teşvik edilecek,



Kamu harcamaları disipline edilecek,



Faizler yükseltilecek,



Yatırım harcamaları kısılarak kalkınma hızı düşürülecek,



Tarım ürünlerinin destekleme alımlarının kapsamı daraltılacak,



Dövize Çevrilebilir Mevduatlar (DÇM) uygulamasına son verilecek,



Çalışanların maaş ve ücret artışlarına sınırlandırmalar getirilecektir.
1978 ve 1979 yıllarında alınan bu istikrar tedbirleri başarılı olamamıştır. Alınan bu

istikrar tedbirlerinin başarılı olamamasının nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür126;


Siyasi istikrarsızlık ve zayıf hükümetlerin alınan istikrar önlemlerini etkili biçimde

ve gereken sürede uygulanmasına olanak vermemesi,


Alınan istikrar önlemlerinin iç tutarlılıktan yoksun ve eksik taraflarının olması ve

Öcal, a.g.e., s.74.
Şahin, a.g.e., s.187.
125
Karluk, a.g.e., s.416.
126
Şahin, a.g.e., ss.191-192.
123
124
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Alınan bu istikrar önlemlerinin mali çevrelerde yeterli destek görmemesidir.
1978 ve 1979 yıllarında alınan istikrar önlemlerinin bu nedenlerden dolayı başarısız

olması, ekonomik bunalımın daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. 1979 yılında hükümet
değişmiş ve yeni hükümet ekonominin tekrar istikrara kavuşması için 24 Ocak 1980 tarihinde
“24 Ocak kararları” olarak bilinen istikrar kararlarını yürürlüğe koymuştur.
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Uygulamalar
1) Beş Yıllık Kalkınma Planlarının ortak özelliklerini, strateji ve amaçlarını tartışınız.
2) Birinci ve İkinci Kalkınma Planının altını çizdiği hedeflerin ne olduğunu belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Kalkınma Planlarının özelliklerini tartışınız. Eksik bir özellik söz konusu
mudur?
2) 1950-1960

yılları

arasında

Türkiye

Ekonomisinin

durumunu

nasıl

değerlendiriyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demokrat Parti iktidarı ile 1950 yılından itibaren uygulanmaya başlayan liberal
politikalar dönemin sonlarına doğru olumsuz gelişmelere neden olmuş bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmak amacıyla istikrar programları yürürlüğe koyulduysa da başarı
sağlanamamıştır. Bu nedenden dolayı 1960 yılından itibaren ekonominin planlı bir şekilde
hazırlanacak olana planlar ile yürütülmesine karar verilmiş ve 1960-1980 döneminde üç tane
beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki beş yıllık kalkınma planların hangisinde özel teşebbüsün ve özel sanayinin
teşvik edilmesi unsuru ön plana çıkmaktadır?
a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
d) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
e) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
2) Birinci plan en geniş anlamda alt yapı yatırımlarına ve istihdam sorununa öncelik
verirken, ikinci plan özellikle sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici sektör niteliği
kazanması ve kentleşmeden itici bir güç olarak yararlanılması ilkelerini benimsemiştir.
a) doğru

b) yanlış

3) Aşağıdakilerden hangisi Batı ülkelerinin önderi A.B.D’nin başını çektiği dünya
düzenini cezbedici kılan en önemli unsurlardan biri değildir?
a) Gelişen dünya pazarı,
b) Yüksek yatırım düzeyi,
c) Düşük faizler,
d) Sabit kurların sağladığı belirlilik
e) Nitelikli işgücü
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1950-1960 dönemi Türkiye ekonomisi ile ilgilidir?
a) 1950’li yılların ortalarında sermayeye, dış kaynaklı yardım ve kredilere, tarımda
makineleşmeye ve yerli hammaddeye dayalı tüketim mallarında ithal ikamesine ağırlık
verilmiştir.
b) 1950’li yıllarda ortaya çıkan Kore Harbi de hammaddelere olan talebin ve üreticinin satın
alma gücünün azalmasına neden olmuştur.
c) Demokrat Parti yeni toprakları tarıma kapatmış, tarımda makineleşmeyi hızlandırmıştır.
d) Özel bankaların sayısı bu dönemlerde 5 tanedir.
e) Hem siyasi hem de ekonomik yönden içe bağımlılığın en üst düzeye ulaşıldığı dönemdir.
5) Aşağıdakilerden hangisi 1950-1954 döneminin ekonomik gelişiminde görülen adımlar
arasında yer almaz?
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a) İthalatın özendirilmesi,
b) Ticaret ve ödeme anlaşmalarında serbest döviz kabul edilmesi,
c) Sanayi kesimindeki yatırımlar
d) Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi,
e) Barajların yapımı,
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1950-1953 dönemi reel gelirlerin azaldığı, ticaretin ve tarımın ikinci planda kaldığı, üretim
dinamizmi içinde köylünün belli ölçülerde refah düzeyinin azaldığı, halkın yaşam koşullarının
kötüleştiği, bir dönemdir.
b) 1954 yılından sonra dış ticaret denetimlerine ağırlık verilmiştir.
c) 1954-1958 yılları arasında yaşanan ekonomik sıkıntı sonunda, Türkiye devletçi dönemden
farklı bir ithal ikame ağırlıklı sanayi politikası uygulamaya başlamıştır.
d) 1950-1958 yılları arasında, gevşek bir para kredisi uygulanmış olup; enflasyon oranları
1950-1954 yılları arasında tek ve 1954-59 döneminde ise çift rakamlı olarak gerçekleşmiştir.
e) Anti devletçi propaganda ile iktidara gelerek uyguladığı politikalarla başarılı olan
Demokrat Parti 1954’den sonra yeniden kamu sektörünün yönlendirici olmasına karar
vermiştir.
7) Aşağıdakilerden hangisi Planlı Kalkınma Dönemine geçişin nedenlerinden biridir?
a) Büyüme oranlarının artması
b) Reel gelirin artması
c) Ekonominin dışarıya bağımsız hale gelmesi,
d) Dış ticaret açıklarının azalması,
e) Enflasyonist ortamın yarattığı istikrarsızlık
8) Planlı Kalkınma Dönemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Beşer yıllık planlara ayrılarak yönetilmeye çalışılmıştır.
b) Planlı Dönem’e geçilmesinin ilk somut adımı 1961 Anayasası’nda atılmıştır.
c) 1961 Anayasası daha hazırlanırken, 1961 yılında çıkarılan bir kanunla Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) kurulmuştur.
d) DPT kalkınma planlarını hazırlamak ve yürütmekle görevlendirilmiştir.
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e) 1960-1965 yılları arasını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP)
hazırlanmıştır.
9) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Bazı Makro Ekonomik Değişkenlerin,
planın başarısını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle görülen olumsuz gelişmeleri
ortadan kaldırmak için 1978 ve 1979 yıllarında IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde
aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yürürlüğe konulmamıştır?
a) Yatırım harcamalarının kısılarak kalkınma hızının düşürülmesi,
b) KİT ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi,
c) Tarım ürünlerinin destekleme alımlarının kapsamının daraltılması,
d) Dövize Çevrilebilir Mevduatlar uygulamasına son verilmesi,
e) Çalışanların maaş ve ücret artışlarına sınırlamalar getirilmesi.

10) Kalkınma Planları ve Dönemlerine yönelik aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- 1963-1967
b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- 1966-1970
c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı- 1971-1975
d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı- 1972-1976
e) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- 1960-1965

Cevaplar
1)d 2) doğru 3)e 4)a 5)a 6)a 7)e 8)d 9)b 10)a
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5. LİBERAL DÖNEMDE UYGULAMAYA KOYULAN KALKINMA
PLANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
5.2.Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)
5.3.Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)
5.4.Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)
5.5.Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
5.6.Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
5.7. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
5.8. 24 Ocak 1980 Kararları ve 1990’lı Yıllar I
5.8.1. 24 Ocak 1980 Kararları
5.8.1.1. 24 Ocak Kararları’nın Amaçları
5.8.1.2. 24 Ocak Kararları’nın Araçları
5.8.1.3. 24 Ocak Kararları’nın Kapsamı
5.8.1.4. 24 Ocak Kararları’nın Özellikleri
5.8.2. 24 Ocak Kararları’nın Uygulama Sonuçları
5.8.2.1. 24 Ocak Kararları Uygulamalarında 1980–1983 Dönemi
5.8.2.2. 24 Ocak Kararları Uygulamalarında 1984–1989 Dönemi

118

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Liberal dönemde uygulamaya konan kalkınma planlarını sıralayınız.
2) 24 Ocak kararlarının özelliklerini sıralayınız.
3) 24 Ocak kararlarının uygulama sonuçlarını iki farklı dönem bazında ele alınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dördüncü
Beş
Kalkınma Planı

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Beş
Yıllık Dördüncü
Beş
Yıllık
Yıllık Dördüncü
kalkınma planında yer alan kalkınma planını okumak
ekonomik
amaçları
kavrayabilmek

Beşinci Beş Yıllık Kalkıma Beşinci Beş Yıllık kalkınma Beşinci Beş Yıllık kalkınma
planında yer alan ekonomik planını okumak
Planı
amaçları kavrayabilmek
Altıncı Beş Yıllık Kalkıma Altıncı Beş Yıllık kalkınma Altıncı Beş Yıllık kalkınma
planında yer alan ekonomik planını okumak
Planı
amaçları kavrayabilmek
sonrası
kalkınma 1980 sonrası Kalkınma
1980
sonrası
Dönem, 1980
planlarını anlayabilmek
Planlarını incelemek
Kalkınma Planları
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Anahtar Kavramlar


Liberal Dönem Kalkınma Planları



1980 Kararları
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Giriş
Planlı kalkınma döneminde uygulamaya koyulan üç tane planın sonuncusunun 1977
yılında tamamlanması ile birlikte planlı dördüncü ve sonrasında uygulamaya koyulan planlar
liberal ekonomi politikalarının uygulama ortamı bulduğu yıllarda yürürlüğe koyulmuştur. Bu
dönemde 1979 yılından itibaren günümüze kadar altı tane kalkınma planı daha yürürlüğe
koyulmuştur. Liberal dönemde uygulamaya koyulan bu planların temel özelliklerini
incelemeye çalışalım.
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5.1. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
ÜBYKP’nin 1977 yılında tamamlanmasından sonra Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planı (DBYKP) iki yıl gecikme ile 1979 yılında yürürlüğe koyulmuştur. Yürürlüğe koyulan
DBYKP’nin uygulanmaya koyulmasının temek bazı ekonomik amaçları vardır. Bu amaçları
şu şekilde özetlemek mümkündür127;
-

Ekonomik gelişmeyi dinamik istikrar içinde hızlandırmak,

-

İleri bir sınaileşme düzeyine ulaşarak ülkenin dışsatım gücünü arttırmak,

-

Teknolojik gelişmeyi sağlamak,

-

Dış ödeme gücünü hızla yükseltmek,

-

Kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

-

Ekonominin altyapı eksikliklerini gidermek,

-

Tarımsal gelişmeyle hızlı sınaileşmeyi ve sağlıklı bir kentleşmeyi tüm yurda yaymak,

-

Uluslararası ekonomik ilişkileri, dengeli bir şekilde yürütmektir.
Planlı kalkınma döneminin son yıllarında yoğun devletçilik ve müdahaleci bir ortamda

uygulamaya koyulan DBYKP 1979 yılında yapılan seçimle birlikte özel sektöre önem veren
liberal içerikli politikaları tercih eden bir partinin seçimi kazanarak iktidara gelmesiyle
birlikte uygulamaya koyulan 24 Ocak 1980 kararları nedeniyle uygulama alanı bulamamıştır.

5.2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’da önceki plan gibi gecikmeyle hazırlanmıştır. Bu
planın en önemli özelliği, diğer planlara göre daha sade ve özet niteliğinde olmasıdır. Bu
planda özel teşebbüs ile özel yabancı sermayenin teşvikine ve piyasa ekonomisine ağırlık
verilmiştir.
Bu plan 24 Ocak 1980 Kararları’nın devam ettirilmesini ve geliştirilmesini
hedeflemektedir. İhracatın teşviki konusunda geçici döviz kuru politikasına ağırlık verilmiş
ancak mali ve parasal ihracat teşvikleri giderek azaltılmıştır. İthalatın liberalizasyonuna
gidilmiş 1934 tarihli Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Büyüme hızı ve ihracatta görülen gelişmelere karşın bu plan döneminde enflasyonda artma,
gelir dağılımında bozulma ile iç ve dış borçlanmada artış gözlenmiştir128.

127
128

DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.656.
Başol, a.g.e., ss.66-67.
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5.3. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (ABYKP) dönemine girerken, Türk ekonomisinin
karşılaştığı sorunların önemli bir kısmı kalkınmakta olan ekonomilere mahsus yapısal
sorunlardır. Bu sorunların çözümünde belirli mesafeler kaydedilmiş olmakla birlikte gelişme
süreci içinde daha olumlu noktalara gitme ihtiyacı devam ettiğinden bu plan hazırlanmış ve
uygulamaya koyulmuştur129.
ABYKP’nin temel hedefleri; uluslararası rekabete açık bir yapı içerisinde,
sanayileşmenin hızlandırılması, kronik hale gelen enflasyonun düşürülmesi, cari işlemler
dengesinde sağlıklı ve sürekli bir fazlaya ulaşılması, kalkınmada özel kesimin rolünün
artırılması ve kaynak tahsisinde yatırımlara öncelik verilmesi olarak belirlenmiştir130.
Bu plan döneminde özel teşebbüsün teşvikine devam edilmiştir. Mali sistemde rekabet
ortamını sağlayacak ve sermaye piyasasının uzun vadeli fon teminine elverişli bir yapıya
getirilmesine yönelik önlemlerin alınması benimsenmiş, KİT’lerin verimli çalışmasının
sağlanması

ve

özelleştirilmelerine

ilişkin

çalışmalarının

yoğunlaştırılmasına

önem

gösterilmiştir131. Özetle bu plan döneminde liberal politikaların uygulanmasına hız verilmiştir.

5.4. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)
ABYKP döneminde de sürekli olarak artan kamu açıkları, ekonominin dışa açılması
ve serbestleştirilmesi yönünde sağlanan olumlu gelişmelerden elde edilecek faydaları önemli
ölçüde azaltmıştır. Özellikle, maliye politikasının hedeflenenin tersine genişlemeci bir eğilim
içine girmesi, iç talebe dayalı istikrarsız bir büyüme yapısının oluşmasına ve enflasyonun
kronik hale gelmesine neden olmuştur.
Yine ABYKP döneminde yükselen kamu açıklarına bağlı olarak artan iç faiz oranları
sıcak para girişini hızlandırmış ve TL’nin reel olarak aşırı değer kazanmasına neden olmuştur.
Bu gelişme işgücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ihracat teşviklerindeki
azalma ile birleşerek Türk ekonomisinin hızla rekabet gücünü kaybetmesine neden olmuştur.
Sonuçta, yüksek kamu açıklarından kaynaklanan ekonominin iç dengesizlikleri dış dengede

Devlet Planlama Teşkilatlı (DPT), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), DPT Yayınları, Yayın
No:2174, Ankara, 1989, s.340.
130
Devlet Planlama Teşkilatlı (DPT), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), DPT, Ankara, 1995, s.5.
131
Başol, a.g.e., s.67.
129
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de hızlı bir bozulmaya neden olmuş, ithalat hızla artmış, ihracat yavaşlamış ve dış ticaret
açıkları artmıştır132.
Böyle bir ortamda 1994 yılındaki krizden sonra uygulamaya koyulan 5 Nisan 1994
Kararları ertesinde iki senelik bir gecikme neticesinde uygulamaya koyulan Yedinci Beş
Yıllık Kalkınma Planının (YBYKP) temel amacı bu beş yıllık süre zarfında makroekonomik
istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme hızına ulaşmaktır.

5.5. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (SBYKP), dünyada köklü ekonomik ve sosyal
değişimlerin yaşandığı bir dönemde hazırlanmıştır. Dünyada yaşanan bu değişimin yaratacağı
fırsatlardan ülkemizin uzun dönemde en üst düzeyde yararlanabilmesi en temel ekonomik
amacıdır. Bu temel amacın yanında bu dönemde uygulamaya koyulan bu SBYKP’nın diğer
ekonomik amaçları şunlardır133;
-

Toplumun yaşam kalitesinin yükseltmek,

-

Kesintisiz ve istikrarlı büyüme sağlamak,

-

AB üyeliği sürecindeki temel dönüşümleri gerçekleştirmek,

-

Dünya ile bütünleşmenin sağlamak ve

-

Ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili ve saygın yer edinmesini

sağlamaktır.
Bu plan öncesinde ve sonrasında Türkiye’de yaşanan 2000 Kasım ve 2001 Şubat
krizleri ülkenin makroekonomik değişkenlerini olumsuz yönde etkilediği için öncelikle
krizden çıkmaya yönelik olarak politikalar uygulamaya koyulmuş bu da plan çerçevesinde
uygulanacak olan politikaların ikinci plana itilmesine neden olmuştur.

5.6. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
Bundan önceki planların hepsi beş yıllık bir dönemi kapsamasına rağmen bu plan yedi
yıllık bir dönemi kapsaması bakımından diğer planlardan ayrılmaktadır. Bu plan yedi yıllık
bir dönemi kapsadığından artık beş yıllık plan niteliğinde değildir. Bu yüzdende Dokuzuncu
Kalkınma Planı (DKP) olarak adlandırılmaktadır.
Bu plan SBYKP’nın bitiminden sonra iki yıllık bir gecikme ile hazırlanarak
uygulamaya koyulan DKP, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel
Devlet Planlama Teşkilatlı (DPT), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), s.5.
Devlet Planlama Teşkilatlı (DPT), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (20012005), DPT, Ankara, 2000, ss.21-25.
132
133
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ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini
tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve amaçları çerçevesinde hazırlanmıştır134.
Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu plan, amaçlara ulaşmak için dünya
konjonktürü ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu duruma göre gerekli politikalar çerçevesinde
2013 yılına kadar yürütülmüştür.

5.7. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, “yüksek, istikrarlı ve
kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası
rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı
gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır”.135
Onuncu Kalkınma Planı’nın temel hedefleri; nitelikli insan ve güçlü toplum, yenilikçi
üretim, istikrarlı yüksek büyüme, yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre, kalkınma için
uluslararası işbirliği gibi konuları kapsamaktadır. 136 2019-2023 yıllarını kapsayacak plan ise
Onbirinci Kalkınma Planıdır.

5.8. 24 Ocak 1980 Kararları ve 1990’lı Yıllar I
Türkiye ekonomisinde, 1946 yılından itibaren dışa bağımlılık yaratan ve bu
bağımlılığın her geçen gün artmasına neden olan iktisat politikalarının uygulanması, dünya
kapitalizminin 1969 yılında karşı karşıya kaldığı ikinci çöküşün yarattığı etki, 1973 yılında
petrol fiyatlarında yaşanan artış ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile katlanılmak zorunda kalınan
mali yük 1977 yılında başlayan ve etkisini üç yıl sürdüren bir iktisadi kriz konjonktürünü
beraberinde getirmiştir.
Türkiye ekonomisinde 1977 yılında yaşanan iktisadi kriz konjonktürüne karşı137 1978
ve 1979 yıllarında alınan istikrar tedbirlerinin başarısız olması üzerine, kriz ortamının tekrar
istikrara kavuşturulması için 24 Ocak 1980 tarihinde 24 Ocak Kararları denilen istikrar
kararları yürürlüğe konulmuştur.

DPT, Resmî Gazete, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Sayı: 26215, 1 Temmuz 2006, s.1.
DPT, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attac
hments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf. 15.12.2015.
136
DPT, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).
137
Uğur Selçuk Akalın, Üç Dönem Üç Ekonomi, Önsöz Basım Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.172.
134
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5.8.1. 24 Ocak 1980 Kararları
1980 öncesi oluşan istikrarsız ortamı tekrar istikrara kavuşturmak amacıyla 24 Ocak
1980 tarihinde alınan 24 Ocak Kararları’nın amaçlarını, araçlarını, ilkelerini ve kapsamını şu
şekilde özetlemek mümkünüdür.

5.8.1.1. 24 Ocak Kararları’nın Amaçları
24 Ocak Kararları’nın ilk ikisi uzun vadeli, diğer üç amaç ise kısa vadeli amaçlardır.
Bu amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür138;
-

Ekonomide devlet müdahalesini en aza indirerek piyasa ekonomisine işlerlik

kazandırmak ve devletin yerine özel kesimin almasını sağlamak. Ekonomide makro ve mikro
değişkenlerin belirlenmesinde idari kararların yerine, fiyat mekanizmasının geçerli olmasını
sağlamak,
-

Geleneksel sanayileşme politikası olan ithal ikameci sanayileşme politikasından

vazgeçilerek ihracata dönük sanayileşme politikasına geçmek ve sınai mamul ihracatına
dayalı ihracat artışını bu programın odak noktası haline getirmek,
-

Acil olarak dış ödeme güçlüklerine çözüm bulmak,

-

Enflasyon hızını düşürerek, fiyat istikrarını sağlamak ve

-

Atıl kapasiteleri harekete geçirerek, büyüme hızını tekrar yükseltmektir.

5.8.1.2. 24 Ocak Kararları’nın Araçları
24 Ocak 1980 Kararları’nın, uzun ve kısa vadeli amaçlarına ulaşabilmesi için bazı
araçlar kullanılmıştır. Bu araçları şu şekilde sıralamak mümkündür139;
-

Sıkı para politikası,

-

Pozitif reel faiz politikası,

-

Gerçekçi döviz kuru politikası,

-

Kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarının maliyetleri yansıtacak şekilde tespiti,

-

Dış ticarete kamu kesiminin müdahalelerinin azaltılarak serbestleştirilmesi ve

-

Yabancı sermayenin teşvikidir.

5.8.1.3. 24 Ocak Kararları’nın Kapsamı
24 Ocak 1980 yılında ekonomiye tekrar istikrar kazandırmak amacıyla alınan istikrar
tedbirlerinin içeriğini şu şekilde özetlemek mümkündür140;

138
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Şahin, a.g.e., ss.193-194.
Akalın, a.g.e., s.173.
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%48,6 oranında devalüasyon yapılarak TL’nin 1 dolar=47,80 TL olan değeri 1

dolar=71,40 TL olarak yeniden belirlenmiş,


devletin ekonomideki yerini daraltan tedbirler alınmış, sigara tekeli kaldırılmış,

KİT’lerin özelleştirilmesi çalışmalarına başlanılmış, madenlerin kamulaştırılmasına ilişkin
kararlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda, Fiyat Tespit ve Kontrol Komitesi’nin
çalışmalarına son verilmiş, KİT’lerin ürettikleri malların fiyatlarını kendilerinin belirlemesi
sağlanmış,


Tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmıştır. Tarımsal ürün taban fiyatları,

enflasyonist baskıyı hafifletmek amacıyla düşürülmüş,


Gübre, enerji, ve ulaştırma sektörleri dışındaki sübvansiyonlar kaldırılmış,



Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye teşvik edilmiş, kar transferlerine kolaylık

sağlanmış, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine destek sağlanmıştır. İthalat kademeli olarak
serbestleştirilmiş, ihracat vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide
gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile ihracata teşvikler sağlanmıştır.
DÇM uygulamasına son verilmiştir.


Döviz alım satımı serbestleştirilmiş, döviz piyasası üzerindeki kontroller kaldırılmış,



Faiz oranları serbestleştirilmiş ve reel para politikası izlenmiştir. 1983’den sonra

mevduat faiz oranlarının denetimi ve uygulanacak taban faiz oranları konusunda T.C. Merkez
Bankası yetkili kılınmış ve


12 Eylül 1980 darbesi ile sendikal faaliyetler yasaklandığı için maaş ve ücretler

fiyatlardan daha az artmıştır. Bunda kararların maaş ve ücret artışları üzerindeki
sınırlamasının da etkisi vardır.
24 Ocak 1980 Kararları devletin ekonomiye müdahalesini sınırlayan, özel sektörü ön
plana çıkaran ve ithal ikameci sanayileşme uygulaması yerine ihracata dayalı sanayileşme
modelini benimseyen Neo-Liberal yaklaşım temeli üzerine hazırlanmış olan kararlardır141.

5.8.1.4. 24 Ocak Kararları’nın Özellikleri
Ekonomide istikrar ve dönüşüm sağlamaya yönelik olarak alınan 24 Ocak 1980
Kararları bazı özellikler taşımaktadır. 24 Ocak Kararları’nın taşıdığı bu özellikleri şu şekilde
sıralamak mümkündür142;

140

Karluk, a.g.e., s.419.
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Konjonktürel Olarak Şok (Soğuk Hindi) Stratejisi, Yapısal Önlemlerle İlgili Aşamalı

Strateji İzlenmesi; Yapılan devalüasyon, kamu mallarına yapılan yüksek oranlı zamlar ve faiz
oranlarının hızla yükseltilmesi ekonomi üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Buna karşılık
ekonomide liberalleşme politikalarında aşamalı bir strateji izlenmiştir.


IMF Tipi Ortodoks İçerikli Olması; Kararlar, IMF tarafından desteklendiğinden,

nominal para arzının kontrolünü ve kamusal harcamalardaki önemli kısıntıları içerdiğinden
IMF tipi Ortodoks içerikli politikalardır.


Nominal Çapa Olarak Döviz Kurunun seçilmemesi; Alınan kararlarda nominal çapa

olarak döviz kuru değil, para arzının azaltılması seçilmiştir.


IMF ve Stand-by Anlaşmaları İle Dış Kredi Sağlanması; IMF tarafından stand-by

anlaşması çerçevesinde bu kararları desteklemek amacıyla 1.3 milyar tutarında kredi imkanı
sağlanmıştır.


Yüksek Enflasyonun Hiper- Enflasyona Dönüşmesinin Engellenmesi; Enflasyonun

1970’li yılların ortalarına itibaren hızlanarak artması ve 1980’li yıllara doğru hiperenflasyona
dönüşmesi tehlikesine karşı bu kararlar alınmıştır.

5.8.2. 24 Ocak Kararları’nın Uygulama Sonuçları
24 Ocak 1980 Kararları’nın sonuçları iki farklı alt dönemde incelenmiştir. Bu
dönemler;


24 Ocak 1980-Aralık 1983 dönemi ve



Aralık 1983-1989 dönemidir.

5.8.2.1. 24 Ocak Kararları Uygulamalarında 1980-1983 Dönemi
24 Ocak Kararları, Eylül 1980’e kadar bir azınlık hükümeti tarafından uygulanmıştır.
Ancak Eylül 1980-Aralık 1983 tarihleri arasında demokrasinin askıya alındığı bir ortamda,
askerlerin yönetimindeki bir hükümet tarafından uygulanmıştır. Eylül 1980’deki iktidar
değişikliği 24 Ocak Kararları’nın uygulanmasında herhangi bir kesintiye ya da değişikliğe
neden olmamıştır. Bunun en önemli nedeni ekonomiyi yöneten bürokrat kadronun
değişmeden kalmasıdır.
Eylül 1980’den itibaren programın uygulanması bakımından daha elverişli bir ortam
oluşturuldu. Bu dönemde demokrasinin askıya alınması ile birlikte sendikal faaliyetler ve
grevler yasaklandı. Ücret ve maaş artışları kontrol altına alındı. Taban fiyatlarının ve
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destekleme alımlarının kapsamı daraltıldı. Kamu harcamaları ve para arzındaki genişleme
daraltıldı. Bütçe dengesi ve parasal makro ekonomik göstergeler titizlikle takip edildi143.
Askeri yönetim tarafından uygulanan bu politikalar sonucunda enflasyon kontrol altına
alınırken, ithalat ve ihracatta önemli artışlar yaşanmış, işçi dövizleri ve turizm gelirlerinde
yaşanan artışlarla ödemeler bilançosu açıkları azalmış ve döviz dar boğazında yaşanan
baskılar hafiflemiştir. Buna karşılık büyüme rakamlarında bu dönemi kapsayan Dördüncü Beş
Yıllık Kalkınma Planı hedefi olan %8’lik büyüme oranını gerisinde kalınmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: 1980-1983 Döneminin Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri
Yıllar

Enflasyon

Toptan Büyüme

Sektörler

Eşya Fiyatları (% Hızı (%)

1981-1983 Dönem Ortalama
Büyüme Hızları (% Olarak)

Olarak)
1980

107,2

-1,1

Tarım

2,1

1981

36,8

4,1

Sanayi

7,4

1982

27,0

4,5

Hizmetler 3,3

1983

30,5

3,3

GSMH

4

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.201 ve Şahin, a.g.e., s.209.
1980-1983 döneminin başında enflasyon oranı %107,2 olarak gerçekleşirken,
uygulanan politikalar sonucunda dönem sonunda %30,5’e düşürülmüştür. Büyüme oranı
dönem başında ekonominin daralmasına bağlı olarak %-1,1 olarak gerçekleşirken dönem
sonuna gelindiğinde %3,3’e yükselmiştir. 1981-1983 yıllarının ortalama büyümesi %4 olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemde büyümeden en yüksek payı sanayi sektörü alırken, bu sektörü
hizmetler ve tarım sektörü takip etmiştir. Ancak bu %4’lük ortalama büyüme oranı bu dönemi
kapsayan kalkınma planında öngörülen %8’lik büyüme oranının çok gerisinde kalmıştır.

Tablo 2: Ödemeler Dengesinde, Cari İşlemler ve Sermaye Hareketlerinde Gelişmeler

143

Şahin, a.g.e., s.198.
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Ödemeler

Bilançosu

Kalemleri

(Milyon 1980

1983

İhracat (f.o.b.)

2910

5905

İthalat (f.o.b.)

-7909

-8895

Dış ticaret dengesi

-4999

-2990

İşçi gelirleri

2071

1553

Turizm gelirleri

326

420

Dış borç faiz ödemeleri

-668

-1441

Diğer görünmeyenler

60

630

Cari işlemler dengesi

-3210

-1828

Dış borç ödemeleri

-576

-1081

Özel yabancı sermaye

53

46

Uzun vadeli krediler

2415

692

Kısa vadeli krediler

-2

789

3. Rezerv hareketleri

-90

-152

Dolar)
1. Cari İşlemler

2. Sermaye Hareketleri

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.205.
1980 yılından 1983 yılına ihracat ve ithalatta önemli artışlar yaşanmıştır. İhracat
ithalattan daha fazla arttığı için dış ticaret açığı azalmıştır. Bunun yanı sıra turizm gelirlerinde
yaşanan artışın da etkisiyle, cari işlemler açığında azalma meydana gelmiştir (Tablo 2).

5.8.2.2. 24 Ocak Kararları Uygulamalarında 1984-1989 Dönemi
1983 yılında yapılan seçimle, daha fazla serbestleşmeyi savunan ANAP iktidara
gelmiş ve 24 Ocak 1980 Kararları’nın mimarı sayılan Turgut Özal Başbakanlık’a getirilmiştir.
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ANAP seçim programında enflasyonu düşüreceğini, orta gelir grubunu güçlendireceğini,
kapsamlı bir özelleştirme ve serbestleşme programı izleyeceğini vaat etmiştir.
Bu vaatlerle birlikte kısa sürede döviz kuru, faiz haddi, dış ticaret ve yabancı
sermayede esaslı değişiklikler yapılarak, daha liberal politikalar uygulanmaya başlanmıştır.
Sermaye piyasası yasası yenilenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) faaliyete
geçirilmiş, Bankalar arası Para Piyasası oluşturulmuştur (1986). Merkez Bankası (MB) açık
piyasa işlemlerine başlamıştır (1987). Bu düzenlemelerle Merkez Bankası’nın para piyasası
üzerindeki denetim ve etkinliği arttırılmaya çalışılmıştır.
Bunun sonuncunda Merkez Bankası durgunluğu aşmak için genişletici para ve maliye
politikası izlemiştir. Bu politikalar sonucunda büyüme hızlanmış, ancak para ve maliye
politikalarındaki genişlemeye bağlı olarak enflasyon da artış göstermiştir. Yine bu dönemde
kamu kesiminin ekonomideki yeri küçültülmeye çalışılmıştır. Bunun için vergi indirimleri
uygulamaya konulmuştur. Kamu harcamaları sürekli artarken, artan harcamaları finanse
edebilmek için yoğun şekilde borçlanmaya başvurulmuştur. Özellikle iç borçlanma 1985
yılından itibaren ivme kazanmıştır. Özelleştirmede istenilen gelişme sağlanamamıştır144.
1984-1989 döneminde uygulanan para ve maliye politikalarına bağlı olarak büyüme,
enflasyon, dış ticaret açığı, işçi dövizleri ve cari işlemler dengesi rakamlarındaki gelişim tablo
3 yardımıyla incelenmektedir.
Tablo 3: 1984-1989 Döneminin Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri (Milyon Dolar)
Yıllar

Enflasyon

Toptan Büyüme

Eşya Fiyatları (% Hızı (%)

Dış Ticaret İşçi
Açığı

Dövizleri

Cari İşlemler

Olarak)
1984

50,3

5,9

3623

1807

-1407

1985

43,2

5,1

3385

1714

-1013

1986

29,6

8,1

3648

1634

-1465

1987

32,0

7,4

3967

2021

-806

144

Şahin, a.g.e., ss.200-201.
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1988

68,3

3,7

2673

1755

1596

1989

69,6

1,9

4167

3040

961

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.213.
Bu dönemde uygulanan genişletici para ve maliye politikalarının etkisiyle büyüme
oranlarında, 1987 yılı sonuna kadar artışlar yaşanırken, bu tarihten sonra düşüşler
gözlenmiştir. Para arzındaki artışa bağlı olarak arz ve talep dengesi bozulmuş, bunun
sonucunda da enflasyon oranlarında artışlar yaşanmıştır. Bu artışlar kendisini özellikle 1988
yılından sonra hissettirmeye başlamıştır. Dış ticaret açığında istikrarlı bir gelişme yerine,
yıllar itibariyle artış ve azalışlar görülmüştür. İşçi dövizleri bazı yıllar azalırken, 1987 ve 1989
yılında artmıştır. Bu dönemde cari işlemler açığı sürekli azalmış, hatta 1988 ve 1989
yıllarında cari işlemler fazla vermiştir.
Tablo 4: 1984-1989 Döneminde Kamu Ekonomisinin Toplam Verileri (Cari Fiyatlarla,
Milyar TL)
Yıllar

Kamu Gelirleri

Kamu Giderleri

Fark

1984

3997

4567

570

1985

6888

8153

1265

1986

11628

13495

1867

1987

16967

21552

4585

1988

28753

34979

6226

1989

48329

60491

12162

Kaynak: Kepenek ve Yentürk, a.g.e., s.245.
1984-1989 döneminin kamu gelir gider dengesi incelendiğinde hem kamu gelirlerinin
hem de kamu giderlerinin sürekli arttığı görülmektedir. Ancak kamu giderleri bu dönemde,
özellikle dönemin sonlarına doğru kamu gelirlerinden çok daha fazla artış göstererek, kamu
gelir gider farkının açılmasına neden olmuştur (Tablo 4).
Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları’ndan sonra yapısal bir değişim
sürecine girmiş olmasına rağmen, kararlar ekonomide gerekli olan istikrarı sağlayamamıştır.
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Ekonomi 1988 yılında yeni bir krize girmiştir. 1988 yılında fiyatlar yükselirken, üretim
düşmüş, reel yatırımlar azalırken, dış ticarete konu olmayan sektörlere doğru bir yatırım
yönelmesi olmuştur. Tüketim artmış, reel ücretler düşerken faizler yükselmiş, kamu açıkları
büyümüş ancak buna karşılık cari işlemler dengesi fazla vermiştir.
Bunun üzerine hükümet kararlar alarak, 4 Şubat 1988 yılında krizin önüne geçmeye
çalışmıştır 145 . Bu amaç doğrultusunda; faizler yükseltilmiş, ithalatta maliyetler arttırılmış,
ihracata daha yoğun teşvik sağlanmaya çalışılmıştır. 24 Mayıs 1989’da altın ve diğer kıymetli
madenlerin ithalatı ve ihracatı serbest bırakılırken, 11 Ağustos 1989’da kambiyo rejimine
önemli ölçüde serbestleşme getirilmiştir. Bu serbestleşme kapsamında146;


Yurtdışında yaşayan kişilerin Menkul Kıymet Borsası’nda alım satım yapmasına,

satış bedellerini transfer etmesine izin verilmiştir.


Türkiye’de yaşayan kişilerin yurtdışından ayni, nakdi ve gayri nakdi kredi

alımlarına ve Türk bankalarının döviz kredilerini düzenleyen esaslara serbestlik getirilmiştir.


1989’da Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde etkili olan diğer önemli iki olay ise

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar ve daha sonra kurulan Türkiye
Fonu’dur. Bu fon sayesinde Türk kuruluşlara ait hisse senetleri uluslararası piyasalarda
pazarlanma imkanına kavuşmuştur.
1988 ve 1989 yılında, ekonomiyi tekrar istikrara kavuşturmak amacıyla alınan
kararların ve uygulamaya konulan yasal düzenlemelerin istenilen başarıyı sağlayamaması,
sermaye piyasalarındaki liberalleşmeye bağlı olarak kısa vadeli sermaye hareketlerini
hızlandırmıştır. 1984 yılından sonra sürdürülen terörle mücadele, 1990 yılında Körfez
Savaşı’nın çıkması ve 1991’de genel seçimlerin yapılması kamu kesimi açıklarını hızla
arttırmış, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)’nin GSMH’ ya oranı artmıştır. Bu
olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak ve ekonomiyi tekrar istikrarlı bir yapıya kavuşturmak
amacıyla 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Kararları alınarak yürürlüğe konulmuştur147.

145

Karluk, a.g.e., s.420.
Uludağ ve Arıcan, a.g.e., s.54.
147
Karluk, a.g.e., s.421.
146
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Uygulamalar
1) Şuan yürürlükte olan kalkınma planının özelliklerini yazarak diğer kalkınma
planlarından farklılıklarını tartışınız.
2) 24 Ocak 1980 kararlarının amaçlarını, ilkelerini ve kapsamını özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) 1980 sonrası kalkınma planlarını değerlendiriniz.
2) Planlı dönemde ekonomik gelişme ne yönde seyir etmiştir?
3) 1980 Kararlarının ekonomiye olan etkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Planlı dönemin sonların makro ekonomik değişkenlerde meydana gelen gelişmelere
karşı alınan önlemlerin istenilen sonuçları vermesi 24 Ocak 1980 kararlarının alınmasına
neden olmuş ve bu kararlarla birlikte Türkiye dışa açık ihracata dayalı bir sanayileşme
stratejisini benimsemiştir.
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Bölüm Soruları
1) 24 Ocak 1980 Kararları’nın sonuçları iki farklı alt dönemde incelenmiştir. Bu
dönemler; 24 Ocak 1980-Aralık 1984 dönemi ve Aralık 1984-1990 dönemidir.
a) doğru

b) yanlış

2) Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Beş Yıllık Planın ekonomik amaçlarından biri
değildir?
a) Tarımsal gelişmeyle hızlı sınaileşmeyi ve sağlıklı bir kentleşmeyi tüm yurda yaymak,
b) Uluslararası ekonomik ilişkileri, dengeli bir şekilde yürütmek,
c) Ekonominin altyapı eksikliklerini gidermek,
d) Kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
e) Dış ödeme gücünü hızla azatmak.
3) Kalkınma planları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, özel teşebbüs ile özel yabancı sermayenin teşvikine
ve piyasa ekonomisine ağırlık verilmiştir.
b) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 24 Ocak 1980 Karaları’nın devam ettirilmesini ve
geliştirilmesini hedeflemektedir.
c) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında İthalatın liberalizasyonuna gidilmiş 1934 tarihli
Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
d) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının temel amacı bu beş yıllık süre zarfında
makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme hızına ulaşmaktır.
e) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,
küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum
sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve amaçları çerçevesinde hazırlanmıştır.
4) Aşağıdaki kalkınma planlarından hangisinin başlığı yanlıştır?
a) Birinci Beş Yıllık Kalıknma Planı
b) İkinci Beş Yıllık Kalıknma Planı
c) Altıncı Beş Yıllık Kalıknma Planı
d) Yedinci Beş Yıllık Kalıknma Planı
e) Onuncu Beş Yıllık Kalıknma Planı

5) 24 Ocak 1980 Kararları sadece kısa vadeli amaçlar belirleyerek bazı
kullanmıştır.

araçlar
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a) doğru

b) yanlış

6) 24 Ocak 1980 Kararları’nın devam ettirilmesini ve geliştirilmesini hedefleyen
kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekizinci
b) Dördüncü
c) Beşinci
d) Altıncı
e) Yedinci
7) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (SBYKP), dünyada köklü ekonomik ve sosyal
değişimlerin yaşandığı bir dönemde hazırlanmıştır. Dünyada yaşanan bu değişimin
yaratacağı fırsatlardan ülkemizin uzun dönemde en üst düzeyde yararlanabilmesi en
temel ekonomik amaç olarak belirlenmiştir.
a) doğru

b) yanlış

8) Özel teşebbüs ile özel yabancı sermayenin teşvikine ve piyasa ekonomisine ağırlık
veren kalkınma planı hangisidir?
a) Sekizinci
b) Dördüncü
c) Beşinci
d) Altıncı
e) Yedinci
9)Gelirini daha adil paylaşan, istikrar içinde büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücüne
sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir
Türkiye vizyonu ve amaçları çerçevesinde hazırlanan plan kaçıncı plandır?
a) Sekizinci
b) Yedinci
c) Dokuzuncu
d) Altıncı
e) Beşinci
10) 2019-2023 dönemini kapsayacak kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekizinci
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b) Dokuzuncu
c) Onuncu
d) Onbirinci
e) Onikinci

Cevaplar
1) b 2)e 3)a 4)e 5)b 6)c 7)a 8)c 9)c 10) d

140

6. 24 OCAK 1980 KARARLARI VE 1990’LI YILLAR II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. 5 Nisan 1994 Kararları Ve 1990’lı Yıllar (1994 – 2000)
6.1.1. 5 Nisan 1994 İstikrar Programı Kararları ve Sonuçları
6.1.1.1. 5 Nisan Kararları’nın Nedenleri ve Göstergeleri
6.1.1.2. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Amaçları
6.1.1.3. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Kapsamı
6.1.1.4. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Sonuçları
6.2. 9Aralık 1999 Ekonomik İstikrar Kararları ve Enflasyonu Düşürme
Programı
6.2.1. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Amaçları
6.2.2. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Ana Hatları
6.2.3. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 5 Nisan 1994 İstikrar Programı Kararlarının nedenleri nelerdir?
2. 5 Nisan 1994 ve 9 Aralık 1999 Ekonomik İstikrar Kararlarını karşılaştırınız.
3. Enflasyonu düşürme programı sonuçlarını sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1994 Kararları ve 1990’lı
Yıllar

1994 kararlarını
anlayabilmek

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
1994 İstikrar Programını
irdelemek

1999 Ekonomik İstikrar
Kararları ve Enflasyonu
Düşürme Programı

Enflasyonu düşürme
amaçlarını kavrayabilmek

1999 Ekonomik istikrar
kararlarını analiz etmek
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Anahtar Kavramlar


1994 Kararları



1999 Ekonomik İstikrar Kararları



Enflasyon Düşürme Programı
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6.1. 5 Nisan 1994 Kararları ve 1990’lı Yıllar (1994-2000)
24 Ocak 1980 Kararlarından sonra ekonomik göstergelerin iyileşmesi, 1987 yılının
sonlarına kadar sürmüştür. 1987 yılı sonunda yaşanan olumsuz gelişmelere karşı, 1988 ve
1989 yılında ekonomiyi tekrar istikrara kavuşturmak amacıyla kararlar alınmış, yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak alınan kararların ve uygulamaya konulan yasal
düzenlemelerin istenilen başarıyı sağlayamaması, sermaye piyasalarındaki liberalleşmeye
bağlı olarak kısa vadeli sermaye hareketlerini hızlandırmıştır.
1984 yılından sonra sürdürülen terörle mücadele, 1990 yılında Körfez Savaşı’nın
çıkması ve 1991’de genel seçimlerin yapılması kamu kesimi açıklarını hızla arttırmıştır.
Ekonomiyi tekrar istikrarlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde 5 Nisan
Karaları olarak da bilinen Ekonomik İstikrar Kararları alınarak yürürlüğe koyulmuştur.

6.1.1. 5 Nisan 1994 İstikrar Programı Kararları ve Sonuçları
1988 öncesi ve sonrasında oluşan istikrarsız ortamı ortadan kaldırmak amacıyla 5
Nisan 1994 tarihinde alınan 5 Nisan Kararları’nın alınış nedenlerini ve göstergelerini,
amaçlarını, kapsamını ve sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkünüdür.

6.1.1.1. 5 Nisan Kararları’nın Nedenleri ve Göstergeleri
5 Nisan Kararları’nın ortaya çıkış nedenlerini ve göstergelerini şu şekilde sıralamak
mümkündür148;


Türkiye ekonomisinde, özellikle 1989 yılından sonra kamu kesiminin gelir-gider

dengesi ciddi bir şekilde bozulmuştur. Kamu kesimi gelirlerini arttıracak esaslar
oluşturulamamasına karşılık kamu harcama ve giderleri de kontrol altına alınamamıştır.


Kamu kesimi giderleri gelirlerle karşılanamayınca, Merkez Bankası kaynaklarından iç

ve dış borçlanmaya gidilmiştir. Zamanla ödenemeyen borçlar için daha ağır şartlarda
borçlanılmış, borç borçla ödenmiştir. Borçlanmanın reel faizi büyüme oranının üzerinde
tutulduğundan, kamu kesimi borç yükünün GSMH’ya oranı sürekli artmıştır.


5 Nisan Kararları öncesinde ödemeler bilançosu açıkları çok yüksek seviyelere

ulaşmıştır.


Körfez Savaşı’nın etkisiyle özellikle 1990 yılından sonra dış ticaret ciddi şekilde

daralmıştır.
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Şahin, a.g.e., ss.219-223.
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Terör sosyal, siyasal ve ekonomik dengeleri de ciddi bir şekilde etkilemiştir. Terör

nedeniyle Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri zayıflamıştır. Güvenlik
harcamaları devletin bütçe harcamalarını arttırmıştır.


Mali piyasalarda 32 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile sağlanan serbestleşmeye

bağlı olarak gelen sıcak para, dengeleri bozmuştur. Hükümet bu serbestlik ile para arzı, faiz
haddi ve döviz kuru kontrolü üzerindeki etkinliğini kaybetmiştir.


Faizlerin yükseltilmesi yoluyla sermayenin ülkeye çekilmesi politikası, 1993 yılının

ortalarına kadar sürdürülmüş, ancak 1993 yılının ikinci yarısından itibaren hükümet faizleri
aşağı çekmeye başlamıştır. Bunun sonucunda altın, döviz ve borsada spekülatif hareketler
oluşmuş, buna bağlı olarak da hem döviz kuru yükselmiş hem de faizler düşmemiştir.

6.1.1.2. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Amaçları
5 Nisan 1994 Kararları’nın amaçları şu şekilde sıralanabilir149;


Kamu gelir- gider dengesini sağlayarak, borçlanma gereğini azaltmak,



Ödemeler bilançosu açıklarını azaltmak,



Enflasyonu düşürmek, Türk Lirası’na istikrar kazandırmak (fiyat istikrarının

sağlanması),


KİT’leri özelleştirmek,



Sürdürülebilir bir iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi için yapısal reformlar

gerçekleştirebilmektir.
Sayılan ilk dört amaç 5 Nisan 1994 Karaları’nın kısa dönemli amaçlarını
oluşturmaktadır ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ciddi başarılar sağlanmıştır. Yapısal
reformların gerçekleştirilmesi yönündeki amaç ise uzun dönemli amaçtır ve yapısal dönüşümü
gerçekleştirmede yeterli gelişme gösterilemediğinden başarı sağlanamamıştır150.

6.1.1.3. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Kapsamı
5 Nisan 1994 yılında, ekonomiye tekrar istikrar kazandırmak amacıyla alınan istikrar
tedbirlerinin içeriği şu şekildedir;


Türk Lirası %39 oranında dış değer kaybına uğramış,



Türk Lirası’nı daha cazip hale getirmek için hazine bonosu, tahvil ve repo gelirlerinden

alınan %5 oranındaki vergi kaldırılmış,
149
150

Akalın, a.g.e., s.197.
Melih Gürsoy, Ekonomik ve Finansal Krizler Dünü ve Bugünü, MG Yayınları, İstanbul, 2009, s.137.
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Bankaların topladıkları para üzerinden devlete vermek zorunda oldukları munzam

karşılıklar sıfırlanmış,


Bankaların, faiz oranlarındaki değişikliği iki gün önceden Merkez Bankası’na bildirme

zorunluluğu ortadan kalkmış,


TEKEL ve KİT ürünlerine yüksek oranda zamlar yapılmış,



Hazinenin Merkez Bankası’ndan alacağı avansa sınırlandırmalar getirilmiş,



Döviz kurları serbest bırakılmış, Merkez Bankası’nın döviz kurlarını belirleme sistemi

değiştirilmiştir. 10 yıl aradan sonra ilk defa IMF ile destekleme düzenlemesi yapılmıştır151.


Mevduatın bankalardan kaçışını önlemek için önce 50 milyon TL’ye kadar, daha sonra

100 milyon ve 150 milyon TL’ye kadar olan mevduatlar, son olarak da mevduatların tamamı
sigorta kapsamına alınmıştır152.

6.1.1.4. 5 Nisan 1994 Kararları’nın Sonuçları
5 Nisan 1994 Kararları’nın kısa vadeli amaçlarına yönelik olarak alınan kararlar, 1994
yılı içinde uygulanabilmiştir. Bunun sonucunda mali piyasalardaki dalgalanmalar kısmen de
olsa durdurulabilmiştir. Ancak programın, özelleştirmenin ve kamu idaresinin yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili olan, uzun vadeli amaçlarını oluşturan yapısal reformları
uygulamaya geçirilememiştir153.
5 Nisan 1994 Kararları’nın, kısa vadeli amaçlarına yönelik uygulamaya konulan
kararlarının olumlu etkileri, daha ilk aylarda hissedilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda
para ve döviz piyasaları hızla istikrara kavuşmuş, kur kontrol altına alınmış, cari işlemler
dengesi fazla vermiş ve bunun sonucunda uluslararası döviz rezervleri artmış ve kamu açıkları
önemli ölçüde azalmıştır154.
5 Nisan 1994 Kararları sonrası 1994-1999 döneminde, bazı makro ekonomik
değişkenlerde meydana gelen değişimler, tablo 1’de gösterilmektedir.

Ahmet Ay ve Diğerleri, “İstikrar Politikaları ve Türkiye Uluslararası Para Fonu (IMF) İşliklileri”, Türkiye
Ekonomisi Makro Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007, ss.602-603.
152
İlker Parasız, Kriz Ekonomisi ve 5 Nisan 1994 Karaları, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1995, s. 175.
153
Şahin, a.g.e., ss.238-239.
154
Öcal, a.g.e., s.202.
151
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Tablo 1: 1994-1999 Döneminin Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri (Milyar Dolar)

Yıllar

Enflasyon Toptan Büyüme

Dış Ticaret Cari İşlemler Dış Borç

Eşya Fiyatları

Açığı

Dengesi

Toplamı

(% Olarak)

Oranı
(%Olarak)

1994

149,¹

-6,1

-5,2

2,0

65,6

1995

64,9

8,0

-14,1

-2,3

73,2

1996

84,9

7,1

-20,4

-2,4

80

1997

91,0

8,0

-22,3

-2,6

85

1998

54,3

3,9

-19,0

1,9

97

1999

62,9

-6,4

-14,0

-1,4

103

Kaynak: Tokgöz, a.g.e., s.262 ve 290’daki tablolardan derlenmiştir.
5 Nisan 1994 Karaları’nın kısa vadeli en önemli amaçlarından birisi, enflasyonist
baskıları azaltarak, fiyat istikrarını sağlamaktır. 1994-1999 döneminin başında %149,6 olan
enflasyon oranı, dönemin sonlarına doğru kısmen düşürülmüş olsa da istenilen seviyelere
indirilememiş ve fiyat istikrarı sağlanamamıştır.
5 Nisan 1994 Kararları, 1994 yılında enflasyon ortamında durgunluk etkisi yarattığı
için stagflasyona neden olmuştur. Büyüme %-6,1 olarak gerçekleşmiştir. 1995 yılında ise
yurtiçi talepteki canlanmanın da etkisiyle, büyüme %8 olarak gerçekleşmiştir.
Yurtiçi canlanmaya bağlı büyüme, kendisini 1997 yılına kadar hissettirmiş, bu tarihten
sonra gerek yurtiçi (17 Ağustos 1999 Marmara Depremi) gerekse yurtdışında (Asya ve Rusya
Krizleri) yaşanan gelişmelere bağlı olarak azalmaya başlamış ve 1999 yılında büyüme %-6,4
olarak gerçekleşmiştir.
Dış ticaret açığı, dönemin ortalarına kadar artış göstermiştir. 1997 ve 1998 yıllarında
yaşanan Asya ve Rusya Krizleri’nin yarattığı talep daralmasına bağlı olarak dış ticaret açığı
daralmış ve bunun sonucunda da cari işlemler dengesi 1998 yılında fazla vermiştir. 1994–
1999 döneminde, toplam dış borçlarda ise sürekli artış eğilimi yaşanmıştır.

149

5 Nisan 1994 İstikrar Programı, hedeflerine ulaşma performansı bakımından
değerlendirilecek olunursa, alınan kararların piyasadaki olumsuzluğu durdurabildiği, ancak
ortadan kaldıramadığı görülür 155 . 5 Nisan 1994 Kararları’nın aksayan yönlerini şu şekilde
sıralamak mümkündür156;


Sıkı maliye politikasının yeterince sürdürülememesi ve politikanın işleyişinden bazı

ödünler verilmiş olunması,


Sıkı para politikasına, programın ilk ayları dışında devam edilmemesi,



Yapısal reformların, yürütmeye yönelik bazı aksaklıklardan ve hukuki altyapı

yetersizliğinden dolayı gerçekleştirilememesi,


Dönem boyunca net dış borç ödeyici konumunda olunması ve



Türk Lirası’nın reel değer kazanmasını önlemek amacıyla yapılan mücadelelerin,

spekülatif döviz talebine yol açarak faizler üzerinde baskı oluşturmadır.
Sonuç olarak, 1994-1999 döneminde Türkiye ekonomisi iç talep canlılığına dayalı,
tasarruf açığı olan, dış ticarete yönelik sektörlerde büyümenin sınırlı olduğu, dış kaynak ve dış
açığın küçülmediği bir ortamda, istikrarsız büyümesini sürdüren bir ekonomi niteliğindedir.
Bu dönemde kriz gündemden düşmemiş, ekonomiyi yönetenler IMF’nin kapısından
ayrılmamışlardır.
Bunun sonucunda 1998 Haziran ayından itibaren sürdürülen görüşmeler ve 18 aylık
Yakın İzleme Anlaşması, nihayet 2000 yılına girerken bir Stand-by anlaşması ile
sonuçlanmıştır157.

6.2. 9 Aralık 1999 Ekonomik İstikrar Kararları ve Enflasyonu
Düşürme Programı
1990’lı yılların ikinci yarısına gelindiğinde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu
ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon, ödemeler dengesi açıkları, artan işsizlik ve gelir
dağılımı gibi sorunlar, 1997 Güney Asya Krizi ve 1998 Rusya Krizi ile yaygınlaşan küresel
bunalım ve Ağustos 1999 depreminin olumsuz etkileri ile daha da ağırlaşmıştır158.
Hükümet, bu olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak amacıyla IMF ile bir stand-by
anlaşması imzalamak üzere harekete geçer. IMF ile yapılan görüşmeler sonucunda, önce
Haziran 1998’de 18 aylık bir süreci kapsayan Yakın İzleme Anlaşması yapılır. Bu anlaşma ile
Şahin, a.g.e., ss.238-239.
Öcal, a.g.e., ss.205-206.
157
Şahin, a.g.e., s.239.
158
Ay ve Diğerleri, a.g.m., s. 604.
155
156

150

hükümet, ekonomide istikrarı sağlayacağını, büyümeyi kalıcı hale getireceğini ve bunun için
yapısal reformları içeren yeni bir ekonomi programı uygulayacağını ilan eder. Bunun
sonucunda Aralık 1999’da IMF ile yapılan bir stand-by anlaşması ile çerçevesi çizilen 20002002 yılları arasında uygulanacak olan Enflasyon ile Mücadele Programını (EMP) ilan
edilir159.

6.2.1. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Amaçları
2000 yılında uygulamaya konulan ve 2000-2002 yıllarını kapsayan EMP’nin temel
amaçları şu şekildedir160;


Enflasyon oranını 2000, 2001 ve 2002 yıllarında, program dahilinde, kademeli olarak

belirlenen mali düzenleme, yapısal reform ve sıkı kur politikasının kullanılmasıyla %25, %12
ve %7’ye düşürmek,


Ekonomik büyüme potansiyelini arttırmak,



Kamu açıklarını azaltmak,



Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak,



Reel faiz oranlarını uygun seviyelere indirmek,



Etkili ve adil kaynak dağılımını sağlamak,



Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirmek,



Kamu mali yönetiminde şeffaflığı sağlamak,



Vergi politikası ve idaresinde reformları gerçekleştirmek ve



Bankacılık sistemini yeniden yapılandırarak güçlendirmektir.

6.2.2. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Ana Hatları
EMP’nin ana hatları altı başlık altında şu şekilde sıralanabilir161;


Sıkı maliye politikası uygulanarak (vergi gelirleri arttırılarak) ve kamu harcamaları

kısılarak bütçede oluşacak olan faiz dışı fazlayı arttırmak,


Özelleştirmeyi hızlandırarak, elde edilecek gelirlerle iç borç stokunun büyümesini

önlemek ve iç borç stokunu azaltmak,


Enflasyon politikası ile uyumlu gelirler politikası izleyerek, özellikle ücret gelirlerinin

öngörülen enflasyon oranının üzerinde artmasını engellemek,


Enflasyonun düşürülmesini hedef alan kur ve para politikası izlemek,

Şahin, a.g.e., s.249.
Akalın, a.g.e., ss.203- 204.
161
Karluk, a.g.e., s.444.
159
160
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Kamu kuruluşlarının, önceden açıklanan kur sepeti ve enflasyon hedefi paralelinde fiyat

artışları yapmalarını sağlayarak, kamu kesiminden enflasyona gelecek baskıları azaltmak ve


Merkez Bankası’nın açıkladığı kurdan, 2000 yılından sonraki 18 ay içinde TL getiren

herkese döviz satmak, döviz getiren herkese de açıkladığı kurdan TL vermektir. Bunun
anlamı artık Merkez Bankası’nın artık para kurulu gibi çalışacak olmasıdır.

6.2.3. Enflasyonu Düşürme Programı’nın Sonuçları
EMP’nin karşı karşıya kaldığı ilk tehlike kendisini, 22 Kasım 2000 tarihinde yaklaşık
11 ay sonra yaşanan yoğun bir spekülatif atakla göstermiştir. Bu atak sonucunda interbank
gece faizleri, %873’e kadar yükselmiştir. Bu durumda bankalar yavaşça açık pozisyonlarını
kapatmaya çalışırken, bankacılık sistemine yönelik düzenlemeler hızlanmıştır. Bu durum
bankaları açık pozisyonlarını kapatmada paniğe sürüklemiştir. Bankalar döviz alabilmek için
likidite talebini yükseltince, faizler çok hızlı yükselmiştir162.
Bunun sonucunda kamu bankaları, büyüyen görev zararlarının altından kalkamaz
duruma gelmiştir. Merkez Bankası’nın para politikasını ısrarla uygulamaya devam etmesi ve
bankalara kredi açmaması, bankaların likidite sıkıntısına girmesine neden olmuştur. Bütün
bunların yanı sıra ortaya çıkan yolsuzluklar ve bazı bankaların içlerinin boşaltılarak Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye devredilmesi, Kasım 2000’de ülkeden yoğun para çıkışı
yaşanmasına neden olmuş ve bir kriz ortamı oluşmuştur163.
Böyle bir ortamda ilk yılını tamamlayan EMP, enflasyon hedefinin gerisinde kalırken
(2000 yılı sonunda enflasyon %20’nin üzerinde gerçekleşmiştir) büyüme hedefini (2000 yılı
sonunda büyüme %6,1 olarak gerçekleşmiştir.) tutturmuştur164.
Asıl hedefi enflasyonu düşürmek olan EMP, Şubat 2001 Krizi’ne kadar uygulanmıştır.
Şubat 2001 krizi ile birlikte programda köklü değişikliklere gidilerek Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Ay ve Diğerleri, a.g.m., s. 604.
Şahin, a.g.e., s.255.
164
Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması, 6. Basım, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 396.
162
163
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Uygulamalar
1. Enflasyonu Düşürme Programı’nın sonuçlarını tartışınız.
2. 1994 ve 1999 Ekonomik İstikrar Kararlarının eksik yanlarını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) 5 Nisan 1994 kararlarının nedenleri ve göstergeleri nelerdir?
2) 5 Nisan 1994 kararlarının amaçları ve kapsamı nelerdir?
3) 5 Nisan 1994 kararlarının sonuçlarını tartışınız.
4) 9 Aralık 1999 Kararı ve Enflasyonu Düşürme Programı’nın amaçlarını açıklayınız.

154

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1990’lı yılların başında ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için 5 Nisan 1994
Karaları alınmıştır. 9 Aralık 1999 yılında da Ekonomik İstikrar Kararları ve Enflasyonu
Düşürme Programı uygulamaya geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 5 Nisan 1994 Kararları, 1994 yılında enflasyon ortamında durgunluk etkisi yarattığı
için stagflasyona neden olmuştur.
a) doğru

b) yanlış

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 Nisan 1994 yılında, ekonomiye tekrar istikrar
kazandırmak amacıyla alınan istikrar tedbirlerinin içeriğinde yer alır?
a) Türk Lirası %39 oranında dış değer artışı sağlamış,
b) TEKEL ve KİT ürünlerinin fiyatları düşürülmüş,
c) Türk Lirası’nı daha cazip hale getirmek için hazine bonosu, tahvil ve repo gelirlerinden
alınan %5 oranındaki vergi kaldırılmış,
d) Bankaların topladıkları para üzerinden devlete vermek zorunda oldukları munzam
karşılıklar ertelenmiş,
e) Bankaların, faiz oranlarındaki değişikliği iki gün önceden Merkez Bankası’na bildirme
zorunluluğu devam etmektedir.
3) Aşağıdaki verilerden hangisi 5 Nisan Kararları’nın uygulandığı 1994 yılı makro
ekonomik gösterge sonuçlarına göre yanlıştır?
a) Toptan eşya fiyatları enflasyonu %149,6 olmuştur,
b) Büyüme oranı -%6.1 olarak gerçekleşmiştir.
c) Dış ticaret açığı -.2 milyar ABD Dolarıdır,
d) Fiyat istikrarı sağlanamamıştır.
e) Cari işlemler dengesi açık vermiştir,
4) Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının alınmasına neden olan etkenlerden
biridir?
a) Kamu harcama ve giderlerinin kontrol altına alınamaması,
b) Kamu kesimi gelirinin giderden fazla olması,
c) Kamu kesimi borç yükünün GSMH’ya oranının sürekli azalması,
d) Dış ticaretin artması
e) Ödemeler bilançosu açıklarının azalması,
5) I. Kamu gelir- gider dengesini sağlayarak, borçlanma gereğini azaltmak,
156

II. Ödemeler bilançosu açıklarını azaltmak,
III.Sürdürülebilir

bir

iktisadi

kalkınmanın

sağlanabilmesi

için

yapısal

reformlar

gerçekleştirebilmek,
Yukarıdaki 5 Nisan Kararlarının amaçlarından hangisi yada hangileri kısa vadeli
amaçlardır?
a) Yalnız I

b) I, II

c) Yalnız II

d) I, III

e) I, II, III

6) Enflasyonla Mücadele Programının asıl hedefi sürekli esnek kur politikası
uygulayarak enflasyon oranını düşürmekti.
a) doğru

b) yanlış

7) Aşağıdakilerden hangisi Enflasyon Düşürme Programı’nın temel amaçlarından biri
değildir?
a) Kamulaştırmaya ağırlık vermek,
b) Kamu açıklarını azaltmak,
c) Reel faiz oranlarını uygun seviyelere indirmek,
d) Etkili ve adil kaynak dağılımını sağlamak,
e) Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirmek,
8) 5 Nisan 1994 Kararları sonrası 1994-1999 döneminde, bazı makro ekonomik
değişkenlerde meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1999 yılında en fazla dış borç toplamına sahip olunmuştur.
b) Büyüme oranı 1999’da bir önceki yıla göre daralmıştır.
c) 1997 sonrası dış ticaret açığı artmıştır.
d) 1994-1998 yıllarında cari işlemler dengesi azalmıştır.
e) Enflasyon toptan eşya fiyatları sürekli artmıştır.
9) Enflasyonu Düşürme Programı’nın ana hatları kaç başlık altında ele alınmaktadır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
157

e) 6
10) 1999 yılında Enflasyonla Mücadele Programı, Dünya Bankası ile yapılan standby
anlaşmasının ardından yürürlüğe girmiştir.
a) doğru

b) yanlış

Cevaplar
1)a 2)c 3)e 4)a 5) b 6)b 7)a 8)a 9)e 10) b
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7. 2001 KRİZİ VE 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDEKİ
GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. 14 Nisan 2001 Ekonomik İstikrar Kararları Ve Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı (Gegp)
7.2. Krizden Günümüze Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik
Performansının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının kapsamı nedir?
2. GEGP’nin getiridiği yasal düzenlemeler ne yönde gerçekleşmiştir?
3.

Krizden

sonraki

dönemde

Türkiye

Ekonomisinin

performansını

nasıl

değerlendiriyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
14 Nisan 2001 Ekonomik 2001 Ekonomik İstikrar GEGP’in amaçlarını ve
hedeflerini irdelemek
İstikrar
Kararları
ve kararlarını kavrayabilmek
GEGP
Krizden
günümüze Türkiye Ekonomisinin kriz Türkiye Ekonomisinin kriz
performansını sonrası performansını analiz
Türkiye
Ekonomisinin sonrası
etmek
Makro
Ekonomik anlayabilmek
Performansının
Değerlendirilmesi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


14 Nisan 2001 Ekonomik İstikrar Kararları



GEGP



Makro Ekonomik Performans
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Giriş
Ekonomide yaşanan dalgalanmalar; ekonomik durgunluk, artan işsizlik, dış ticaret
açığının artması, gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik vs. ekonomik programda köklü
değişiklikleri gerekli kılmıştır. Özellikle 2001 krizi bu köklü değişikliklerin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Bu çerçevede 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı açıklanmıştır.
Bu programın temel amacı istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasıdır.
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7.1. 14 Nisan 2001 Ekonomik İstikrar Kararları Ve Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı (GEGP)
Ekonomik durgunluk, ödemeler dengesi açıkları, artan işsizlik, adaletsiz gelir dağılımı,
1997 Güney Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi, Ağustos 1999 depremi, 2000-2002 yılları arasını
kapsayan Enflasyonu Düşürme Programı’nın 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri ile birlikte
sonuçsuz kalması üzerine ekonomik programda köklü değişikliklere gidilmiştir165.
Şubat 2001 krizi ile son noktaya gelen ekonomik istikrarsızlığın aşılması amacıyla,
Dünya Bankası’ndaki görevinden ayrılarak Türkiye’ye gelen ve Ekonomiden Sorumlu Devlet
Bakanı olan Kemal Derviş, 14 Nisan 2001 tarihinde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nı
(GEGP) açıklamıştır166. Bu program Enflasyonu Düşürme Programı gibi IMF’nin önerileri
doğrultusunda hazırlanmış ve IMF’nin 18-20 milyar dolar civarı dış kaynak desteğini
almıştır167.
GEGP’nın temel amaçları; döviz rejiminin terk edilmesinden dolayı oluşan güven
bunalımını ve istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, çağdaş kurumsal yapılar oluşturmak,
ekonomik etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek, makro ekonomi politikası
araçlarını enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanmak, sürdürülebilir büyüme
ortamını sağlamak, kişiler ve bölgeler arası gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan
kaldırmaktır168.
Bu doğrultuda GEGP169;


Öngörülen hedeflere ulaşılması ve ekonominin yeniden yapılandırılması konusunda

kesin bir siyasi taahhüdü ve desteği içermekte,


Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, rasyonel

olmayan

müdahalelerin

önlenmesi,

iyi

yönetişimin

ve

yolsuzlukla

mücadelenin

güçlendirilmesini,

Ay ve Diğerleri, a.g.m., ss.604-605.
Karluk, a.g.e., s.448.
167
Şahin, a.g.e., s.256.
168
Karluk, a.g.e., s.448.
169
Ay ve Diğerleri, a.g.m., s.605-606. TCMB, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, http://www.
TCMB.gov.tr/yeni/ duyuru/eko program/program.pdf Çevrimiçi (17.07.2009) ve Karluk, a.g.e., ss.448-449.
165
166

165



Piyasalarda güven ortamının yeniden sağlanmasını,



Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi kesintisiz ve kararlı bir biçimde

sürdürmeyi,


Bankacılık sektöründe kamu ve TMSF bünyesindeki bankalar başta olmak üzere hızlı

ve kapsamlı bir yeniden yapılandırmayı ve bankacılık kesimi ile reel sektör arasında sağlıklı
bir ilişki kurmayı,


Kamu finansman dengesini güçlendirmeyi,



Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde

paylaşılmasını öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikası sürdürmeyi ve,


Bütün bunları etkinlik, esneklik ve şeffaflık ile sağlayacak yapısal unsurların yasal

altyapısını oluşturmayı hedef olarak belirlemiştir.
GEGP’nın nihai amacı, ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak
kaynak kullanma sürecindeki verimliliği artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa koşullarında
ülkenin rekabet gücünü arttırmak ve böylece ekonomide büyümeyi, yatırım ve istihdamı
arttırmaktır. Program çerçevesinde aşağıda sıralanan dört ana alanda 15 yasal düzenleme
yapılması amaçlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler170;


Mali sektörün yeniden yapılandırılması



Devlette şeffaflığın artırılması ve kamu finansmanının güçlendirilmesi



Ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması,



Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesini kapsamaktadır.

GEGP, belirlenen hedefler doğrultusunda önceliği yapısal ve kurumsal reformlara
vermiş, enflasyonu durdurmayı ikinci plana bırakmıştır. Bu amaç doğrultusunda programın
ilk yılında yapısal ve kurumsal reformlar gerçekleştirilmiş, 2004 yılında enflasyon hedeflenen
oranın altına, tek haneli düzeye çekilmiştir. TCMB yasasında yapılan düzenleme ile bankaya
araçsal özerklik verilmiş ve bankanın öncelikli hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğu
belirtilmiştir.

TCMB, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ duyuru/eko program
/program.pdf Çevrimiçi (17.07.2009) ve Karluk, a.g.e., s.449.
170
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IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının da gücü ile, sıkı maliye politikası izlenmiş,
program sürecinde öngörülen faiz dışı fazla hedefi tutturulmuştur. Bankacılık kesiminde
yapılan düzenlemelerle bankaların sermaye yapıları güçlendirilmiş, sermaye yapıları çok zayıf
olan banlar TMSF aracılığı ile sistem dışına itilmiştir. Ancak bankacılık kesiminde öngörülen
düzenlemeler

tamamlanamamıştır.

Özellikle

kamu

bankalarının

özelleştirilmesi

gerçekleştirilememiştir171.
GEGP’nın başarısını, programın hedefleri ile program sonunda elde edilen makro
ekonomik değişkenleri karşılaştırarak ortaya koymak mümkündür (Tablo 1).
Tablo 1: 2000-2004 Döneminde Makro Büyüklüklerle Türkiye Ekonomisi; Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı Dahilinde Hedefler, Tahminler ve Gerçekleşmeler
Makro Ekonomik Değişkeler

2000

2001** 2002*

GSMH (milyar dolar)

201,3

150,3

GSMH reel büyüme oranı %

6,3

TEFE (12 aylık dönem sonu) %

2003*

2004*

165,¹

183,0

201,3

-6,0

3,0

5,0

5,0

51,4

52,5

31,0

16,2

12,0

TÜFE (12 aylık dönem sonu) %

54,9

68,5

35,0

20,0

12,0

Faiz dışı denge / GSMH %

2,8

5,5

6,5

6,5

6,5

Özelleştirme geliri (milyar dolar)

3,3

2,8

1,5

2,5

1,0

*

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Hedefleridir.

**

Mayıs 2001 tahmini rakamıdır.

Kaynak: Şahin, a.g.e., s.251.

2002-2004 yıllarını kapsayan GEGP’nın bazı makro ekonomik değişkenlerinin hedef,
tahmin ve gerçekleşme rakamlarını tablo 2 yardımıyla incelemek mümkündür.

171

Şahin, a.g.e., ss.268-269.

167

Tablo 2: 2000-2004 Döneminde Türkiye Ekonomisinde Gerçekleşmiş Bazı Makro
Büyüklükler
Makro Ekonomik Değişkeler

2001

2002

2003

2004

GSMH (milyar dolar)

144,¹

180,9

239,2

299,5

GSMH reel büyüme oranı %

-9,5

7,9

5,9

9,9

TEFE (ÜFE) (yıllık ortalama) %

61,¹

50,1

25,6

11,1

TÜFE (yıllık ortalama) %

54,4

29,7

18,4

9,3

İşsizlik Oranı %

8,5

10,3

10,5

10,3

Faiz dışı fazla / GSMH %

6,4

3,7

5,2

6,1

Özelleştirme geliri (milyon dolar)

119,8

536,5

187,1

1282,8

Kaynak: Şahin, a.g.e., ss.269-270.

Tabloların karşılaştırılması, programın başarısı hakkında yol gösterici olacaktır.
Dönem başındaki büyüme oranı hedefleri, programın sonunda aşılmıştır. Enflasyon rakamları
hedeflenenin altına çekilmiştir. Faiz dışı fazla hedefi kısmen de olsa gerçekleştirilmiştir. Bu
makroekonomik değişkenlerde olumlu seyir izlenmesine rağmen, özelleştirme gelirleri
hedeflenin çok altında kalmıştır. Program döneminde, büyüme rakamlarında istenilen
performans yakalanmasına rağmen, büyüme istihdam artırıcı nitelikli olmamıştır. Bu
nedenden dolayı bu dönemde en düşük performans istihdam alanında yaşanmıştır.

7.2. Krizden Günümüze Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik
Performansının Değerlendirilmesi
Türkiye Ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra ekonomiyi tekrar
istikrara kavuşturmak amacıyla bazı önemler almış ve alınan bu önlemler sayesinde önemli
mesafeler kat etmiştir.
Türkiye’nin Şubat 2001 krizinden sonra almış olduğu önlemler ve bu önlemler
kapsamında uygulamaya koymuş olduğu yapısal reformlar sayesinde son yıllarda göstermiş
olduğu makro ekonomik performansı (büyüme, işsizlik, enflasyon, ihracat, ithalat, dış ticaret
açığı ve cari işlemler dengesi) tablo 3 ve tablo 4 yardımıyla incelemek mümkündür.
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Tablo 3: Temel Makro Ekonomik Değişkenler (2002-2010)
Makro Ekonomik

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Büyüme (%)

6,4

5,6

9,6

9,0

7,1

5,0

0,8

-4,7

8,5

İşsizlik (%)

10,3

10,5

10,3

9,5

9,0

9,2

10,0

13,1

11,1

Enflasyon (%)

29,7

18,4

9,4

7,7

9,7

8,4

10,1

6,5

6,4

52,4

68,8

78,5

93,7

47,1

65,8

91,2

111,4 134,6 162,2 193,8 134,4 177,3

-6,4

-13,4

-22,4

-32,9

-40,8

-46,8

-52,9

-24,7

-56,3

-0,6

-7,5

14,1

-20,9

-31,1

-36,9

-39,4

-11,3

-44,6

Değişkenler

İhracat (Milyar Dolar)
İthalat (Milyar Dolar)

40,7

115,3 140,9 109,7 120,9

Dış Ticaret Açığı
(Milyar Dolar)
Cari İşlemler Dengesi
(Milyar Dolar)

Kaynak: TÜİK, TCMB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın verilerinden derlenmiştir.
Türkiye ekonomisi Şubat 2001 krizinden sonra oldukça yüksek bir büyüme
performansı yakalamış bu performans 2007 yılına kadar kısmen de olsa sürdürülmüştür.
Ancak 2008 yılının son çeyreğinde ABD’de başlayan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan
küresel finansal krizinde etkisiyle 2008 yılında oldukça düşük bir büyüme oranına ulaştıktan
sonra 2009 yılında %4,7 oranında daralmıştır. 2010 yılında küresel finansal krizin atlatıldığına
dair gelen sinyallerle ekonomi %8,5 büyümüştür. 2011 yılında da artan büyüme oranı, 2014
yılında %5,2 ye düşmüştür. 2016 yılında daha da düşmüş ve 2017 yılında %7,4 oranına
ulaşmıştır.
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Tablo 3: Temel Makro Ekonomik Değişkenler (2011-2017)
Makro Ekonomik
Değişkenler

2011

2012

2013

Büyüme (%)

11,1

4,8

8,5

İşsizlik (%)

9,1

8,4

Enflasyon (%)

10,5

2014

2015

2016

2017

5,2

6,1

3,2

7,4

9,0

9,9

10,3

10,9

10,9

6,2

7,4

8,2

8,8

8,5

11,9

142,3

161,9

163,7

168,9

151,9

150,1

166,1

231,5

227,3

241,7

232,5

200,0

191,0

225,1

-89,1

-65,3

-79,9

-63,5

-48,1

-40,8

58,9

-74,4

-47,9

-63,6

-43,5

-32,1

-33,0

-47,3

İhracat (Milyar
Dolar)
İthalat (Milyar
Dolar)
Dış Ticaret Açığı
(Milyar Dolar)
Cari İşlemler
Dengesi (Milyar $)

Kaynak: TÜİK, TCMB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın verilerinden derlenmiştir.
Ekonomik büyümeye karşılık 2002-2008 döneminde işsizlik oranlarında önemli
değişmeler yaşanmamıştır. Ancak 2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan küresel finansal
krizin yaratmış olduğu daralma ile birlikte işsizlik rakamları oldukça yüksek seviyelere
ulaşmasına rağmen 2010 yılında azalmıştır. Bu rakam 2016 ve 2017 yıllarında ise bir önceki
yıla göre artış göstermiş ve %10,9 olmuştur.
Şubat 2001 krizinden sonra enflasyonda önemli mesafeler kat edilmiş ve enflasyon
uzun süreden sonra tek haneli rakamlara düşürülerek fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik
olarak önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2017 yılında enflasyon oranı ise %11,9 olmuştur.
İthalat ve ihracat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli artış göstermiştir. Ancak bu
dönemde ithalat ihracattan daha fazla artarak dış ticaret açığının büyümesine neden olmuştur.
Finansal krizin yaratmış olduğu müdahaleci ve içe kapanık politikalar 2009 yılında ithalat ve
ihracatın azalmasına neden olmuş ithalat ihracattan daha fazla azalış gösterdiği için dış ticaret
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açığında bir iyileşme yaşanmıştır. 2010 yılında gerek ithalat gerekse ihracat artış göstermiştir.
Ancak ithalat ihracattan daha fazla artış gösterdiği için dış ticaret açığı da buna bağlı olarak
artmıştır. 2017 yılı ithalat ve ihracat oranlarında da artış görülmektedir.
2002-2008 döneminde cari işlemler dengesi sürekli açık vermiş ve bu açıklar söz
konusu olan dönemde sürekli artış göstermiştir. Küresel finansal krizin özellikle dış ticaret
üzerindeki daraltıcı etkisi ve dış ticaret açığının azalmasına bağlı olarak cari işlemler dengesi
2009 yılında azalmıştır. 2010 yılında cari işlemler açığı artış göstermiştir. 2011 yılında açık
iyice artmıştır. 2015 yılında açık son dört yıla kıyasla azalmıştır. 2017 yılında ise daha da
gerilediği anlaşılmaktadır.

171

Uygulamalar
1) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın hedefleri ile program sonunda elde edilen
makroekonomik değişkenleri karşılaştırınız.
2) 2001 krizinden sonra Türkiye’ de ekonomik büyüme nasıl bir seyir izlemiştir
tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ nın hedeflerini yazınız.
2) 2001 krizinden sonra Türkiye’de enflasyon rakamlarını yorumlayınız.
3) 2001 krizinin dış ticaret ve cari işlemler dengesi üzerindeki etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat aylarındaki krizlerden sonra Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı adı altında Uluslararası Para Fonu'nun desteği ile makro düzeyde yeni
düzenlemelere gidilmiştir. Bu program, 1999 yılı sonunda, IMF ile yapılan ve yürürlüğe
konulan Stand by anlaşmasının bir uzantısıdır. Anlaşmada belirtilen genel strateji yine
enflasyonun ortadan kaldırılması, kamu maliyesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve
ekonomik büyümenin önündeki yapısal engellerin ortadan kaldırılmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın temel amaçlarından
biri değildir?
a) Döviz rejiminin terk edilmesinden dolayı oluşan güven bunalımını azaltmak,
b) İstikrarsızlığı arttırmak
c) Çağdaş kurumsal yapılar oluşturmak,
d) Ekonomik etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek,
e) Kişiler ve bölgeler arası gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldırmak
2) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında sabit kur sistemi içinde enflasyonla mücadele
sürdürülmüştür.
a) doğru

b) yanlış

3) GEGP çerçevesinde 15 yasal düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bu düzenlemeleri kapsayan dört ana alandan biri değildir?
a) Mali sektörün yeniden yapılandırılması
b) Devlette şeffaflığın artırılması ve kamu finansmanının güçlendirilmesi
c) Ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması,
d) Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,
e) Demiryolu yapımının program dâhiline alınması,
4)
I. Öngörülen hedeflere ulaşılması ve ekonominin yeniden yapılandırılması konusunda kesin
bir siyasi taahhüdü ve desteği içermekte,
II. Piyasalarda güven ortamının yeniden sağlanmasını,
III. Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi kesintisiz ve kararlı bir biçimde
sürdürmeyi,

Yukarıdakilerden hangisi/leri GEGP’nin hedefi olarak belirlenmiştir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
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d) I, II, III
e) II ve III
5) Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın (GEGP) ortaya
çıkmasını tetikleyen nedenlerden biri değildir?
a) Artan işsizlik
b) Adaletsiz gelir dağılımı
c) 2000-2002 yıllarını kapsayan Enflasyon düşürme programının sonuçsuz kalması
d) Ekonomik durgunluk
e) GSMH’nın hızlı artış göstermesi
6)
I. Dönem başındaki büyüme oranı hedefleri, programın sonunda aşılmıştır.
II. Enflasyon rakamları hedeflenenin altına çekilmiştir.
III. Faiz dışı fazla hedefi kısmen de olsa gerçekleştirilmiştir.
IV. Bu dönemde en düşük performans istihdam alanında yaşanmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/leri 2000-2004 Döneminde Türkiye Ekonomisinde
Gerçekleşmiş Bazı Makro Büyüklükler ile ilgilidir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I, II, III
d) II, IV
e) I, II, III, IV
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 2016 yılında Türkiye’de;
a) Enflasyon %10’u aşmıştır.
b) İşsizlik %10’un altına inmiştir
c) Ekonomik büyüme %3’ün üstünde gerçekleşmiştir.
d) İhracat 200 milyar ABD dolarını aşmıştır
176

e) Dış ticaret açığı kapanmıştır.
8) Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye’de cari işlemler açığı en aza inmiştir?
a) 2009
b) 2010
c) 2012
d) 2013
e) 2014
9) Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye’de ekonomik büyüme oranı en yüksek
olmuştur?
a) 2007
b) 2008
c) 2009
d) 2010
e) 2011
10) Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye’de ilk defa ihracat 150 milyar ABD dolarını
geçmiştir?
a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2009
e) 2012
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Cevaplar
1)b 2) b 3)e 4)d 5)e 6)e 7)c 8)a 9)e 10)e

178

8. TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Tarım Sektörünün Tanımı
8.2.Tarım Sektörünün Tarihsel Gelişimi
8.2.1.Osmanlı Dönemi’nde Tarım Sektörünün Gelişimi
8.2.2. 1923-1959 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
8.2.3.1960-1989 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
8.2.4.1990-2010 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
8.2.5. 2011-2014 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
8.3.Tarımın İktisadi Gelişme İle İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tarım sektörünün özellikleri nelerdir?
2) Tarımın ülke ekonomileri için önemi nedir?
3) Kır ve kent nüfusu dengesinin tarım sektörünün gelişimi için nasıl bir önemi
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tarım Sektörünün Tanımı

Türkiye’de tarımın tanımı ve Tarım sektörünün tanımı ve
tarım sektörünün özelliklerini özelliklerini anlamak.
kavrayabilmek.

Tarım Sektörünün Tarihsel Türkiyede tarım sektörünün
gelişiminin yıllar itibariyle
Gelişimi
detaylı bir şekilde ortaya
konulması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kır ve kent nüfusu oranlarını
incelemek
ve
tarım
sektörünün
özelliklerini
araştırmak.

sektörünün
ülke
Tarımın İktisadi Gelişme ile Tarımın iktisadi gelişme ile Tarım
ilişkisini ortaya koyabilmek.
ekonomisinin
gelişimine
İlişkisi
katkısını değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar



Türkiye’de Tarım Sektörü



Tarım Sektörünün Özellikleri



Tarım Sektörünün Tarihsel Gelişimi



İktisadi Gelişme
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Giriş
Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlılığının önlenememesi, ülke ekonomilerinde
hem makro hem de mikro açıdan çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Ekonomilerin gelişmişlik
seviyelerinden bağımsız olarak ister az gelişmiş isterse gelişmiş olsun her ülkede
gözlemleyeceğimiz tarım sektörünün genel özellikleri; talebin fiyat esnekliğinin ve gelir
esnekliğinin düşük, üretimde risk ve belirsizlik gibi unsurların fazla olması gibi özelliklerin
yanında ülkeden ülkeye değişen; tarımsal nüfus, verimlilik ve işletmelerin durumu gibi
unsurlar vardır.
Türkiye’de tarımın ekonomi ve istihdam içindeki payının küçümsenemeyecek kadar
büyük olması geçmişten beri bu sektörün gündemde olmasına neden olmuş, fakat bu alandaki
sorunlara yönelik kalıcı çözümler bulunamamıştır172.

Mustafa Acar ve Erdem Bulut “Türkiye’de ve Dünya’da Tarımsal Destekleme Politikalarında Son
Gelişmeler,” S. Ü. İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 17, s.2.
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8.1. Tarım Sektörünün Tanımı
Tarım sektörü, tarım ürünlerinin üretim, dağıtım ve pazarlaması ile, tarımsal krediler,
tarımsal araştırma, geliştirme ve yayın gibi faaliyetleri kapsayan bir sektördür 173 . Tarım
sektörünün temel görevi toplum bireylerinin beslenme, temel ihtiyaç maddelerini yeterli ve
nitelikli olarak sağlamak, istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve dış satım
olanaklarını geliştirmek suretiyle milli gelire katkıda bulunarak ekonomik ve sosyal
kalkınmayı hızlandırmaktır.

8.2. Tarım Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik, toplumsal, kültürel,
ahlaki değer ve politikaları üzerine kurulmuş bir devlettir. Bu nedenle Cumhuriyet Dönemi
ekonomik gelişmeleri devralınan Osmanlı yapısının özelliklerinden etkilenmiştir.

8.2.1. Osmanlı Dönemi’nde Tarım Sektörünün Gelişimi
Türk ekonomisinin itici gücü konumunda olan tarım sektörünün toprak ürünlerinin
alınış biçimine göre öşür topraklar, haraç topraklar ve miri topraklar olmak üzere üçe ayrıldığı
görülmektedir.
Öşür topraklar; fethedilen araziler mülk olarak dağıtıldıktan sonra üzerinden öşür
vergisi alınan topraklardır. Haraç Topraklar; Savaşlarda yenik düsen ülkelerin toprakları
kendilerine bırakılarak haraç alınmıştır. Miri Topraklar; haraç toprakların büyük bir kısmını
çıplak mülkiyeti devlete ait olan, kullanma hakkı komutanlara verilen, köylünün kiracı
niteliğinde olduğu miri topraklar oluşturmaktadır174.
Miri topraklar gelirlerine göre gruplara ayrılmıştır; (Has, geliri 100.000 akçeden fazla;
Zeamet, geliri 20.000- 100.000 akçe arası; Tımar, geliri 3.000-20.000 akçe arasında), buna da
Dirlik Sistemi denilmiştir. 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlılar’da toprak rejimi bu sisteme
dayanmıştır175.
Devletin en önemli gelir kaynağı olan tarımdan, çeşitli isimler altında alınan vergilerle
gelirler arttırılmaya çalışılmış, ancak giderlerin gelirleri aşması nedeniyle, miri sistemden
iltizam sistemine geçilmiştir. Yani devlet tarım gelirlerini askerin elinden alarak belli bir kira
karşılığında ihale ile mültezimlere bırakmıştır. Ancak mültezimlerin aşırı kar arzusu ve
köylünün üretimden soğumasıyla tarımsal gelir azalmıştır.
Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları: 18, İstanbul, 2002, s.829.
Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, Ankara, 2005, s.45.
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Karluk, a.g.e. s.176.
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Osmanlı’nın son dönemlerinde görülen gerileme tarımda da yasanmış, tarımsal üretim
halkın ihtiyaçlarını karşılayacak ve askeri besleyecek düzeyde kalmış, ayanlar, beyler, ağalar
toprak mülkiyetine el koymuştur. Medeni Kanun ile 1926 yılında hukuki olarak özel
mülkiyete geçilebilmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde 1866 yılında çıkarılan bir yasayla
yabancılar da toprak sahibi olmaya başlamışlardır. Tarımda ilk makineleşme ve sulama
hareketi yabancı mülkiyetin yoğun olduğu Batı Anadolu’da başlamıştır176.

8.2.2. 1923-1959 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
Osmanlı’dan günümüze tarım sektörünün yaşanan uzun savaşlar, kıtlıklar, doğal
afetlerden dolayı insanın temel gıdası olan tarım ürünlerine karşı bir duyarlılık olduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye’ de tarım ürünlerinde özellikle buğdayın üretiminde ve ara malı olarak
kullanımında önemli bir ürün olduğu bilinir, Çin’de pirinç, İrlanda, İngiltere gibi Avrupa
ülkelerinde ise ana tüketim maddesi patatestir. Türk halkının Osmanlı’dan bu yana genel
olarak tarımsal kesimde çalıştığı düşünülürse, tarımsal politikalarının ve sektörün önemi daha
da artmaktadır177.
Türkiye’de 1923 yılından günümüze tarımsal politika amaçlarında önemli değişiklikler
yaşanmıştır. 1923-1950 döneminde tarımsal politikaların amacına bakılacak olursa kendine
yeterliliğin ön planına çıktığı görülmektedir. 1950’li yıllara gelindiği zaman tarımda
makineleşmenin ortaya çıkması daha fazla üretimi dolayısıyla da ihracat yapabilirlik hedefine
ulaşmayı sağlamıştır. 1960’lardan 1980’li yıllara kadar uygulanan ithal ikameci sanayileşme
stratejisi tarımsal üretim ve verimlilik artışını ilk amaç olarak benimsemiştir178.
1980-2000 yılları döneminde değişen ekonomi anlayışıyla birlikte liberal iktisat
politikaları uygulanmış, tarımda da serbestleşmeye doğru geçiş yaşanmış, tarımsal üretimde
özellikle girdi kullanımına dönük kamu desteği azaltılmıştır. 2000 yılı sonrasında ekonomik
istikrar politikaları çerçevesinde finansal kaygılarla tarım politikalarında yapısal sorun ve

Vildan Serin, Erişah Arıcan v.d., İstihdam Perspektifinde A.B. Sürecinde Türk Tarımının Genel
Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası Yayın no:2007-34, ss.17- 18.
177
Özden Kılıçay, Ekonomik Yapıda Değişim Türkiye’ de Serbest Piyasa Ekonomisi, İstanbul: Beta
Yayınevi., 2004, s.181.
178
Gökhan Günaydın, “Türkiye Tarım Sektörü”, Tarım ve Mühendislik Yayını, Sayı: 76-77, 2006, s.13.
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tarımın kendine özgün koşullarından uzak bir düzlemde yeniden yapılandırmaya
gidilmiştir179.

Tablo 1: Kırsal ve Kentsel Nüfus
Kırsal Nüfus
Sayım Yılları

Sayı

Kentsel Nüfus

Oran
( %)

Toplam Nüfus

Oran
Sayı

( %)

Sayı

1927

10.342.391 75.8

3.305.879

24.2

13.648.270

1940

13.474.701 75.6

4.346.249

24.4

17.820.950

1950

15.702.851 75.0

5.244.337

25.0

20.947.188

1960

18.895.089 68.1

8.859.731

31.9

27.754.820

1970

21.914.075 61.6

13.691.101 38.4

35.605.176

1980

25.091.950 56.1

19.645.007 43.9

44.736.957

1985

23.798.701 47.0

26.865.757 53.0

50.664.458

1990

23.146.684 41.0

33.326.351 59.0

56.473.035

1997

22.179.676 35.3

40.630.430 64.7

62.810.111

2007

20.838.397 29.5

49.747.859 70.5

70.586.256

Kaynak: Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi, Yayın no:1853, Eskişehir 2008, s.108.

Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir azalış içerisine girmiştir. Bundan
önceki yıllarda ise 1927 ve 1980 arasında kırsal nüfus devamlı olarak artmıştır. Yine kentsel
nüfus artışına bakıldığı zaman devamlı bir artış görülmektedir.2007 yılına bakıldığı zaman
Taylan Kıymaz, Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden
Yansıması, Ankara: DPT, 2008, s.45.
179
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kentsel nüfusun %70,5 kırsal nüfusun ise %29,5 olduğunu tablo 9.1’den görmekteyiz. TÜİK
verilerine göre İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu
oran 2017 yılında %92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak
gerçekleşti ve nüfusumuz 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Dünya Savaşı’nı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu ve devamında kurulan genç
Türkiye Cumhuriyeti hem sanayileşme ve modernleşme hamlelerine geç başlamış hem de
ortaya çıkan 1929 Ekonomik Buhranıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı’nın kendine
has toprak mülkiyeti verimli bir tarım politikası uygulanmasındaki zorluğu da beraberinde
getirmiştir.
1930’lu yılların başlarında Türkiye nüfusunun %80’ ini kırsal nüfus oluşturmaktaydı.
Tarımsal ürün ihracatının gelirler içerisindeki payı ¾ oranında idi. Bu sebeple krizle
mücadelede kırsal politikaların önemi daha da artmıştır180.
Cumhuriyetin kuruduğu yıllarda ve tarımla ilgili önemli yasal düzenlemeler
yapılmıştır. 1925; Aşar Vergisi’nin kaldırılması ve 1926; Medeni Kanunu’nun kabulüyle
çiftçilerin toprak mülkiyeti hakkına resmen kavuşmaları atılan iki önemli adımdır. Aşar
vergisinin kaldırılması devlet gelirlerinde ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş ve tarım kesiminin
hemen hemen tümü gelir vergisi kapsamı dışında kalmıştır. Medeni Kanunu’nun kabulü ile
beraberde tarımsal araziler miras yoluyla parçalanmış, zamanla yabancı kredilerin kesilmiş ve
tarımsal ürünlerdeki ihracatın ithalatın arkasında kaldığı görülmüştür. 1929 yılında yaşanan
Buhran’ın ülkedeki önemli ihracat geliri olan tarımsal ürün fiyatlarını da olumsuz
etkilemiştir181.
1937 yılında Tarım Bakanlığı, 1938 yılında da Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur.
Bunlar kurulmadan önce 1932 yılından itibaren üreticiyi korumak için devlet müdahalesi
artmış ve tarımsal ürünlerde destekleme alımlarına gidilmiştir, Özellikle büyük arazilerin
ağaların elinde toplanmış olması ve topraksız köylülerin ilkel araçlarla tarımsal üretimleri
gerçekleştirmeye çalışmaları Toprak Reformunu artık vazgeçilmez bir zorunluluk haline
getirmiştir182.
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www.ekolojistler.org/turkiyenin-abye-entegrasyonu-surecininde-tarim-politikasinin-donusumu-.-cenk-yig
.html
181
Günaydın, a.g.m.s.13 ve Mehmet Kılıç, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukuku: Mevcut
Durum, Son Gelişmeler ve Yaklaşımlar”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:9, No:2, 2010, s.71.
182
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Stratejik Plan (2010- 2014), Ankara, 2010, s.19.
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Bu zorunluluk II. Dünya savaşının ortaya çıkmasıyla beraber yapılabilecek tarımsal
reform çalışmalarını sekteye uğratmıştır. Türk tarımının geleneksel yapısı 1940’lı yıllara
kadar önemli değişiklikler göstermeden devam etmiştir. 1945 yılında atılan önemli bir adım
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’dur. Bu kanun ile beraber, vakıf, özel idare ve belediyelere
ait arazilerin yanında 5000 dönümü aşan özel mülk arazileri vasıtasıyla çiftçi
topraklandırılmaya çalışılmıştır. Fakat yeterli tedbirler alınamadığı için bu girişimlerin
hedeflenen amaca ulaşmadaki başarısı tartışılmaktadır 183.

8.2.3. 1960-1989 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
Türkiye’de milli gelirin %7-9 civarını nüfusun beşte birini tarım kesimiyle
uğraşanların

oluşturduğu

düşünülürse

orantısız

bir

durum

karşımıza

çıkmaktadır.

Türkiye’deki tarım sektörünün genel özelliklerine bakılacak olursa184;


Toprak dağılımının çok parçalı olması



Verimliğin düşük olması



Küçük meta üretiminin yaygın olması



Tarım kesiminde çalışanların nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olması.

Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, fiyatlara müdahale yerine üretim
girdilerinin desteklenmesi ön plana çıkmıştır. Bu planda tarımsal destekleme için tarım satış
kooperatiflerinin geliştirileceği, destekleme kapsamına sadece kooperatif üyelerinin alınacağı
ve bu desteklemelerin ancak acil durumlarda bütçeden sübvansiyon verilmesi şartıyla
yapılacağı ifade edilmiştir.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımın desteklenmesine ve tarımsal fiyat
politikalarına daha az önem verildiği görülmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
tarımsal destekleme kapsamına alınan ürünlerde yüksek fiyat politikasının uygulanması, iç
fiyatlarla dünya fiyatları arasında büyük bir fark oluşmasına neden olmuş ve bunun
kapatılması için fon kurulması önerilmiştir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımsal üretim hedeflerine ulaşmak için dar
ve orta gelirli üreticilerin destekleneceği, destekleme fiyatlarının ürünün özelliğine göre

Serin, Arıcan v.d., a.g.e., s.18.
F. Aylan Arı, “Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri Ve Güncel Sorunları” Çalışma ve Toplum Dergisi,
Sayı:9, s.61,63.
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ekimden ve hasattan önce açıklanacağı, fiyat ve müdahale alımları yanında tarımsal eğitim,
örgütlenme ve ucuz girdi teminine de önem verileceği belirtilmiştir 185.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, tarımsal fiyat ve gelirlerde istikrarı sağlamak,
pazarlamayı kolaylaştırmak, mevcut arazinin özelliklerine, iç ve dış talebe uygun bir üretim
yapısıyla verimliliği artırmaya yardımcı olmak esas olarak kabul edilmiştir.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımsal desteklemenin kapsamının, ekonomik
ve sosyal kriterler dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda Tarımsal Politikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesi, sekizinci beş yıllık kalkınma
planında ise Genel Tarım Politikaları başlığı altında tarım sektörü ile ilgili politikalarda
AB’ye uyum ve DTÖ antlaşmalarının getirdiği yükümlülükler vurgulanmıştır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarım politikalarının esasları; Dünya Ticaret
Örgütü Tarım Anlaşması’nın öngördüğü yükümlülükler ile AB’ye tam üyelik sürecine
girerken AT Ortak Tarım Politikası’nda ve uluslararası ticaretteki gelişmeler çerçevesinde
belirlenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ise tarım sektöründe, sulama projeleri
stokunun eritilebilmesi için kamu yatırımları artırılacak ve projeler hızlandırılacaktır. Kamu
sektörünün enerji yatırımları içindeki payı tedricen azaltılacaktır. Ulaştırma sektörü Plan
döneminde kamu yatırımlarından en büyük payı alacaktır 186 . Onuncu Kalkınma Planı’nda
“toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı
sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla
uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım
sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır”.187
Dünya ile beraber Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası değişen iktisat politikaları
altında konjonktür uluslararası arenada farklı fırsatlar ortaya çıkarırken bu fırsatları
değerlendirme başarısı tarımsal alanda yapılacak yeni düzenlemelere ve geleneksel
politikaların terk edilmesine bağlıdır. Küreselleşme ile beraber liberal politikalar ışığı altında
Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü’nün çizdiği sınırlar içerisinde tarım
sektörü geliştirilmesi gereken ve uyumsallaştırılması gereken bir sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, Ankara, 2005, ss.47-48.
DPT, V.VI. VII.VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Dokuzuncu Kalkınma Planı, Ankara.
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DPT, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).
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Yapılacak reformların en önemli özellikleri, ülkelerin önemli ürünler söz konusu iken
kendilerine yeterli olabilecek üretim düzeylerini gerçekleştirmelerinin yanında uluslararası
ticarette karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanabilecekleri ürünleri de yetiştirebilmeleri
bunun yanında piyasa fiyatlarını dikkate alan politikalar benimsemeleridir188.
Tarım sektörünün yeniden yapılanma hedefleri sektörün içinde bulunduğu sorunların
tespiti ve bu sorunlara çözümler bulmaya yönelik olmalıdır. Sektördeki dikkat çeken sorunlar;
verimsiz yapının kaynak israfına yol açması, sürdürülebilirliğinin olmaması ve siyasi
müdahalelerden ve yönlendirmelerden tarımın çok etkilenmesidir. Yeniden yapılanmada
temel hedeflere ulaşılması için, tarım politikaları dağılım politikaları ve üretken politikalar
olmak üzere ikiye ayrılmalıdır.
Dağılım politikaları ekonominin diğer kesimlerinden tarımsal üreticilere gelir ve varlık
transfer eden nitelikte olmalıdır. Fiyat destekleri, fark ödemeleri, sınır müdahaleleri, girdi
sübvansiyonları, sübvansiyonlu krediler gibi araçların kullanılması beklenmektedir. Üretken
politikalarda ise; nitelik açısından üretimde ve tüketimde daha etkin kaynak kullanımını
sağlayan politika tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Araştırma, alt yapı hizmetleri, kamu
malları tedariki, alışveriş maliyetlerinde azalma, bilgi ve pazarlama hizmetleri, kalite ve
standart kontrolü, yayın-eğitim gibi araçlar kullanılmalıdır189.

8.2.4. 1990-2010 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi günümüzde göreli olarak azalmış olmakla
birlikte, yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve
yarattığı istihdam olanakları açısından hala büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de tarım
sektörünün GSMH’daki payının giderek azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde
gelişmeye daha çok önem verilmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır190 (Tablo 2).
Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli
artış göstermiştir. Buna göre 2000 yılında 167 milyar TL olan GSYİH 2008 yılında 950
milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde tarım sektörünün GSYİH’sı da 16,8 milyar TL’den
73,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tarım sektörünün toplam GSYİH’daki payı ise mutlak değer

188

189
190

Arı, a.g.m.s.63.
İTO, Tarım Kesiminde Yeniden Yapılanma, Yayın no: 2000-52, ss.96-97.
Bülent Miran, Türkiye’ de Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Aralık 2005, s.9.
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artışına karşın %10,1’den %7,8’e gerilemiştir. Bu gerilemenin nedeni diğer sektörlerdeki
GSYİH artışının tarım sektöründekinden daha yüksek oranlı olmasıdır191.
Tablo 2: Tarım Sektöründe Ekonomik Göstergeler (Cari Alıcı Fiyatlarıyla, Milyar YTL)
Yıllar

Genel

Tarım

Tarımın Payı (%)

2000

166.7

16.8

10.1

2001

240.2

21.2

8.8

2002

350.5

36.1

10.3

2003

454.8

45.1

9.9

2004

559

53

9.5

2005

648.9

60.7

9.4

2006

758.4

62.7

8.3

2007

843.2

64.3

7.6

2008

950.1

73.7

7.8

Kaynak: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, a.g.e. s.13.
Tarım sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak yapısı gereği işgücünün daha aktif
olarak kullanıldığı bir sektördür. Artan alet ekipman kullanımı, tarımsal üretim desenindeki
değişim ve göç de bu azalmada etkin olmuştur. Örneğin daha önceki yıllarda pamuk
hasadında el işçiliği yoğun olarak kullanılırken günümüzde makineli hasat artmış ve bu
alanda çalışan işgücünün önemli bir bölümü başka ürünlere yönelmiş veya tarım işçiliğini
bırakarak kentlere ya da sanayi bölgelerine göç etmiştir. Bununla birlikte Ege Bölgesi gibi
pamuk ekim alanının fazla olduğu bölgelerde pamuğa alternatif olarak mısır ekim
alanlarındaki artış işgücü kullanımının azalmasına neden olmuştur192.
Tarım sektörünün işgücü talebini belirleyen faktörler teknoloji kullanımı, arazi yapısı
ve iklim özellikleri vb dir. Ayrıca ülkelerin gelişmesi ile birlikte tarım sektöründe istihdam
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım 2008, http://www.
aeri.org.tr., s:13., Haziran 2010.
191

192

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım 2008, Ankara, s.15.
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edilen nüfus oranının azalması da beklenen bir durumdur. Türkiye’de de ekonomik
gelişmeyle birlikte bu oran 2000-2008 döneminde %36,0’dan %23,7’ye düşmüştür. Ancak
halen AB ve gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir.
Dolayısıyla gelecekte diğer sektörlerdeki gelişimin tarım sektöründeki işgücünün bir
bölümünü çekmesi beklenmelidir. İstihdamdaki azalmanın özellikle 2001 ve 2004 krizleri
sonrasında hızlanmış olması bu tip ekonomik dalgalanmaların tarım sektörü üzerindeki
etkisini göstermektedir. Bununla birlikte bu gibi ekonomik kriz dönemlerinde yüksek tarımsal
istihdam işgücünün önemli bir bölümünün bu sektörde kalmasını sağlamakta ve diğer
sektörlerde istihdamdan kaynaklanan sorunların ya da işsizliğin daha fazla büyümesini
engellemektedir193 (Tablo 3).
Tablo 3: Tarımsal İstihdamda Değişmeler
Yıllar

Tarım

Toplam Sivil İstihdam içinde Tarımın

Sivil

Sivil

İşgücü

İstihdam

2000

23.1

21.6

7.8

36.0

2001

23.5

21.5

8.1

37.6

2002

23.8

21.4

7.5

34.9

2003

23.6

21.1

7.2

33.9

2004

24.3

21.8

7.4

34.0

2005

24.6

22.0

6.5

29.5

2006

23.2

21.0

5.7

27.3

2007

23.1

21.7

4.9

23.5

2008

23.8

21.2

5.0

23.7

(%)

Payı

Kaynak: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, a.g.e., s.15.
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, a.g.e., s.15.
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Sektörün ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşullarına karşı duyarlılığı, sektörel
büyüme hızında yıllar itibariyle dalgalanmalara neden olmuştur194.
Türkiye’de özellikle Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na kadar geçen sürede
sektörler içerisinde sanayi sektörüne ağırlık verilmiş olsa da tarım sektörünün hızlı bir
değişim sürecine girdiği gözlemlenmektedir.
Anadolu toprakları yapısı itibariyle tarıma geniş imkânlar yaratmaya elverişli değildir.
Özellikle Ege ve Akdeniz denizine yakın kıyı şeridi ve ovaları dışında, bu topraklarda etkin
tarım yapılma olanağı kısıtlamıştır195.
Tarım sektörünün ekonomideki yeri196;


Aktif nüfusun halen büyük bir kısmının aktif uğraşısı tarımdır,



Tarım Türkiye’nin önemli bir döviz kaynağıdır,



Ülke içi ticaret ve ihracatta rolü önemlidir,



Ulaştırma faaliyetlerinde önemli yer tutmaktadır,



Sanayi ürünleri talebini destekleyen gelir yaratmaktadır.
2009 yılında uygun iklim koşullarına bağlı olarak üretimde artış yaşanmıştır. Tarım

sektörü katma değeri, 2009 yılının birinci üç aylık döneminde %1,4; ikinci üç aylık
döneminde %6,5; üçüncü üç aylık döneminde %3,6 ve dördüncü üç aylık döneminde %2,2
artış göstermiştir. Böylece 2009 yılında tarım sektörü katma değerinde %3,6’lık büyüme
meydana gelmiştir. Küresel iklimin değişmesi dolayısıyla ortaya çıkan kuraklık sonucunda
2007 yılında bitkisel üretimde düşüş meydana gelmiştir.
Ancak 2008 yılında tahıl, sebze ve meyve üretim miktarlarında artış meydana
gelmiştir. 2009 yılında ise, iklim koşullarının genel olarak daha iyi olması sebebiyle tahıl ve
meyve üretim miktarlarında artışlar olurken, sebze ürünleri miktarında düşüş görülmüştür.
Tarımsal destekleme ödemeleri ise 2009 yılında bir önceki yıla göre %21,1 azalarak 4.582
milyon TL’ye gerilemiştir. Tarımsal destekleme ödemelerinde en yüksek oranlı artış %154,1
ile kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerde olmuştur197.

194

Miran, a.g.e., s.9.
Hüseyin Karakayalı, Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi, ss. 218-219.
196
Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, Genişletilmiş 5. Baskı, İzmir: Anadolu Matbaası, ss.109-108.
197
TOBB, 2009 Ekonomik Rapor, a.g.e.ss.26-31.
195

194

8.2.5. 2011-2016 Döneminde Tarım Sektörünün Gelişimi
Tarım

sektörü

değişen

dünya

koşullarına

rağmen

ekonomideki

önemini

sürdürmektedir. Özellikle istihdam yaratmadaki payı yüksektir. 2009 yılında toplam sivil
istihdam içinde tarımın payı yüzde 24,7 iken 2011 yılına kadar artış göstererek yüzde 25,5
düzeyine ulaşmıştır. 2011 yılından sonra tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı azalış
göstermiştir. Sektörün toplam istihdam içindeki payı 2012 yılında yüzde 24,6 olarak
gerçekleşirken 2013 yılında bu payın yüzde 21,2 olduğu anlaşılmaktadır. 2017 Eylül ayı
istatistiklerine göre tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 20,3 olarak
gerçekleşmiştir. Bu azalışın temel nedenleri arasında; “tarım sektöründe makinalaşmaya bağlı
olarak işgücü talebinin azalması, sanayi ve hizmetler sektörünün işgücü ihtiyacının artması ile
kırsal kesimde hızlı nüfus artışı ve ekilebilir toprakların parçalanmasıyla tarım sektöründe
geçim imkânlarının daralması” yer almaktadır.198
Tablo 4: Tarımsal İstihdamda Değişmeler (Milyon kişi)
Yıllar

Sivil İşgücü

Sivil İstihdam

Toplam Sivil İstihdam
İçinde Tarımın Payı

2009

24.7

21.3

24.7

2010

25.6

22.6

25.2

2011

26.7

24.1

25.5

2012

27.3

24.8

24.6

2013

27.0

24.6

21.2

2014

28.8

25.9

21.1

2015

29,6

26,4

18,9

2016

30,5

26,6

18,4

2017

31,6

28,1

19,4

2018 Ekim

32,6

28,8

18,5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi, Tarım Sektörü Raporu 2014 Yılı II.
Dönem,
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved
=0CD8QFjAGahUKEwj00fSMysfGAhVCjiwKHeenDXY&url=http%3A%2F%2Fwww.uis.gov.tr%2Fmedia%
F1093%2Ftar%25C4%25B1m-sektoerue-raporu-15122014.docx&ei=gwSbVbSEFcKcsgHnz7awBw&usg
=AFQjCNFzrpT4oxRiqdUZsoM-JesyU6U6Rg&sig2=ohnNUF3EegaFqGFwj5bzkw&bvm=bv.96952980,d.bGg,
07.07.2015.
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Kaynak: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım
2008, http://www. aeri.org.tr., Haziran 2010, s.15; TÜİK, 2009-2014 Dönemi İstatistikleri,
(Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,13.05.2015., TÜİK verileri
2018.
TÜİK verilerine göre, tarım sektörünün 2012 yılında büyüme hızı yüzde 3,1, GSYH
içindeki payı cari fiyatlarla yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında bu oranlar sırasıyla
yüzde 3,1 ve yüzde 7,4 olmuştur. 199 Tarımsal sektörün GSYH içindeki payı ise giderek
azalma göstermektedir. Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014
yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %1,9’luk azalışla 11 milyar 95 milyon TL, cari
fiyatlarla %8,1’lik artışla 125 milyar 18 milyon TL oldu.200
Tablo 5: Türkiye’de 2009-2014 Yılları Arasında Tarımsal Üretim Değerleri
Bitkisel

Hayvansal

Su Ürünleri

Toplam

Üretim

Üretim

Üretim Değeri

Tarımsal

Değeri

Değeri

(1000 TL)

Üretim Değeri

(1000 TL)

(1000 TL)

2009

68.267.485

54.756.300

952.935

123.976.720

2010

80.033.858

85.001.165

1.066.778

166.101.801

2011

88.979.273

102.648.699

1.098.634

192.726.606

2012

87.946.988

112.868.484

1.112.303

201.927.775

2013

92.452.530

98.115.412

1.128.745

191.696.687

2014

98.123.089

106.844.652

……..

204.967.741*

Yıllar

(1000 TL)

*Toplam değer içinde su ürünleri üretim değeri dahil değildir.
Kaynak: Doğan, Zeki, Arslan, Seçkin, Berkman, Ayberk Nuri, Türkiye’de Tarım
Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, Niğde Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Ocak 2015 Cilt-Sayı: 8 (1) ss: 29-41, TUİK, 2014.
Tablo 5’te, 2009-2014 yılları arasında Türkiye’de üretimi yapılan bitkisel, hayvansal
ve su ürünleri üretim değerleri yer almaktadır. Tabloya göre üretim değerlerinin yıllar
itibariyle artış gösterdiği görülmektedir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanlığı,
Tarım ve Gıda Alanında Mevcut Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri, Mayıs 2014
200
TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18727, 07.07.2015.
199

196

TÜİK Üretici Fiyatları Endeksine göre; tarımsal ürünlerde fiyat seviyesi 2012 yılında
ortalama yüzde 5,8, 2013 yılında ise fiyatlarda yüzde 4,7 artış gerçekleşmiştir. Diğer yandan,
gıda ve içecek ürünleri fiyatlarının 2012 yılında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,1
arttığı, 2013 yılında ise bu oranın yüzde 9,7 olduğu görülmektedir. Dış ticaret verilerine
bakıldığında, 2011 yılında tarım ürünleri ithalatının hızlı bir şekilde arttığı, 2012 yılında ise
yüzde 16 oranında azaldığı görülmektedir. İhracat ise aynı seviyede seyretmiştir. Gıda ve
içecek sanayii ürünleri ihracatı ise, 2013 yılında yüzde 12 civarında artışla 10,6 milyar dolar
olurken, ithalat 5,4 milyar dolar diğer bir ifade ile yüzde 6 artış hızının üzerinde bir gelişme
göstermiştir. 2015 yılında ise tarım ve gıda ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 13,1
azalarak 12,4 milyar ABD Doları, ihracatı ise yüzde 6,8 azalarak 16,3 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaret hacminde yaşanan bu gerileme 2016
yılı döneminde yavaşlayarak da olsa devam etmiştir201. Tarım ÜFE, 2017 yılı Aralık ayında
bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,30, bir önceki yılın aynı
ayına göre %17.30 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,07 artış gösterdi.202

8.3. Tarımın İktisadi Gelişme İle İlişkisi
Ekonomik gelişmeyle beraber tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji
kullanımındaki artışa bağlı olarak verimliliğin artması, tarımsal işgücü sayısının azalmasına
sebep olmaktadır. Milli gelirde ise sanayi ve hizmetler sektörünün büyüme hızlarının daha
fazla olması tarım sektörünün bu sektörlerin ardında kalmasına ve tarım sektörünün payının
gittikçe küçülmesine sebep olmaktadır. Diğer taraftan, iktisadi gelişmenin tamamlayıcısı yine
tarım sektörüdür; sermaye birikimi için gerekli tasarruf oranlarının sağlanabilmesi ve sanayi
sektöründe kullanılan girdilerin tarım sektöründen sağlanıyor olması bu sektörün önemini
ortaya koymaktadır. Örneğin 1998 yılında Türkiye’nin imalat sanayi katma değerinin yarıdan
fazlasını (%54,4) tarım ürünlerini girdi olarak kullanan sanayi kollarında sağlanmıştır.
Tüketim malları sanayinin tamamı tarımsal ürünleri girdi olarak kullanmaktadır. Ülke
ekonomisinde bu denli öneme sahip olan tarım sektörü; doğa şartlarına olan bağlılık, tarım
sektöründe üretim için gerekli sürenin değiştirilememesi, azalan verimler yasasının işlemesi,

T.C. Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanlığı,
Tarım ve Gıda Alanında Mevcut Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri, Mayıs, 2014 ve
http://tarim.kalkinma.gov.tr/tarim/Tarım ve Gıda.
202
TUİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2017
201

197

sermaye birikiminin bu sektörde sınırlı olması, arz ve talep esnekliklerinin düşük olması gibi
sebeplerden ötürü ekonomik kalkınmayı sürükleyen öncü sektör olma konumunda değildir203.
Dünyada yaşanmakta olan küreselleşme sürecinde, biyoteknoloji, bilgi akışı,
teknolojik

gelişmeler,

uluslararası

ticarette

kaydedilen

gelişmeler,

üretimin

talep

doğrultusunda gerçekleşmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu kapsama, gittikçe azalan doğal kaynakları
etkin kullanım gerekliliği de eklenerek, kuralları anlaşmalarla belirlenen yükümlülükler
çerçevesinde reformların yapılması hız kazanmıştır. Mevcut durumun iyileştirilmesi için yasal
düzenlemeler dahil bir dizi önlemin alınması yanında, dünya ile özellikle aday konumunda
olduğumuz Avrupa Birliği ile uyum sağlayabilecek, tarım sektörünün yapısal sorunlarına
çözüm getirebilecek etkin alternatif politikaların ve bu politikalara destek olabilecek hukuksal
altyapının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir204.
GSYİH’da tarımın payının yıllar içinde azalarak gerilemesinin temelinde yanlış tarım
politikalarının varlığı, bütçeden tarıma aktarılan desteklerin azalması, tarımla ilgili KİT’lerin
özelleştirilmesi, tasfiyesi konular etkili olmuştur. Ancak yine de 2009 yılında GSYİH içinde
tarımın payının %10 civarında olması ve tarımda istihdam payının %24,7 civarında olmasına
rağmen; sanayi ve hizmetler sektöründe işsiz kalanlar kırsal kesime dönmeye başlamışlardır.
2000-2008 yılları arasında Tarım Reformu Uygulama Projesi adı altında yürütülen yapısal
dönüştürme programı ile, tarımı destekleyen, girdi ve teknoloji sağlayan kurumlar
özelleştirilmiş/tasfiye edilmiştir. Tarımda 2010 yılından itibaren Havza Bazlı Üretim ve
Destekleme Modeli’ne geçilmesi kararı alınıp; Türkiye’nin iklim, topografya ve toprak
verileri dikkate alınarak 30 havzaya bölünmüştür205. TÜİK verilerine göre 2017 yılı itibariyle
tarımın GSYIH daki oranı %6,1’dir

Aslan Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, ss.236-237.
Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Tarımsal Politikalar ve Yapısal
Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, s.53.
205
Necdet Oral, “2009 Yılı Tarım Değerlendirmesi,” Toprak-Onur-Yaşam-Karasaban, http://www.Kara
saban/net.2009-yili-tarim-degerlendirmesi-necdet-oral, Haziran 2010.
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Uygulamalar
1. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aşağıdaki bağlantıda yer alan 20132017 yılları Stratejik Planı’nı okuyunuz.
http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf7
2. Dünya’daki gelişmiş ülkelerin tarım politikalarını araştırınız ve bu politikalarla
Türkiye’de uygulanan politikaları karşılaştırınız. Türkiye’de gördüğünüz
eksiklikleri belirleyiniz.
3. Türkiye’de tarım sektörünün gelişmesi için sizce ne tür çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır? Bu konudaki önerilerinizi rapor olarak yazınız.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de tarım sektörünün başlıca özelliklerini yazınız.
2) Türkiye’de tarım sektörünün sorunlarını tartışınız.
3) Tarımın iktisadi gelişme ile ilişkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye, özellikle Anadolu tarihi boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir
coğrafyadır. Bu uygarlıklarda tarımsal faaliyetler, bölgenin iklim çeşitliliği nedeniyle çok
çeşitli alanlarda ve yoğun bir şekilde yapılmıştır. Eski bir coğrafya olan Anadolu’da, çok
çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

202

Bölüm Soruları
1)Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında fiyatlara müdahale yerine üretim
girdilerinin desteklenmesi ön plana çıkmıştır.
a) doğru

b) yanlış

2) Türkiye’de tarım sektörünün istihdamdaki payı AB ve gelişmiş ülkelere göre çok
düşüktür?
a) Doğru

b) yanlış

3) Tarım sektörünün tanımı dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tarım sektörünün kapsamında tarım ürünlerinin dağıtımı yer almaz.
b) Tarımsal yayın, araştırma ve geliştirme tarım sektörünün kapsamında yer almaktadır.
c) Milli gelire katkıda bulunmak tarım sektörünün temel görevlerindendir.
d) Toplum bireylerinin beslenme, temel ihtiyaç maddelerini nitelikli ve yeterli olarak
sağlamak tarım sektörünün temel görevlerinden biridir.
e) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmaya amaçlar.
4) I. Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir şekilde artmıştır.
II. 1927-1980 döneminde kırsal nüfus devamlı olarak azalmıştır.
III. 2012 yılında kırsal nüfus %77,3, kentsel nüfus ise %22,7 olmuştur.
IV. Savaş sonrasında nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır.
Türkiye’de kır ve kent nüfusunun değişimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanı
veya olanları hangi seçenekte yer almaktadır?
a) Yalnız I

b)Yalnız II

c)I ve II

d)Yalnız IV

e)III ve IV

5) I. Tarımın, Türkiye Ekonomisi’ndeki önemi günümüzde göreli olarak azalmıştır.
II. Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli
azalmıştır.
III. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’deki payı giderek artmaktadır.
IV. Türkiye’de sanayileşme ve hizmetler sektöründe gelişmeye tarım sektöründen daha çok
önem verilmiştir.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden yanlış olanı veya olanları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
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a) I ve II

b) II ve III

c) I ve III

d) Yalnız IV

e) II ve IV

6) I. Tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji kullanımındaki artış verimliliği arttırmıştır.
II. Sanayi sektöründe kullanılan girdiler tarım sektöründen karşılanmaktadır.
III. Tarım sektöründe arz ve talep esnekliği yüksektir.
IV. Tarım sektöründe artan verimler yasası işlemektedir.
Tarım sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I

b)I ve II

c) Yalnız III

d)III ve IV

e)II ve III

7) I. Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir şekilde artmıştır.
II. 1927-1980 döneminde kırsal nüfus devamlı olarak azalmıştır.
III. 2012 yılında kentsel nüfus %77,3, kırsal nüfus ise %22,7 olmuştur.
IV. Savaş sonrasında nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır.
Türkiye’de kır ve kent nüfusunun değişimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden yanlış olanı
veya olanları hangi seçenekte yer almaktadır?
a) Yalnız I

b)I, II ve III

c)I ve II

d) Yalnız IV

e) I, II ve IV

8)
I. Tarımın, Türkiye Ekonomisi’ndeki önemi günümüzde göreli olarak azalmıştır.
II. Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli
azalmıştır.
III. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’deki payı giderek artmaktadır.
IV. Türkiye’de sanayileşme ve hizmetler sektöründe gelişmeye tarım sektöründen daha
az önem verilmiştir.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanı veya olanları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) Yalnız IV
e) I ve IV
9) I. Tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji kullanımındaki artış verimliliği arttırmıştır.
II. Sanayi sektöründe kullanılan girdiler tarım sektöründen karşılanmaktadır.
III. Tarım sektöründe arz ve talep esnekliği yüksektir.
IV. Tarım sektöründe azalan verimler yasası işlemektedir.
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Tarım sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
a) I ve II
b) Yalnız I
c) II ve III
d) Yalnız III
e) III ve IV
10) I. 2000’li yıllarda tarım sektörünün yarattığı katma değer istatistiklerine göre 2007
yılındaki düşüşe bankacılık sektöründen reel kesime yayılan krizin neden olduğu ifade
edilebilir.
II. 2000’li yıllarda tarım sektörünün yarattığı katma değer istatistiklerine göre 2001
yılındaki düşüşe kuraklığın neden olduğu söylenebilir.
III. Teknoloji kullanımı tarım sektörünün iş gücü talebini belirleyen bir faktördür.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevaplar
1)a 2)b 3)a 4)d 5)b 6)b 7)c 8)a 9)d 10)e
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9. TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Sanayi Sektörünün Tanımı
9.2.Sanayi Sektörünün Tarihsel Gelişimi
9.2.1. 1923-1929 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.2.1930-1939 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.3. 1940-1949 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.4. 1950-1959 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.5. 1960-1979 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.6. 1980-1989 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.7.1990-1999 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
9.2.8. 2000-2014 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sanayi nedir?
2. Sanayi sektörünün ülkelerin kalkınmasındaki yeri ve önemi nedir?
3. Sanayi sektörünün gelişmişlik düzeyiyle ülke ekonomisinin ilişkisi nasıldır?
4. Sanayi sektörü 2000’li yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de ne yönde gelişme
göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
Veya

Sanayi Sektörünün Tanımı

Türkiye’de
sanayinin Sanayi
kavramı
gelişimini ortaya koyabilmek özelliklerini anlamak
için öncelikle sanayinin
tanımını ve özelliklerini
ortaya koyabilmek

ve

yılı
2000 Yılı Öncesi Sanayi 2000
Türkiyede’ki
Sektöründeki Gelişmeler
Sektöründeki
kavrayabilmek
2000
Sanayi
Gelişimi

yılı
Sonra 2000
Türkiyede’ki
Sektörünün
Sektöründeki
kavrayabilmek

Yılından

öncesinde 2000
yılı
Sanayi Türkiyede’ki
Gelişmeleri Sektöründeki
analiz etmek

öncesinde
Sanayi
Gelişmeleri

sonrasında 2000
yılı
sonrasında
Sanayi Türkiyede’ki
Sanayi
Gelişmeleri Sektöründeki
Gelişmeleri
analiz
etmek
ve
günümüzdeki
değişimleri
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar



Sanayi



Türkiye’de Sanayi Sektörü



Sanayinin Gelişimi
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Giriş
Sanayi kelimesinin orijini Latincedeki industria’dır. Türkçede ise endüstri olarak
kullanılır. Sanayi yaratıcı iş, beceri, zekâ ve bunların uygulamaya konmasını ifade eder.
Sanayi sektörü ise ham madde ve ara malların mevcut bilgi, beceri ve teknolojilerden
yararlanılarak ve işçi emeğinin katkısıyla fabrika veya üretim tesislerinde mal ve hizmet
şekline dönüştüren ve ekonominin aynı ortak özelliğini taşıyan alt bölümüdür206.
Türkiye'de Planlı Kalkınma Modeli’nde, III. Kalkınma Planı’na kadar olan süreçte
tarım ve sanayi sektörlerine eşit derecede önem verilmişken, III. Kalkınma Planı’ndan sonra
sanayileşmeye önem verilmiştir. Batılı ülkeler de XIX. yüzyıldan başlayarak sanayileşmiş, bu
ülkeler yüksek kalkınma hızlarına sanayileşmeleri sayesinde ulaşabilmişlerdir. Sanayi
sektöründe yapılan yatırımlar yeni yatırımlara dönüşerek yeni istihdam olanakları
yaratabilmektedir207.

9.1. Sanayi Sektörünün Tanımı
Sanayi sektörü, maden çıkarılması ve işlenmesi, çeşitli ürünlerin imal edilmesi ve
enerji ile ilgili faaliyetleri kapsayan bir sektördür. İmalat sanayi de tüketim malları, ara
malları ve yatırım malları alt sektörlerine ayrılır208.

9.2. Sanayi Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Topraktan ve toprak altından elde edilen hammaddeler sanayi faaliyetleri sonucu
tüketime elverişli mallar haline dönüşerek pazara sunulur. Hammaddenin kullanılır mal haline
dönüşmesinde sanayinin en basit şekli olan el tezgahından, atölye veya imalathanelere ve
büyük sanayi tesislerine kadar çok farklı büyüklükte tesisler kullanılır. Batı ülkelerinin büyük
kısmı sanayileşme sürecini tamamlamış ve ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler durumuna
gelmiştir. Türkiye gibi bazı ülkeler ise henüz sanayileşme sürecinde olup ekonomik bakımdan
kalkınmakta olan ülkeler grubunda yer almaktadır.

Seyidoğlu, a.g.e. s.540.
Aslan Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, s.311.
208
Seyidoğlu, a.g.e. s.540.
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9.2.1. 1923-1929 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
Türkiye’de sanayileşme faaliyetleri ile ilgili ilk adım 1839 yılında Tanzimat
hareketleri ile başlamış, tersane, demirhane gibi tesisler kurulmuştur. Avrupa'da büyük sanayi
devriminin yaşanması ve özellikle tekstil alanında gerçekleşen ilerlemeler çoğunlukla Bursa
ve İstanbul'da yer alan dokuma sanayini olumsuz yönde etkilemiştir. XVI. yüzyılda Avrupa
devletleri ile imzalanan kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu'na yükümlülükler getirmiştir.
Gümrük vergilerinin yükseltilmesi dışarıdan gelen mallarda rekabeti engellemiş, bu
nedenle kurulan çoğu fabrika zarar ederek kapanmıştır. Bu dönemde tarımsal ürünleri mamul
mal haline getiren, sabun, makarna, yağ ve konserve fabrikaları, basit dokuma yapan tesisler,
deri fabrikaları, çimento, kereste, tuğla fabrikaları, birkaç gemi ve makine onarım
atölyelerinden ülke gereksinimini karşılayacak birkaç küçük tesis bulunmaktadır209.
Gelişmiş Avrupa ekonomileri ile rekabet edemeyen Osmanlı İmparatorluğu,
hammadde ve yiyecek maddeleri satan ve mamul madde satın alan bir ülke durumuna
gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda makine yapan sanayi gibi temel sanayi kurulamamıştır.
Ülkede kullanılan makinelerin büyük bir kısmı yabancı ülkelerden ithal edilmiştir. Osmanlı
sanayisinin diğer bir özelliği, sanayinin yakın pazar için tüketim malları üretecek şekilde
özellik göstermesidir. Osmanlı, Avrupa sanayi rekabetinin olmadığı alanlarda gelişme
gösterebilmiştir.
Yani Osmanlı yakın pazar için tüketim malları üretmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda
üretilen madenlerin çok büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilmiştir. Sanayide kullanılan tarım
ürünleri de genellikle işlenmeden yurt dışına ihraç edilmiştir. Sonuç olarak sanayide
kullanılan tarımsal ürünler ve özellikle Osmanlı madenleri, Osmanlı sanayinin tamamlayıcı
parçaları olarak üretime konu olamamışlardır210.
Türkiye I. Dünya ve Kurtuluş Savaşı sırasında çok önemli beşeri sermaye
kaybetmiştir. 1923 yılında İzmir'de I. İktisat Kongresi düzenlenmiş ve özel sektörün teşvik
edilmesi öngörülmüştür. 1923 yılında üçü yerli dördü yabancı sermaye iştirakli yedi şirket
kurulmuştur. 1923-1930 döneminde Devletin sanayi politikalarında rol oynamasının nedeni, o
dönemde girişimci sınıfın yeterince bulunmayışıdır.

Gaye Ertin, Türkiye’de Sanayi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.165.
Gündüz A. Ökçün, Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını,
Bütün Eserleri: 7, Yayın No: 101, Pelin Ofset Ltd. Şti, Ankara, 1997 ss.10-12.
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Bu dönemde devlet doğrudan imalat sanayi yatırımlarına girişmek yerine, 1924'de
Türkiye İş Bankası’nı, 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası’nı kurmuş ve Sanayi-i Teşvik
Kanunu’nu çıkarmıştır. Sanayi ve Maadin Bankası, hem kamu iktisadi teşekküllerinin finansal
yönetimine katkıda bulunmak hem de sanayi kuruluşlarına kredi sağlamak için
kurulmuştur211.
1927 yılında ise sanayinin canlandırılması amacıyla gümrük, vergi, ulaşım ve
hammadde temininde birtakım kolaylıklar getirilmiştir. 1927 yılında sanayi sayımı yapılmış,
bu sayımda en fazla tarım, daha sonra dokuma, maden, makine ve onarımı grubunda yer
almak üzere 65.000 dolayında işletme olduğu saptanmıştır212.
Cumhuriyet kurulduğunda 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu yürürlüktedir. Ancak
İzmir İktisat Kongresi’nde daha kapsamlı bir program yapılması öngörülmüştür. Bu nedenle
1927 yılında Sanayii Teşvik Yasası çıkarılmıştır. Bu yasa ile getirilen teşvik önlemleri arazi
bağışı, kolay arsa temini, iletişim hizmetlerinde kolaylık sağlanması, gümrük muafiyeti,
çeşitli vergilerden muafiyet, nakliye tarifesinde indirim şeklindedir. Sanayinin Teşviki
Yasası’yla getirilen teşvik önlemleri, geçici bir nitelik taşır. Çünkü adı geçen kanun 1942’ye
kadar geçerlidir213.

Tablo 1: 1927 Sanayi Sayımı

Sanayi
Dalları

İşletme Sayısı
Çalışan Kişi

10 Kişiden

11

Kişi

ve Büyük İşyeri

Daha Fazla

%

Az
Maden

18932

556

404

152

27.3

28439

27615

824

2.9

Çıkarına
Tarım Sanayi 110480

Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 263, Ekonomi
Dizisi: 19, Ofset Repromat Matbaası, Ankara, 1991, ss.63-64
212
İlhan Tekeli, Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranı’nda Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Türkiye
Belgesel İktisat Tarihi Serisi No: 2, Ankara, 1977, s.40.
213
Kepenek ve Yentürk, a.g.e. ss.44-45.
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Dokuma

48025

9353

8918

435

4.7

Ağaç

24264

7896

7686

210

2.7

2792

348

279

69

198

147542

14606

146

1.0

Ürünleri
Kağıt

Madeni Eşya 33866
ve Makine
Kimya

12345

2877

2752

125

4.3

Ağır Metal

3107

697

643

56

7.7

ve 3044

327

292

35

10.7

65245

63195

2050

3.1

Karma
Çeşitleri
Toplam

256855

Kaynak: Uğur Korum, 1923-1929 Döneminde Türkiye’de Sanayii ve Sanayii Politikaları,
İç Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, A.Ü.S.B.F.
Yayın No: 513, Ankara, 1982.s.68.
1927 yılında Türkiye'de 65.245 işletme ve 268.855 çalışan vardır. 1927 yılında büyük
sayılabilecek işletme oranı %3,1'dir (Tablo .1).

9.2.2. 1930-1939 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
1930’lu yıllar Türkiye'de devletçilik ilkesinin benimsendiği aynı zamanda da Dünya
Ekonomik Buhranı’nın olumsuz etkilerinin görüldüğü yıllardır. 1929 Ekonomik Buhranı
izleyen dönemde kapitalist ekonomilerde ekonomiye devlet müdahalesi düşüncesi ön plana
çıkmıştır. Dünyada kapitalist ülkeler 1929 depresyonunun olumsuz etkilerini yaşarlarken,
Sovyetler Birliği'nin planlı ekonomi politikaları dünya krizinden etkilenmemiştir.
Bu nedenle de 1932 yılında Türkiye’de ekonomi politikası olarak korumacı
devletçiliğe geçilmiştir. 1930 Dünya ekonomik krizi sonucu, dünyada tarım ve diğer
hammadde stoklarında görülen anormal miktardaki artış, dünyada tarım ve hammadde
fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur.
1929-1933 yılları arasında dünya ticaret hacmi gerilemiştir. Bu ekonomik krizden
Türk ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiş, Türk tarım ürünlerinin ihracat talebi
214

düşmüştür. Tarımsal ürünlerin genel fiyat düzeyi düşmüştür. Türkiye yapacağı ithalatın
finansmanı için borç bulamamaya başlamıştır. Türk endüstrisinde pazar sorunu başlamıştır.
Endüstri sektörüne yönelik tarım sektöründen gelen talep azalmıştır. Dış ticaret açığı
artmıştır214.
1930 yılında Türk Parasını Koruma Yasası çıkartılmıştır. Bu yasayla döviz kontrol
rejimine geçilmiş, ithalatta permi uygulamasına başlanmış ve her ürünün ithalatında hükümet
söz sahibi olma konumuna gelmiştir. Bu dönemde küçük sanayiyi destekleyici politikalara
rastlanmamaktadır, sanayide rekabet amacı güdülmemiştir215.
1934-1938 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmış, şeker,
dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması kararı alınmıştır. 1930’lu yılların
ortalarından itibaren başlatılmış sanayileşme programı, 1940’lı yılların ilk yarısında da
sürdürülmeye devam edilmiştir. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkileri,
Türkiye’de devletin bizzat kurucu rol oynamasına neden olmuştur.
Bu amaçla 1933 yılında Etibank kurulmuş, kimya sanayi, pamuklu dokuma, kağıt ve
selüloz, sanayi, kendir sanayi, demir sanayi, kükürt, toprak sanayi (seramik, şişe-cam,
çimento fabrikaları), şeker sanayi alanında yatırımlar yapılmıştır. 1937 yılında ilk demir-çelik
fabrikası Karabük'de kurulmuştur216(Tablo 2).
Sanayileşme, sanayi sektöründe yaratılan milli gelirin büyüme oranını göstermektedir.
Bir toplumda sınai üretim arttıkça milli gelir de daha hızlı bir artış gösterecektir.
Tablo 2: Dönemler İtibarıyla Sanayileşme Hızları (%)
Dönemler

Kalkınma Hızı

Sanayileşme Hızı

1923-1938

9.4

9.9

1939-1949

0.3

0.7

1950-1959

5.1

9.2

1960-1967
1968-1979

5.8
4.7

10.2
6.8

1980-1989

4.8

7.0

Neşe Çapraz, Ekonomik Bunalımların Dünyada ve Türkiye’de Yansımaları, Der Yayınları: 320, İstanbul,
2001, ss.125-127.
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Okan Aktan H., Kuter Ataç, Orhan Morgil, Ahmet Şahinöz, Mehmet Tokat, Erdinç Tokgöz, Atatürk’den
Günümüze Türkiye Ekonomisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayını,
Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002, ss.39-40.
216
Ertin, a.g.e. s.166.
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215

1990-1999

3.2

4.0

2000 -2005

4.1

4.9

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her dönemde kalkınma hızının üzerinde bir
sanayileşme hızı gerçekleşmiştir. Bu hızların en yüksek olduğu dönemler, Cumhuriyetin ilk
yılları ve 1950'li yıllar ve I. Plan Dönemi’dir.

9.2.3. 1940-1949 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
II.Dünya Savaşı, 1941 yılından itibaren Türkiye’nin endüstri sektörü olumsuz
etkilemiştir. Yurt dışına sipariş edilen makine ve teçhizatın ülkeye getirilmesinde güçlükler
yaşanmıştır. Fakat aynı zamanda ikinci kâğıt fabrikasının, Kaolin fabrikasının, Sivas çimento
fabrikasının, süper fosfat ve sülfürik asit fabrikasının, Karabük'de boya, Konya Ereğli'de
nişasta, İzmit'de reçine fabrikası ile şap tesisinin ve klor fabrikasının inşasına devam
edilmiştir.

1942’de

Karabük'de

naftalin,

Beykoz'da

tutkal

fabrikasının

kurulması

tamamlanmıştır. Sümerbank ve Etibank'ın sermayeleri arttırılmıştır 217.

9.2.4. 1950-1959 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için, gelişmekte olan ülkelerde endüstriyi dış
rekabetten koruyucu ve teşvik edici uygulamalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Çünkü
ülkede yeni kurulan fabrikaların ürün fiyatlarıyla gelişmiş ülkelerin fiyatları arasındaki fark
oldukça fazladır. Bu farkın giderilmesi için de gümrük duvarları konulmaktadır.
Yine Türkiye’de ithal ikamesi sürecinin başlarında, aşırı değerlendirilmiş kur
politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu durum başlangıçta ihracata yönelik tek sektör olan tarım
sektöründen, ithalat yapan endüstriyel kesimlere kaynak aktarılmasına olanak vermektedir.
Ancak yerli paranın giderek değerlenmesi, tarımsal malların olduğu gibi endüstriyel ürünlerin
ihracatını da engellemektedir.
Sanayi sektörü başlangıçta makine ve teçhizat, daha sonra ara malı ve yedek parça
ithalatı için, ihracat yoluyla kendi dövizini kazanamadığı için, ekonomi döviz darboğazıyla
karşılaşmaktadır. TL aşırı değerli olduğu için, ucuz döviz bulunabildiği sürece ara ve yatırım
malı ithalatı, bu malların yurt içinde üretilmesinden daha cazip olmaktadır218.

Şinasi Güçeri, Türkiye Ekonomisinin Yapısal Meseleleri ve Bir Çözüm Modeli, İş Dünyası Vakfı Yayını,
Yayın No: 3, İstanbul, 1993, ss.333- 334.
218
Aktan ve Diğerleri, a.g.e. ss.41-45.
217

216

Bunun sonucunda ulaşım olanakları gelişmiş, kırsal kesimden şehirlere işgücü
potansiyeli göçmeye başlamış, devletin yanında sermayesi artan özel sektör de sanayiye
yatırım yapmaya başlamıştır. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kurulmuş ve bu banka özel
girişime kredi sağlamaya başlamıştır. Ayrıca 1950 yılında Makine Kimya Endüstrisi Kurumu,
1952 yılında Gübre, Et ve Balık Kurumu, 1953 yılında Türkiye Çimento-Azot, Türk Petrol
Anonim Ortaklığı, 1954 yılında Devlet Malzeme Ofisi, 1955 yılında SEKA, Demirçelik gibi
Kamu İktisadi Teşebbüsü adı verilen kurumlar örgütlenmiştir.
1950-1956 yılları arasında şeker, tekstil, çimento, kauçuk, demir-çelikte üretim
yaklaşık % 30 oranında artmıştır. 1956’da Türkiye'deki çimento, şeker ve pamuklu tekstil
üretimi iç talebi tamamen karşılayacak düzeye ulaşmıştır. Bu dönemde özel işletmeler
genellikle küçük işletme tipindedir ve üretimin hemen hemen yarısını kamu kontrolündeki
fabrikalar sağlamaktadır. 1963 yılından itibaren kalkınma planlarının hazırlanması ve
sanayileşmeye öncelik verilmesi sanayinin planlı bir biçimde gelişmesinde etken olmuştur219.
Türkiye’de sanayi sektöründe gelişme, ithalatın giderek güçleşmesi nedeniyle
hammadde ve yedek parça ithalatının yapılamamasından dolayı, 1955 yılından itibaren
yavaşlamıştır.

Bu

nedenle

1958

yılında

endüstriyel

kapasitenin

ancak

%75’i

kullanılabilinmiştir. Türkiye 1952 yılında 152 milyon dolar tutarında hammadde ithal
ederken, 1956’da ithal edilen hammadde 99 milyon dolara düşmüştür.
Bu düzey 1957 ve 1958 yıllarında da aynı düzeyde kalmıştır. Makine ve teçhizat
ithalatı ise 1956 yılına göre 1957 ve 1958 yılında %30 daha düşük oranda gerçekleşmiştir.
Döviz darboğazı sonucu hammadde, yedek parça vb. ithalatı yapılamamıştır. Hammadde
olarak yurt içine bağımlı fabrikalar yüksek kapasiteyle çalışırken, kimya endüstrisi bazı tekstil
sektörleri, konserve fabrikaları vb. üretimlerini kısmak zorunda kalmışlardır220.

9.2.5. 1960-1979 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
1960-1980 döneminde sanayileşme, Beş Yıllık Kalkınma Planları çerçevesinde
gelişmiştir. Bu programlar özel sektör için özendirici, yönlendirici, kamu sektörü için ise
emredici nitelik taşır. Planlı kalkınma döneminin temeli sanayileşerek kalkınma olgusuna
dayanır. Beş Yıllık Kalkınma Planları, özel girişimciliği öne çıkarma, destekleme ve
güçlendirmeyi amaçlamıştır. Çünkü özel sektör sanayileşme hedefini henüz tek başına, kendi

219
220

Ertin, a.g.e. s.166.
Parasız, Türkiye Ekonomisi, s.150.
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yatırım gücüne dayalı olarak gerçekleştirebilme durumunda değildir. Bu dönemde özel
sektöre yönelik verilen teşvik politikaları aşağıda belirtildiği gibidir 221:


Orta vadeli kredi olanaklarının ve selektif kredi uygulamalarının genişletilmesi,



İşletme rehin sisteminin kurulması ve yatırım fonlarının girişimciler lehine yeniden

düzenlenmesi,


Sanayici ve ihracatçı senetlerine düşük faizle reeskont olanağı sağlanması,



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım Kredi Bankası'nın parasal

kaynaklarının desteklenmesi,


Dış kredi kaynaklarından özel sektöre yapılacak tahsislerin düzenlenmesi,



Yatırım indirimlerinin uygulanması ve indirim oranlarının belirlenmesi,



Halka açık anonim şirketlere, gemi inşa ve tamir işlerine, geri kalmış bölgelerde

kurulacak firmalara, sırasıyla düşük oranlı kurumlar vergisi, hızlandırılmış amortisman ve beş
yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet olanağının sağlanması,


Yatırım mallarında ve ham maddelerde gümrük muafiyeti ve vergi iadesi olanağının

sağlanması,


Geri kalmış bölge tanımına giren bölgelerde özel sektörün yatırım yapmasını teşvik

amacıyla, %80 oranında yatırım indirimi ve selektif kredi uygulamasına gidilecektir. Selektif
kredi çerçevesinde de faiz farklılaştırması, kredinin geri ödenmesinde ödemesiz devre, geri
kalmış illere yönelik kredilerde %30 öz sermaye, %70 kredi oranlarının uygulanması,


Gümrük vergi ve resimleriyle dahilde alınan istihsal vergilerinin taksitlendirilmesidir.

Fakat sonuç olarak planların hedeflerine ulaşabilmeleri için, kamu sektörünün sanayi
alanında varlığını sürdürmesi, yatırımlar yapmasını gerekmektedir. Kar oranı düşük, ancak
büyük sabit sermaye yatırımları gerektiren, dolayısıyla özel girişimciliğin ilgi alanı dışında
kalan, kimya, petro-kimya, demir-çelik, demir dışı metaller gibi ara malları sanayisi, büyük
ölçüde KİT’lere bırakılmıştır.
Ekonominin endüstri dışı sektörlerine temel girdi sağlayan, kimyasal gübre ve çimento
sanayi gibi bazı ara malı endüstrileri de önemli ölçüde KİT’lerin yatırımına bırakılmıştır.
Kalkınmada öncelikli yöreler için gerekli olan yatırımlar da zorunlu olarak devlet tarafından

DPT, Yatırımların ve İhracatın Teşviki, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Yayın No: DPT: 1872,
ÖİK: 293, Ankara, 1982, s.17-36 ve Parasız, a.g.e. s.202.
221
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gerçekleştirilmiştir. İstihdam sorununa çözüm getirme arayışları, yine kamu sektörünün
tüketim malları sanayide üretim yapmasına neden olmuştur222(Tablo 3).
Tablo 3: 1960'lı Yıllarda İmalat Endüstrisinde Sabit Sermaye Yatırımları
Yıllar

1963

1964

1965

1966

1967

1968

Kamu

369.711

469.124

448.146

637.746

799.419

1.058.188 1.374.999 1.482.059

-

26.9

-4.5

42.3

25.4

32.4

Sektörü

1969

1970

30

7.9

%
Değişim
Özel

1.623.560 1.164.261 1.025.625 1.203.112 1.536.339 1.842.226 2.111.101 2.358.035

Sektör

-

-28.3

-11.9

17.3

27.7

19.9

14.6

11.7

%
Değişim
Toplam

1.993.271 1.633.386 1.473.841 1.840.858 2.335.751 2.900.314 3.486.190 3.840.993

%

-

-18.1

-9.8

24.9

26.9

24.2

20.2

10.2

Değişim
Kaynak: Parasız, a.g.e. s.201.
1950-1960 döneminde olduğu gibi 1960’lı yıllarda da özel sektöre öncelik verilse de
uygulamada kamu ağırlıklı yatırımlar yapılmıştır.
Birinci Beş Yıllık Plan Dönemi’nin ilk dört yılı sanayi kesimi ortalama yıllık büyüme
hızı % 8.8 ve İkinci Beş Yıllık Plan Dönemi’nin ortalama yıllık büyüme hızı ise % 7.7’dir.
İkinci Plan Dönemi’nde gerçekleşen bu düşüş, 1970 yılında gerçekleşen %2,5 oranındaki
düşük katma değerden ileri gelmiştir.
Milli gelir içinde tarım sektöründen sonra en büyük pay sanayi sektörüne düşmektedir.
1962 yılında, sanayi gelirlerinin yurtiçi gelir içindeki payı %16,7 iken, Birinci Plan dönemi
sonunda bu oran %19,5’e yükselmiştir223.

222
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Parasız, a.g.e., ss.200-201.
Devlet Planlama Teşkilatı, II. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, Ankara, s.9.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kalkınmanın büyük ölçüde sanayi kesimindeki
gelişmeye bağlı olduğu ve hizmetlerdeki gelişmenin sınırlı kaldığı belirtilmiştir. Bu plan,
imalat sektöründeki gelişmenin tüketim mallarında ihracata, ara mallarında ithalat ikamesine
ve ihracata yönelmesini öngörür. Madencilik, imalat sanayi ve enerji alt sektörlerini kapsayan
sanayi sektörü, planlı kalkınma döneminde en önemli hedefler arasında yer almıştır.
Ancak planlı kalkınma döneminde sanayi kesiminde %14,7 olan en yüksek hıza 1968
yılında ulaşılabilinmiştir. Sanayi sektöründe gerçekleşen artış Birinci Plan döneminde
ortalama yılda %9,7 ve İkinci Plan dönenimin ilk üç yılında %7,7 civarıdır. Tarım sektörü
katma değerinin, yurtiçi gelirlerden daha yavaş artması sonucu gerilemesiyle, ekonominin
tarıma bağlılık oranı azalırken, sanayiye bağlılığı artmıştır. 1970 yılı dışında planlı dönemde,
sanayi sektörü gelişme hızı gayrisafi milli hasıla büyüme hızının üstünde seyretmiş ve 1967
yılında artış oranı plan hedefi olan %12,3’e yükselmiştir.
Ancak İkinci Plan döneminin başından bu yana sanayi sektörü katma değer artış hızı
yavaşlamıştır. İthalat dar boğazı nedeniyle hammadde ve yatırım malları sıkıntısı çeken
sanayi sektörü, 1968 yılında %10, 1969 yılında %9,4 ve 1970 yılında %3,6 oranında
gelişebilmiştir224 (Tablo 4).
II. Plan döneminde ihracatın yapısının değiştirilmesi amacı ile özellikle ihracata dönük
sanayi kurulması teşvik edilmiştir. Bu teşvik tedbirleri vergi iadesi, ihracat birliklerinin
kurulması, döviz tahsislerinde öncelik tanınmasıdır. Ancak Birinci Plan ve İkinci Plan
döneminde uygulanan teşvik tedbirleri amaçlarını tam olarak gerçekleştirememiştir.
Çünkü yüksek indirim oranlarına rağmen yatırımlar, az gelişmiş yörelere tam olarak
yapılamamıştır. Özellikle orta vadeli kredi ve selektif kredi sistemi işleyememiştir. Turizm
konusundaki teşviklerin uygulamaları başarısız olmuş, turizm kitle turizmine dönememiştir225.
Tablo 4: Sanayi Sektörünün Yapısı (%)
1948

1950

1960

1970

1981

1984

1985

Madencilik 7

8.8

10.9

7.8

6

3.5

7.3

İmalat

87.2

84.1

86

87.5

91.6

80.3

224
225

89.7

Parasız, a.g.e. s.203,204.
İlkin, a.g.e.s.288,289
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San.
Elektrik

3.1

3.8

5

5.6

7.5

4.9

12.4

Kaynak: Halil Dirimtekin, Türkiye Ekonomisi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1989,
s.155.
İmalat sanayi, sanayi sektörünün en büyük alt sektörüdür. 1970 yılında toplam sanayi
sektörü katma değerinin yıllık ortalama %86’sı imalat sanayi alt sektöründe, %7,8’i
madencilik alt sektörlerinde yaratılmıştır. İmalat sanayinin yaklaşık olarak üçte birini gıda
sanayi oluşturmaktadır. Bunu ise dokuma sanayi izlemektedir. İçki, tütün, orman ürünleri ve
kâğıt sanayilerinin de birincil girdileri tarımsaldır. Bu durum, Türkiye’de sanayinin tarıma
olan bağlılığını göstermektedir226(Tablo 5).
Tablo 5: Sektörel Büyüme Oranları (%)
Sektörler

1950-1960 1960-1970 1970-1976 1976-1985 1985-1989 1950-1989

Sanayi

8.3

9.2

9.8

6.8

6.3

8.2

Tarım

5.4

1.8

4.2

2.2

1.3

3.3

İnşaat

7.2

9.4

5.4

2.2

4.8

5.5

Ticaret

7.3

8.3

11.0

4.4

6.9

7.6

Taşıma-Ulaştırma 8.9

8.7

9.9

2.6

4.6

7.1

Mali Kesim

11.3

8.1

8.2

7.2

3.4

8.3

Konut Gelirleri

3.2

3.8

5.6

4.7

4.0

4.3

Hizmetler

6.7

5.7

7.6

4.5

4.7

5.8

Devlet Hizmetleri 6.7

6.2

6.2

4.6

5.4

5.9

6.3

5.8

7.6

3.1

5.0

5.5

GSMH

Kaynak: Zeyyat Hatipoğlu, Türkiye İktisadının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Yeni İktisat
ve İşletme Yönetimi Dizisi No.6, Beta Basım, İstanbul, 1993, s.11.
226

Halil Dirimtekin, Türkiye Ekonomisi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 1989, s.155.
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Türkiye’de 1950-1960 döneminde sanayi sektörünün büyüme oranı %8,3 iken, 19851989 döneminde %6,3 oranına yükselmiştir. Sektörel bazda en hızlı büyüyen kesim sanayi, en
yavaş büyüyen kesim de tarım sektörüdür (Tablo 6).
Tablo 6: Plan Hedefleri (% Değişme ve Paylar)
III. Plan Dönemi Yıllık
Ortalaması

1974

1975

1976

Gayrisafi Milli Hasıla

7.9

7.6

8.0

8.1

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

7.5

7.5

7.5

7.5

Sanayi Gelirleri/ GSYH

26.8

24.3

23.7

22.3

Sanayi Geliri

11.9

12.7

13.1

12.5

Madencilik

15.3

16.4

15.6

7.1

İmalat

11.7

12.5

12.9

12.6

Enerji

12.5

14.6

16.0

18.0

Sanayi Yatırımları

18.7

32.2

33.8

65.1

Toplam 45.4

43.9

44.7

43.5

3.2

3.3

1.5

Sanayi

Yatırımları

/

Yatırım
Yatırım Mallan İhracatı/Toplam 5.1
İhracat
Kaynak: Parasız, a.g.e.s.263.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tüketim malları üretiminin toplam
imalat sanayi üretimi içindeki payı azalırken, ara malları ve yatırım mallarının payı artmıştır.
III. Plan döneminde imalat sanayi üretimi içinde tüketim malları sanayilerinin payı ağırlığını
korumuş, 1972'de %53,2 iken, 1977'de %49,0'a düşmüştür. Ara mallarının toplam imalat
sanayi üretimi içindeki payı 1972'de %33,9 iken 1977'de %37,7'ye; yatırım mallarının payı ise
222

1972'de %12,9 iken 1977'de %13,3'e yükselmiştir. Ancak III. Plan Dönemi’nde sanayileşme
stratejisi açısından önemli olan ara mallar üretiminde yeterli gelişme sağlanamamıştır 227
(Tablo 7).
Tablo 7: Türkiye'de Plânlı Dönemde Büyüme Oranlarının Gelişimi (%)
Sanayi

Tarım

Hizmetler

GSMH

Plan.

Ger.

Plan. Ger.

Plan.

Ger.

Plan.

Ger.

1963-1967

12.3

10.9

4.2

3

6.8

7.2

7

6.6

1968-1972

12

9.1

4.1

1.8

6.3

6.6

7

6.3

1973-1977

11.2

8.8

3.7

1.2

7.7

7.3

7.9

5.2

1979-1983

9.9

2.4

5.3

0.3

8.5

2.6

8

1.7

1985-1989

7.5

6.5

3.6

0.8

6.5

5

6.3

4.7

1990-1994

8.1

2.8

4.1

1.6

6.7

4.1

7

3.5

1996-2000

6.9

4

3.3

1.7

6

4.5

6.3

3.8

2001-2005

7

5.1

2.1

1.1

7.5

4.5

6.7

4.3

Kaynak: Ay, Türkiye Ekonomisi, s.21
1978-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, kamu kesimi
finansman açıklarının giderek artması ve ithal ikamesine dayalı olarak gelişen sanayi malları
ihracatında bir gelişme olmaması dolayısı ile uygulamada başarılı olamamıştır. Kamu kesimi
finansman açıkları Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmiş, bu durum da enflasyonist
bir baskı ortaya çıkarmıştır. 1979 yılında meydana gelen petrol şoku, petrol fiyatlarının hızla
artması, döviz darboğazına sebep olmuştur. Bu da imalat sanayinin gereksinme duyduğu ara
malları ve yatırım mallarının ithal edilememesine neden olmuştur. Bunun sonucunda sanayi
üretimi düşüş göstermiştir228.

227
228

Devlet Planlama Teşkilatı, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, Ankara, ss.14-15.
Aktan ve Diğerleri, a.g.e. ss.47-48.
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9.2.6. 1980-1989 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
1970’li yılların sonlarında, özellikle ikinci petrol şokundan sonra gelişmiş ülke
ekonomileri durgunlaşmış, dış ticarette korumacılık eğilimleri artmış ve uluslararası
piyasalarda faiz oranları yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmaları için gereken dış
kaynakları sağlayamama sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır.
Gelişmekte olan ülkeler ödemeler bilançosu açıklarının finansmanı için IMF ve Dünya
Bankası'na başvurmak zorunda kalmışlardır. IMF ve Dünya Bankası da bu finansman karşılığı
olarak ülkelerden iç istikrar ve yapısal uyum programı uygulamalarını istemektedir. Bu
nedenle özellikle 1980’li yılların başlarında yapısal uyum politikalarına önem verilmeye
başlanmıştır. Bu politikalar aşağıda belirtildiği gibidir229;


İthal ikamesinin teşvik edilmesi,



Aşırı değerli kur politikası uygulanması,



Kamu kesimi faaliyetlerine sübvansiyon uygulanması,



Fiyat kontrollerinin yapılması,



İthal malların rekabetinin serbest bırakılması,



Gerçekçi döviz kuru politikası izlenmesi,



Kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarının saptanması,



İhracatın teşvik edilmesidir.
1973 yılından itibaren kamu harcamalarının finansmanının enflasyonist olarak

genişlemesi, döviz kurunun ülke içi ve dışındaki enflasyon farkına uyumunun gecikmesi ve
1978’ den sonra 2. petrol şokunun etkileriyle, Türkiye’nin ödemeler bilançosu açığı GSMH’
nın % 5.3’üne yükselmiştir. Bu nedenlerle Türkiye, IMF ve Dünya Bankası kredilerine ihtiyaç
duymuş ve bu krediler karşılığında ithal ikamesinden ihracatın teşvikini amaçlayan istikrar
programını uygulamaya teşvik edilmiştir230 .
1980-1990 arasında Türkiye ortalama %50 civarında bir enflasyon yaşamıştır. Bunun
sonucunda 24 Ocak 1980’de katı bir istikrar programı uygulamaya konulmuştur. Bu
politikalardan 1980’ler boyunca sanayi sektörü etkilenmiştir. İhracatta önemli bir yükselme
olmasına rağmen, yatırımlar aynı oranda yükselememiştir. Yine bu politikalar enflasyonu
aşağıya çekmede etkili olamamıştır. 1980 sonrasında enflasyonla mücadelede sıkı para ve iç
borçlanma politikaları, pozitif faiz politikaları, gerçekçi ve değişken kur politikaları,

229
230

Çapraz, a.g.e. ss.162-165.
Kılıçbay, a.g.e. ss. 162-166.
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KİT'lerde karaborsaya yol açmayan fiyat politikası, özel sektörde fiyat kontrollerinin
kaldırılması ve sübvansiyonları sınırlı tutma politikası, ithalatın liberalizasyonu yoluyla iç
fiyatların kontrol altında tutulması uygulamaya konulmuştur.
Enflasyonla mücadele için kamu gelirlerini arttırmak amacıyla bazı vergi
düzenlemeleri yapılmış, KDV uygulamaya konulmuştur231.
Enflasyonun yüksek düzeyde kontrol altında tutulması politikası sürekli bir belirsizlik
ortamı yaratmıştır. Çünkü yüksek enflasyon oranları nedeniyle nispi fiyatlar hızla
değişebilmekte, iktisadı kararlarda sık sık önemli değişiklikler yapılabilinmektedir. Belirsizlik
ortamında sanayici de uzun vadeli kararlar alamamakta, yatırımlarını da azaltmaktadır. Çok
kısa vadeli ve geri dönüşü kolay olan alanlara öncelik vermektedir. Kamu açıkları sürekli
olarak yüksek düzeyde seyretmekte, enflasyon nedeniyle nispi fiyatlarda ortaya çıkan
değişmeler gelir ve servet dağılımında değişiklikler yapmakta, kamu ve özel sektör arasında
ve özel sektörün kendi içinde sürekli gelir ve servet transferleri yaşanmaktadır232.
1980 sonrasında dışa dönük sanayileşmenin gerektirdiği yatırım hamlesinin
yapılmaması

ve mevcut

yatırımların sonuçlandırılamamasının nedeni

yüksek

faiz

politikasıdır. Yüksek faiz politikası enflasyonun beraberinde getirdiği bir olgudur.
Enflasyonist bir ortamda nominal faiz oranı enflasyon oranının altında kalsa da, yüksek faiz
olma özelliğini koruyacaktır.
Enflasyona endeksli yüksek mevduat faizleri sanayi sektörünü olumsuz etkilemiştir.
Belirsizlik ortamında artan risklilik nedeniyle tasarruf sahipleri, cebindeki sermayeyi
girişimcilikte kullanmak yerine faiz geliri elde etmek amacıyla bankaya ya da repoya
yatırmışlardır. Vadesiz ve çok kısa vadeli mevduata nispeten yüksek faiz tahakkuk ettirildiği
için, işletmeler ödemelerini geciktirmeye başlamıştır.
Yüksek mevduat faizleri bankaların kaynak maliyetlerini arttırmıştır. Bu dönemde
yine mevduat faizleri ile kredi faizleri arasındaki marj 30-40 puana çıkmıştır. Bu durum
mevduat munzam karşılıkları, çeşitli vergi ve fonlar, bankaların yüksek işleyiş maliyetleri ve
kredi taleplerinin faize esnek olmayışından kaynaklanmakladır233.

Hatiboğlu, a.g.e. ss.62-64.
Dirimtekin, a.g.e. ss.185-187.
233
Parasız, a.g.e. s.358.
231
232
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1980’li yıllarda sanayi dışa açılmıştır. Türkiye'de ithalatın liberalizasyonu yönündeki
ilk adımlar 24 Ocak önlemleriyle, ihracata yönelik girdiler için sıfır gümrük uygulaması ile
başlamış, ancak esas liberalizasyon 1984 sonrasında yapılmıştır. 1984 sonrasında yapılan
düzenlemeler ile ithalat yasakları kaldırılmıştır, tüketim malları ve Türkiye'de üretimi kısmen
yapılan mallarla ilgili ithal sınırlamaları da azalmıştır, Özellikle 1990’da gümrük vergisi
resim ve harçlarda da azaltmalar yapılmıştır234.
1980 sonrasında bankalar aracılığıyla döviz tahsisinde de büyük bir rahatlama
olmuştur. İthalat için gerekli izin gibi ön koşullar ve katlanılan ön külfetler, teminatlar
azaltılmıştır. Bu tedbirlerle karşılık 1980 sonrasında TL’nin değerinin önceki dönemlere göre
düşük tutulması, ithalata karşı koruyucu bir etki yaratmıştır. Bu durum 1989'a kadar devam
etmiş, 1989 ve 1990’lı yılarda ise TL reel olarak revalüe olduğundan bu korumacı etki önemli
ölçüde azalmıştır. 1980 sonrasında iç talebi nispeten kontrol alımda tutan faiz politikaları da
koruyucu bir etki yaratmıştır235.
İthalatın liberalizasyonuyla daha ucuz ve kaliteli ithal girdilerin kullanılması
sonucunda, sanayinin dış rekabet gücü artmıştır. Türk sanayi malları kalite, maliyet ve fiyat
açısından rekabet gücü kazanmıştır. Özellikle monopol ve oligopol gücüne sahip olan bazı
sanayi grupları, bu avantajlarını kaybetmişlerdir. Kaçakçılık ve karaborsacılık engellenmiştir.
Yabancı sermaye girişleri artmıştır. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında ithal ikamesini
hızlanmıştır. Diğer yandan ithalatın liberalizasyonu bazı sorunlar da yaratmıştır. 1984
sonrasında ithal edilen ürünlerden fon alınmaya başlanmış, bu fonlar iç piyasada fiyatların
artmasına yol açmıştır. Dış haksız rekabete karşı anti damping uygulamalarının geç
başlatılması, çeşitli sanayi dallarında krize yol açmıştır236.
1980 sonrasında yine ihracatı teşvik politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 1980’den
sonra uygulanan pozitif reel kur artışı politikası ile, TL'nin dış paralara göre değeri en az
enflasyon oranında, zaman zaman da enflasyonun ötesinde reel kur artışı yaratacak şekilde
ayarlanmıştır.
İhracata vergi iadesi, düşük faizli ihracat kredisi, ihracat gelirlerinin bu bölümünün
vergi matrahından düşürülmesi imkânı, kazanılan dövizin bir bölümünü yurtdışında
bırakabilme imkânı, sıfır gümrükle girdi ithali imkânı, çeşitli prim ödemeleri gibi teşvikler
M Sönmez, Türkiye Ekonomisinde 24 Ocak Kararları ve Sonrası Bunalım, Belge Yayınları: 11, İstanbul,
1982, s.68.
235
Parasız, a.g.e. s.360
236
Şahin, a.g.e., ss.360-361.
234
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verilmiştir. Bunun sonucunda sanayi iç piyasa yanında dış piyasalara da yönelme imkânı
bulmuştur. Sanayide kapasite kullanım oranları artmış, yeni yatırımlar yapılmıştır. İhracatın
gelişmesi ile sanayi mallarının kalitesi artmıştır.

Sanayinin

teknolojik

düzeyi

hızla

gelişmiştir. Sanayi işletmeleri üretim yanında, pazarlamaya da ağırlık vermeye başlamışlardır.
Sanayi işletmeleri yeni yabancı ortaklık kurmaya başlamışlardır237 (Tablo 8).
Tablo 8: 1980 Sonrasında Sanayinin Büyüme Hızı (Sabit Faktör Fiyatlarıyla)
1981 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Madencilik -4.1

-7.3

-5.5

7.5

7.9

11.9

-6.3

4.2

8.7

-3.7

0.4

İmalat

-6.4

9.5

5.4

8.7

10.2

5.5

9.6

9.9

1.9

3.2

10.0

Elektrik

-4.5

7.0

11.7

2.2

11.1

7.8

15.5

10.9

9.8

7.1

7.3

Toplam

-6.0

7.4

4.9

8.0

10.1

8.7

9.6

3.1

3.1

9.0

San.

San.

-

Kaynak: Parasız, a.g.e. s.373.
1980 sonrası yıllarda sanayide sürekli büyüme gerçekleşmiştir. 1983-1990 yılları
arasında enerji, haberleşme ve ulaştırma alt yapı yatırımlarında büyük artış olmuştur. Çünkü
ülkenin yatırım politikası değiştirilmiş, devletin alt yapı yatırımları yapması ve sanayi
yatırımlarından çekilmesi uygulaması başlatılmıştır. Devletin sanayiden çekilerek piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırılması için özelleştirme başlatılmıştır.
Sanayi 1981-1990 arasında ortalama olarak %7 hızla, 1991-2000 yılları arasında
ortalama %4,5 oranında büyümüştür. İmalat sanayinde ise nispeten daha yüksek bir ortalama
büyüme oranı gerçekleşmiştir. Madencilik sektöründe bazı yıllarda görülen negatif büyüme,
sanayi sektörünü olumsuz etkilemiştir. Enerji sektöründe ise 1986'da %15,5 oranına ulaşan bir
büyüme gerçekleşmiştir238 (Tablo 9).
Tablo 9: 1980 Sonrasında Sanayi Sektörü Katma Değerinin GSYH İçerisindeki Payı (Cari
Faktör Fiyatlarıyla- %)

237
238

Kepenek ve Yentürk, a.g.e. ss. 363-364.
Aktan ve Diğerleri, a.g.e. ss.48-51.
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Madenci 1.8

2.2

2.1

2.3

2.2

2.6

2.1

2.0

2.0

2.0

1.8

1.9

1.6

lik
İmalat

21.1 21.7 22.4 23.9 24.3 25.1 25.3 25.7 26.0 25.3 23.5 19.1 18.6

San.
Elektrik. 2.1

2.1

2.6

2.4

3.0

3.9

4.5

4.1

4.4

4.1

4.0

2.2

2.6

Gaz, Su
Toplam 25.0 26.1 27.1 28.6 29.5 31.6 31.9 31.8 32.4 31.4 29.3 23.1 22.8
San.
Kaynak: Koray Başol, Halil Dirimtekin, Nüvit Oktay, Ziyaettin Bildirici, Türkiye
Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 829, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:
438, Eskişehir, 1995, s.481-482.
1980-1989 yılları arasında sanayinin GSMH'deki payı sürekli olarak artarak %25
oranından %32,4’e çıkmıştır. 1992 yılında ise %22,8 seviyesinde kalmıştır.
Tablo 10: 1980 Sonrasında Sanayi ihracatının Toplam İhracattaki Payı (%)

San.ihr/

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

36.0

48.7

59.7

63.9

72.1

75.3

71.4

79.1

76.7

78.2

79.0

Top.İhr
Kaynak: Parasız, a.g.e. s.374.
1980-1990 döneminde sanayi ihracatının toplam ihracattaki payı %36 civarından %79
düzeyine yükselmiştir (Tablo 10).
Tablo 11: Sanayi Ürünleri İhracatı (Milyon Dolar)
Tarıma Dayalı işlenmiş 1980

1986

1990

1991

1992

Değişim

%

1992/1991

Ürünleri
209.4

666.7

822.7

1.097.0

1.241.6

13.2

228

İşlenmiş

Petrol 38.5

178.2

286.7

277.3

231.3

16.6

4.479.3

9.130.8

9.201.2

10.718.

16.5

Ürünleri
Sanayi Ürünleri

799.5

5
Çimento

39.6

26.9

76.9

110.7

138.6

25.2

Kimya Sanayi

76

350.2

615.9

462.1

488.7

5.8

Lastik-Plastik Sanayi

15.9

140.5

245.2

324.0

386.1

19.2

Deri ve Kösele Sanayi

49.5

345.2

742.6

612.0

561.2

-8.3

Orman Ürünleri Sanayi

4.4

51.7

20.8

14.1

24.0

70.7

Dokumacılık Sanayi

424.3

1.850.7

4.138.4

4.397.8

5.311.4

20.8

Cam- Seramik Sanayi

35.9

157.9

325.8

357.7

395.2

10.5

Demir- Çelik Sanayi

33.9

803.6

1.611.9

1.451.6

1.558.1

7.3

Metal 18.3

111.2

250.3

174.2

164.4

-5.6

Demir

dışı

Sanayi
Madeni Eşya Sanayi

8.1

60.4

37.8

32.5

75.9

133.8

Makina Sanayi

21.7

202.5

207.9

236.6

324.4

37.1

Makina 11.5

129.6

439.6

533.4

591.0

10.8

Elektrikli
Sanayi

Ulaşım araçları Sanayi

50.3

82.4

207.8

249.6

378.9

51.8

Diğer Sanayi Ürünleri

10.1

166.5

209.9

244.9

320.4

30.8

Toplam

1.047.4

5.324.2

10.240.

10.575.

12.191.

15.3

1

5

4

Kaynak: Başol ve Diğerleri, a.g.e., s.498.
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Sanayi sektöründe 1980 yılında 1.047,4 milyon Dolar ihracat yapılmış, bu rakam 1992
yılında 12.191,4 milyon Dolar’a yükselmiştir (Tablo 11). 1980 sonrasında sanayi mallarının
GSMH içindeki payı da sürekli olarak artış göstermiştir. Sanayi malları ihracatı içinde en
önemli pay tekstil sektörünün, daha sonra demir çelik sektörünündür.
Tablo 12: Sanayi Malı İthalatın GSMH’ daki Payı (%)
Yıllar 1980
8.2

Pay

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

11.7

9.3

11.3

13.7

14

14.7

15.4

15.4

14.9

15.7

Kaynak: Parasız, a.g.e., s.375.
1980 sonrası yıllarda sanayi malı ithalatında GSMH'daki pay artmıştır. Ancak dünyada
madencilik ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar dolayısıyla sanayi malları ithalatının toplam
ithalat içindeki payının gelişimi anlamlı bir seyir takip etmemiştir. 1980’den sonra ithal edilen
hammaddelerde özellikle tüketim mallarında iki kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. Tüketim
mallarının toplam ithalatındaki payı %2-3’den, 1990 yılında %12,9’a yükselmiştir. 1980-1989
döneminde 1970-1979 dönemine göre yatırım malları ithalatı mutlak olarak iki kattan fazla
artmıştır239 (Tablo 12).
1980 yılında kamu kesiminde sınai birimlerinin kuruluş yerleri ekonomik değildir,
ölçek ve teknolojileri çağdaş değildir. Yönetimlerinde ciddi sorunlar vardır, alınan kararlarda
ekonomik kriterlerin dışında etkenler mevcuttur.
Özel sektör sanayi ise düşük döviz kuru, düşük faizle yapay desteklenmiştir. İç talebe
dönük, ithal ikamesi stratejisine dayalıdır. Yerli sanayi birimleri arasında bile ara malı ve
yatırım malı alışveriş bağlantısı zayıftır240.
Tablo 13: Kamu ve Özel Sektörde İmalat Sanayi Yatırımlarının Toplam Sabit Sermaye
Yatırımları İçindeki Payı (%)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kamu

28.9

24..3 20.4

20.0

18.7

12.8

9.7

6.3

5.9

4.5

5.3

Sektörü

239
240

Parasız, a.g.e. s.375.
Kılıçbay, a.g.e., s.408.
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Özel

24.6

29.0

28.5

27.5

27.7

32.8

33.3

26.2

23.2

20.9

23.5

Sektör
Kaynak: Parasız, a.g.e., s.375.
1980 sonrası dönemde ise sanayileşmede özel sektör ön plana çıkartılmıştır. 19801990 döneminde özel sektör sanayi üretim endeksi kamu sektörü sanayi üretim endeksinden
daha hızlı artmıştır. 1981-1990 döneminde kamunun imalat sanayine yaptığı yatırımların,
toplam kamu sabit sermaye yatırımları içinde payı azalmıştır. Özel sektörün toplam
yatırımları içinde sanayi yatırımlarının payı 1980’den sonra azalsa da bu pay kamu
sektörünün üzerindedir (Tablo13).

9.2.7. 1990-1999 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
1989 yılının ikinci yarısında ücret artışlarıyla oluşan iç talep genişlemesi üretimin
artmasına sebep olmuştur. Bu artış 1990 yılında da sürmüştür. 1990 yılında sanayi katma
değeri %9 oranında artmıştır. Bu katma değer içinde en büyük paya imalat sanayi sahiptir241.
Tablo 14: 1990-1993 Dönemi Sanayi Sektörünün Gelişimi (%)
1990

1991

1992

1993

GSMH

1

0.4

6.4

8.1

Sanayi

8.8

2.6

5.9

8.2

İmalat

9.8

2.2

5.8

9.3

Tarım

10

-1.8

4.3

-1.3

-0.8

7.1

10.8

Hizmetler 10.7
Kaynak: Parasız, a.g.e., s.375.

1989 yılı sonunda ithalat rejiminde değişiklikler yapılmış, 1989’da çıkarılan
kararname ile Türkiye'ye yabancı sermaye girişi söz konusu olmuş, TL aşırı değerlenmiş ve
ithal girdiler göreli olarak ucuzlamıştır. 1989 yılında ücret artışları sonucu artan iç talebe,
firmalar fiyatlarını arttırmak yerine üretimlerini arttırarak cevap vermişlerdir. Körfez Krizi
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Parasız, a.g.e. s.454.

231

sırasında yavaşlayan sanayileşme, 1992 yılından itibaren hızlanmış ve bu durum 1993 yılında
da devam etmiştir242 (Tablo 14).
Madencilik sektöründe ise 1989 sonrası dönemde sürekli gerileyerek, 1993 yılında
sektör ihracatı 233 milyon dolar seviyesine düşmüştür. 1994 yılında 263 milyon dolar
gerçekleşen ihracat, 1995 yılında yaklaşık %50 oranında artmıştır. Çünkü bu dünya
ekonomisindeki gelişmeye bağlı olarak Türkiye’nin ihraç ürünlerine olan talep ve ürünlerin
fiyatları artmıştır243.
1990 sonrası dönemde stratejik alanlar hariç kamu sektörünün imalat sanayiden
çekilmesine yönelik özelleştirme uygulamalarına önem verilmiştir. İmalat sanayi sabit
sermaye yatırımlarının yaklaşık %95’i özel kesim tarafından gerçekleştirilmektedir. Sanayi
önemli oranda KOBİ ağırlıklıdır. Sanayinin teknoloji üretim kapasitesi düşük düzeydedir,
siparişle AR-GE yaptırma geleneği gelişmemiştir, patent sayısı ve know- how transferi gibi
sistemlerden yararlanmamaktadır.
1999 yılında imalat sanayi ithalatı 35,4 milyar Dolar’dır. 1997 yılında meydana gelen
Asya Krizi, 1998 yılında başlayan Rusya Krizi ve 1999 yılı Marmara depremi sanayi ürünleri
ihracatını olumsuz etkilemiş, 1999 yılında yapılan imalat sanayi ihracatı 23,5 milyar Dolar
olmuştur. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girdiği 1996 yılından itibaren, imalat sanayi önemli
ölçüde dışa açılmıştır. Tüm Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri (Romanya, Litvanya,
Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Letonya,
Makedonya) ve İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalarla amaç
sanayinin güçlenmesi ve sanayiye ucuz girdi temin edilmesidir. 1993-1999 döneminde Türk
sanayi AB karşısında 7,6 milyar Dolarlık ihracat düzeyinden, 14 milyar Dolarlık ihracat
düzeyine ulaşmıştır244.
Tablo 15: 1991-1999 Dönemi Sanayi Üretim İndeksi (%)

Kamu Sektörü

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

4.6

3.6

2.9

4.6

-1.8

2.1

3.5

3.8

0.8

Aktan ve Diğerleri, a.g.e., ss.68-69.
Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), 1997 Yılı Programı, Ankara,
1996, s.47.
244
Avrupa Birliği Komisyonu Girişimcilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin Girişimcilik (Sanayi ve
KOBİ) Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, ss.41-43.
242
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Özel

1.5

6.0

11.1

-11.8

21.8

10.2

15.2

0.3

-5.7

2.7

5.0

8.1

-6.1

12.7

7.5

11.5

1.3

-3.9

Sektör
Toplam

Kaynak: Pelin Alşan, 80’li Yıllardan Günümüze Temel Ekonomik Göstergeler, İzmir
Ticaret Odası Yayın No: 81, İzmir, 2000, s.10.
Sanayi üretim indeksinde 1995 yılına kadar artış göstermiştir. 1994 yılında ise sanayi
üretimi yıllık ortalama %6,1 oranında azalmıştır. Sanayi üretimindeki düşüşte 1994 yılı için
özel sektörde yaşanan düşüş etkindir (Tablo15).
Tablo 16: Dönemler İtibari ile İmalat Sanayi Yıllık Ortalama Kapasite Kullanım Oranları (%)
Yıllar

Kamu

Özel

Toplam

1990

73.7

77.3

76.2

1991

76.7

72.9

74.2

1992

77.8

75.6

76.4

1993

79.1

79.7

79.5

1994

78.1

70.9

73

1995

80.5

77.9

78.6

1996

82

76.5

78

1997

81.3

78.7

79.4

1998

81

74.7

76.6

1999

79.3

69.2

72.2

Kaynak: Aslan, a.g.e., ss.12-13.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı özellikle özel sektörün etkisi nedeniyle 1994’de
%73’e düşmüştür. 1994 yılında özel sektörde kapasite kullanım oranı %70,9’dur. 1999 yılında
imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise %72,2’dir (Tablo 16).
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9.2.8. 2000-2014 Döneminde Sanayi Sektörünün Gelişimi
Türkiye ekonomisi 2002 yılında krizden çıkıp, 2003 yılından itibaren iyileşme
dönemine girmiştir. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikaları, ekonomide güven
ve istikrarı büyük ölçüde sağlamıştır. 2002-2007 döneminde yüksek büyüme oranları
gerçekleşmiş, ihracatta ve üretimde yüksek oranlı artışlar sağlanmış, enflasyon oranları
düşmüştür. 2007 yılının ikinci yarısından itibaren ise ABD konut piyasasında yaşanan
sorunlarla başlayan ekonomik krizin etkileri, 2008 yılından itibaren dünya ekonomilerini de
etkisi altına almış, küresel ölçekte bir krize dönüşmüştür. Bu kriz ile birlikte dünya ekonomisi
1930 krizinden sonra en ciddi küresel krizle karşı karşıya kalmış olmaktadır.
Türkiye ekonomisinde giderek hizmetler ve sanayi sektörlerinin ekonomi içerisindeki
payı artarken, tarım sektörünün göreli önemi azalmaktadır. Hizmetler ve sanayi sektörleri
2006 yılında, sırasıyla GSMH’nın %60 ve %29’unu oluşturmuştur. Tarım sektörünün GSMH
içerisindeki payı ise %11 civarında kalmıştır245 (Tablo 17).

Ozan Acar, “Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümlerin Dinamikleri”, Ekonomist, Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı Yayını, Ankara, ss.31-32.
245
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Tablo 17: Sektörel İhracat (Milyon Dolar)
Yıllık

% Değişme Yıllık

%

2008

2009

140.800

109.647

-22.6

120.995

Değişme
Değişme
11.5

Tarım
Ormancılık
Toplamveihracat

3.936

4.347

10.4
2010

4.934

13.5

Madencilik
İmalat

2.155
125.164

1.683
95.436

-21.9
-23.8

2.687
105.466

59.7
10.5

2010

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
2010 yılında imalat sanayi ürünleri ihracatı %11,5 oranında artarken, madencilik
ürünleri ihracatı %59,7, tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı ise %13,5 oranında artmıştır. 246
(Tablo 17).
Tablo 18: Sanayi Sektörü Katma Değerinin GSYH İçerisindeki Payı (Cari Fiyatlarla, %)
Sektörler
Madencilik
İmalat Sanayi

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

17,7

17,4

17,3

17,2

16,8

1,4 1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,5

16,2 15,0 15,7 16,1 15,5 15,3 15,8

2,2
1,9
1,8
1,8
1,9
2,2 2,4 2,3 2,2 2,3 2,0 1,6
Elektrik, Gaz
ve Su
20,9 20,3 20,3 20,1 20,0 19,8 18,8 19,4 19,9 20,4 20,9 24,1
Toplam
Sanayi
Kaynak: Sevim Tanrıkulu, Serpil Mert, Sema Kaynak, Aytaç Alemdar, 2009 Ekonomik
Rapor, TOBB Yayın No: 2010/ 110, Ankara, 2010, ss.31-32, TUİK, 2015.
Sanayi sektörü katma değeri 2009 yılının birinci üç aylık döneminde uluslararası
piyasalardaki krizin reel sektöre yansımasıyla %21,1, ikinci üç aylık döneminde %11,4,
üçüncü üç aylık döneminde %4,5 düzeyinde küçülmüştür. Dördüncü üç aylık dönemde sanayi
sektörü katma değeri krizin etkilerinin azalmasıyla talebin canlanmasına bağlı olarak %11,4
artmıştır. Ancak 2009 yılının toplamında sanayi sektörü katma değeri %6,9 küçülmüştür. Alt
sektörler itibariyle imalat sanayi sektörü katma değerinde %7,2 düşüş meydana gelmiştir.
Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı 2008 yılında %19,8 iken, 2009 yılında %18,8’e
gerilemiştir. Alt sektörler itibariyle imalat sanayi sektörünün payı ise %15’dir247 (Tablo18).
2013 yılında bir önceki yıla göre GSYH içinde sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalarak

246
247

DPT, Ekonomik Gelişmeler, Ankara, 2010, s.8.
Tanrıkulu ve Diğerleri, a.g.e. ss.31-32.
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%21,6’ya gerilemiştir248. GSYH içinde yüzde 30’a yakın payı ile ekonomide ikinci büyük
sektör olan sanayi sektörünün yılın ilk yarısında büyümeye yaptığı 1,1 puanlık katkının büyük
bölümü imalat sanayi kaleminden gelmiştir (0,9 puan). Bir önceki yıl yüzde 3,4 büyüyen
sanayi sektörü 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4
ve 2014 yılının ilk yarısında ise yüzde 3,8‘lik bir büyüme kaydetmiştir249.
Tablo 19: Aylık Kapasite Kullanım Oranı (%)
SEKTÖRL Yıllar Oc Şu Ma Nisa May
ER
rt 73,6
n 74,8
ıs
201 ak
72, bat
72, 72,7
İmalat
3 73,
4 73,
2 73,1 74,4 74,4
Sanayi
201
4 70,
9 70,
3 68,7 68,5 69,4
201
Gıda-İçecek
201
3 70,
1 70,
2 68,4 69,3 69,3
20
Tekstil
4 78,
7 78,
5 78,0 79,4 79,7
20
79,
79,
13 6 8 79,0 80,2 81,3
Ürünleri
201
Giyim
14 78,
7 77,
7 76,5 77,5 76,5
201
76,
76,
3 0 4 76,4 78,2 79,2
20
Basım
4 70,
9 67,
9 70,3 70,3 72,4
20
13 70,
7 67,
9 68,3 67,1 72,8
Yayım
20
73,
59,
Petrol
14 3 0 61,5 60,8 73,6
20
13 71,
3 57,
9 65,0 69,4 67,9
Ürünleri
20
Kimya
14 75,
7 78,
0 79,5 79,5 79,8
20
13 76,
9 77,
7 80,2 78,6 80,2
20
Metal
14 72,
5 70,
2 69,2 73,0 79,1
20
75,
76,
13 8 2 75,4 77,6 78,5
Olmayan
20
Ana
14 77,
7 73,
0 77,7 77,7 75,0
DiğerMetal
20
13 75,
4 75,
8 74,3 72,2 71,9
Mineralve
20
70,
70,
Makine
14 4 9 69,9 71,8 71,4
20
13 70,
9 72,
3 72,1 71,6 71,8
Teçhizat
20
Motorlu
14 68,
5 70,
1 71,4 71,0 74,5
13 9 1
Taşıtlar
20 73, 64, 66,6 68,7 65,5
Kaynak: TCMB 14
verilerinden
8 8 derlenmiştir.

Hazir Temm Ağust Eyl Eki Kası Aralı
an
uz
os 75,4
ül 76,4
m 75,6
m
k
75,3
75,5
75,5
76
75,3
74,9
74,7 74,4 74,9 74,5 74,6
70,3
70,7
70,7 70,7 73,9 73,4 73,4
70,3
70,8
69,1 69,6 72,8 73,3 73,0
79,9
79,3
78,9 79,2 79,6 80,2 79,8
81,2
80,1
79,7 79,1 79,9 80,2 79,3
76,8
78,5
76,4 76,9 79,9 77,2 76,6
78,2
79,5
78,1 78,0 77,3 77,5 77,5
73,1
70,8
73,9 71,7 74,7 72,8 71,8
73,1
68,9
67,2 70,1 70,7 68,8 67,4
80,7
78,1
86,0 76,3 76,8 75,8 73,8
63,6
64,3
72,1 74,6 77,4 80,3 76,2
77,9
74,2
77,3 78,5 79,2 74,8 78,6
79,0
79,3
77,1 72,3 72,5 70,3 74,2
78,3
79,8
78,6 79,0 81,4 78,9 79,5
80,1
79,5
77,3 78,4 78,1 76,4 76,9
77,6
78,4
79,5 78,0 77,2 78,0 77,9
75,0
74,6
76,0 76,6 75,4 74,1 74,9
73,2
73,0
71,6 71,9 73,0 73,1 72,8
72,0
71,8
72,1 72,0 72,0 72,5 72,3
75,8
76,5
77,7 76,7 76,5 74,6 77,4
68,2

69,0

70,3 67,9 68,3 70,6 72,1

2010 yılı Nisan ayı toplam imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2009 yılının Nisan
ayına göre 11,9 puan artarak %72,2 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre kapasite
kullanım oranı Nisan ayında 4,3 puan artış göstermiştir 250 . 2014 yılı Aralık ayında imalat

248

TOBB (2014), Ekonomik Rapor 2013, http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/70GK/EKONOM%C4%B
0K%20RAPOR_2013.pdf, 25.06.2015.
249
Maliye Bakanlığı (2014). Yıllık Ekonomik Rapor 2014, http://www.maliye.gov.tr/Documents/Y%C4%B1ll
%C4%B1k%20Ekonomik%20Rapor%202014.pdf, 25.06.2015.
250
DPT, Ekonomik Gelişmeler, a.g.e., s.6.
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sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak % 74,6
seviyesinde gerçekleşmiştir.251 (Tablo 19).
Tablo 20: İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
Yıllar

Sanayi

Tarım

Hizmetler

1980-1990

15.2

50.8

34.2

1990

16.0

46.4

37.6

1991

15.9

47.4

36.7

1992

15.6

46.9

37.5

1993

15.7

47.4

36.9

1994

16.8

43.5

39.7

1995

15.8

44.5

39.7

1996

16.4

44.8

38.8

1997

15.3

46.8

38.0

1998

15.9

44.9

39.2

1999

17.2

41.9

40.9

2000

16.8

42.3

40.9

2001

17.5

42.8

39.7

2002

18.5

39.4

42.1

2003

17.5

40.2

42.2

2004

18.3

34.0

47.7

2005

19.4

29.5

45.8

2006

21,9

23,3

48,8

2007

21,8

22,5

49,¹

2008

22

22,4

49,5

2009

20,3

23,1

50,4

251

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6d2c184b-28da-48e9-aa35-e7acfe72456d/KKO-Rapor-Int201412-Arsiv.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6d2c184b-28da-48e9-aa35-e7acfe72456d, 28.06.2015.
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2010

21,1

23,3

49,1

2011

20,8

23,3

48,7

2012

20,5

22,1

50,2

2013

20,7

21,2

50,9

2014

20,5

21,1

51,0

2017

19,1

19,4

54,1

2018 Ekim

19.7

18,5

55

Kaynak: İsmail Şiriner, Yılmaz Doğru, Türkiye’de Büyümenin Ekonomi Politiği 1980
Sonrası Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme, Dipnot Yayınları:17, Ankara, 2006,
s.190., ve TUİK verilerinden derlenmiştir.
Sektörel istihdam bazında ise sanayi sektöründe 1990 yılında istihdam oranı %16 iken;
2005 yılında %19,4 oranına, 2018 Ekim ayında ise %19,7 oranına yükselmiştir. Sanayi ve
hizmetler sektörlerinde net istihdam artışı sağlanırken, tarım kesimi istihdamında son derece
ciddi bir azalma yaşanmaktadır (Tablo 20). TÜİK verilerine göre, 2018 Ekim’inde sanayi
sektörünün payı %19,7; tarımın %18,5; hizmetler sektörünün ise %55 olmuştur.
Tablo 21: Sektörlere Göre Sanayi İstihdam Değişim Oranları (%)
Sektörler

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

3.8

-0.3

-9.5

4.5

6.5

4,7

3,6

2,7

9.9

1.7

-6.1

53

8.6

-9.6

-8,8

30

4

-0.4

-10

8.4

3.5

1.2

2.8

8.5

-2.3

-5.4

39.8

28.4

2.8

0

12.3

Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi

Elektrik, Gaz 0.4
ve Su

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
2009 yılında sanayi üretimindeki düşüşlere paralel olarak sanayi istihdam endeksi
%9,5 oranında düşmüştür. İstihdam endeksi, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %6,1,
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imalat sanayi sektöründe %10, elektrik, gaz ve su sektöründe %5,4 azalmıştır. 2014 yılı
istihdam değişim oranlarına bakıldığında toplam sanayi istihdam endeksi %2,7 oranında arttış
göstermiştir. Madencilik ve taşocakcılığı ise %30 oranında artış göstermiştir. Toplam sanayi
dışında 2014 yılı sanayi istihdam değişim oranları bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
(Tablo 21).
2010 yılının Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, tarım, sanayi ve
hizmetler sektöründe sırasıyla, 706 bin kişi, 202 bin kişi ve 381 bin kişi istihdam artışı
belirlenmiştir. Tarım dışı istihdam ise söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre
583 bin kişi artmıştır. Tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam edilen kişi sayısı bir önceki
yıla göre sırasıyla 238 bin kişi ve 156 bin kişi artarken, sanayi sektöründe ise 311 bin kişilik
istihdam azalmıştır. Tarım dışı istihdam ise söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine
göre 155 bin kişi azalmıştır. 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, işgücü piyasasını
olumsuz etkilemiştir252 (Tablo 22).
Tablo 22: Sanayi Sektörünün Gelişimi

İmalat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

80.4

81.0

81.8

78.1

68.9

72.5

75.3

74.1

80.9

74.3

Sanayide
Kapasite
Kullanım
Oranı (%)
Sanayi üretim 100

107.8 115.3 114.2 103.2 100

110.1 112.9 116.3 120.5

100

102.6 106.7 106.3 95.9

100

106.5 116.6 115.6 118.8

100

102.1 106.9 105.9 94.2

100.2 106.1 110.2 113.0 114.6

endeksi
(2005=100)
Sanayi
istihdam
endeksi
(2005=100)
Sanayide

252

DPT, Ekonomik Gelişmeler, a.g.e., s.4.
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çalışılan saat
endeksi
(2005=100)
Sanayide brüt 100

113.3 130.1 143.5 140.4 100

115.7 133.8 153.1 176.8

ücret-maaş
endeksi
(2005=100)
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Toplam sanayi üretim endeksi 2005 yılından sonra 2007 yılına kadar sürekli bir artış
göstermiş, 2008 ve 2009 yıllarında ise azalmıştır. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise
2005 yılında %80,4 oranında iken, 2009 yılında %68,9 oranına düşmüştür.
Oransal olarak incelendiğinde ise sanayi üretim endeksinin, 2009 yılının Şubat ayında
% 84.6 oranına düşmesine karşılık, daha sonraki aylarda yükselme göstererek Aralık ayında
117.1 olmuş ve yıl ortalama 103.2 olarak gerçekleşmiştir253 (Tablo 23).
Tablo 23: Sanayi Üretim Endeksi (2009 Yıllık-2010 Aylık) (Bir Önceki Yılın Aynı
Dönemine Göre % Değişme)
Yıllık

2009

2008 2009

Eylül

Ekim

Kasım Aralı Ocak

Şubat

Sanayi

-0,9

-9,6

-8,9

6,5

-2,2

25,3
k

12,3

18,1

Madencilik

7,5

-2,7

-5,6

5,5

2,8

15,1

0,6

12,2

İmalat

-1,8

-10,9

-9,7

6,6

-2,8

28,0

14,6

20,5

Gıda-İçecek

4,1

-1,2

-12,5

11,0

-3,2

20,3

11,9

12,3

Tekstil

-10,7 -10,0

-9,1

6,3

-7,7

36,3

19,5

28,7

Giyim

-12,0 -9,6

-12,7

1,5

-5,9

9,2

-0,6

14,9

Petrol Ürünleri

-2,4

-25,2

-31,0

-23,0

-12,8 4,2

-9,2

-11,9

Kimya

-0,3

1,0

7,1

15,2

6,8

34,4

12,6

21,2

Toprak Ürünleri

-1,8

-12,5

-14,8

3,5

-11,2 28,1

14,2

15,1

Ana Metal

-2,0

-15,2

-11,2

14,5

-2,4

15,3

-0,9

2,8

Metal Eşya

-6,8

-19,1

-16,4

1,6

-7,2

34,2

17,5

35,1

Makine-Teçhizat

-4,8

-10,4

-6,7

9,4

-6,6

24,1

15,7

21,¹
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DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, 2010, s.19.
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Taşıt Araçları

5,9

-30,2

-15,5

-0,2

13,1

85,3

66,7

71,0

Enerji

3,8

-2,3

-4,0

6,3

0,6

10,9

3,2

5,0

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Sanayi üretimi 2010 yılı Şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1
oranında artmıştır. Böylece yılın ilk iki ayında sanayi üretimi ortalama yüzde 15,1 oranında
artmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretim endeksinde ise Şubat ayında Ocak ayına göre
yüzde 1,6 oranında artış gerçekleşmiştir. 2010 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre, imalat sanayi, madencilik ve enerji sektörleri üretimleri sırasıyla, % 20,5, % 12,2 ve % 5
oranlarında artmıştır. 2010 yılı Şubat ayı imalat sanayi üretimindeki artışta tekstil ürünleri,
gıda ürünleri, taş toprak, taşıt ve kimya alt sektörlerinde kaydedilen üretim artışları etkili
olmuştur254.
“Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3,5 artmış, imalat
sanayi sektörü endeksi %2,0 azalmış, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 artış göstermiştir. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştır. Sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %11,3, imalat sanayi sektörü endeksi %4,3 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %7,7 artış
göstermiştir.”255
İmalat sanayi sektörünün, 2007 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı
%94; GSMH içerisindeki payı ise %24 düzeyindedir. Türkiye’nin tekstil, deri, tütün ve gıda
gibi imalat sanayi alt sektörlerinde 2002-2007 dönemindeki üretim büyümesi; büro
makineleri, otomotiv, elektrikli makine gibi teknoloji düzeyi daha yüksek ve Türkiye’nin yeni
rekabet avantajı oluşturmaya başladığı sektörlerin gerisinde kalmıştır.
Doğu Asya ülkelerinin küresel rekabet ortamı, ihracatçı ve iç pazara yönelik üretim
yapan sektörlerin durumunu zora sokmaktadır. Bu ülkelerin sahip oldukları ucuz işgücü
avantajı çoğu zaman emek yoğun sektörlerin durumunu güçleştirmektedir. Son dönemde
Türkiye’de büyüyen sektörlerin ithalat gereklilikleri, üretiminde daralma yaşanan sektörlere
kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Türk lirasındaki değerlenme eğilimi, petrol
254
255

DPT, Ekonomik Gelişmeler, a.g.e., s.5.
TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16000, 10.10.2014.
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fiyatlarındaki artış, toplam ithalatın %70’ini ara girdi olarak sınıflandırılabilecek ürünlerin
oluşturması, Türkiye’de cari açık problemini yapısal bir problem yapmaktadır.
Toplam sanayi katma değeri içerisinde, sanayide kullanılan işlenmiş ara girdi
ithalatının payı 1998’de %20’den, 2007’de %45’e çıkmıştır. Bu durum da Türkiye’deki
üretim yapısının dışa bağımlılığının oldukça önemli bir göstergesidir 256.
Türkiye, 2001 mali krizinin ardından özel sektörün öncülük ettiği bir büyüme
göstermiştir. GSYH, 2002-2006 boyunca yıllık ortalama yüzde 7 büyümüştür. GSYH 2003'de
kriz öncesi seviyeyi geçmiş ve hızla artmaya devam etmiştir. İş çevrelerindeki iyimserlik öz
sermayelerin büyümesine yol açmış ve özel sabit yatırımlar 2002-2006 arasında yıllık
ortalama %24 artmıştır. Bu yatırımlar firmaların kapasitelerini arttırmıştır257.
Tablo 24: Sanayi Sektörü Büyüme Hızı (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişme)
2008

2009

I.Ç.

II.Ç.

III.Ç.

IV.Ç. Yıllık I.Ç.

II.Ç.

III.Ç.

IV.Ç. Yıllık

Sanayi

8,5

4,1

-0,1

-10,6

0,3

-21,1

-11,4

-4,5

11,4

-6,9

İmalat

8,5

3,9

-0,6

-12,0

-0,1

-22,3

-11,7

-4,5

12,8

-7,2

Tarım

6,3

0,1

6,4

2,9

4,3

1,4

6,5

3,6

2,2

3,¹

Hizmetler

6,5

2,3

-0,1

-6,8

0,3

-12,7

-7,¹

-3,9

4,5

-5,0

İnşaat

-3,1

-5,0

-9,6

-14,1

-8,1

-18,6

-21,1

-18,3

-6,6

-16,3

Ticaret

9,7

4,1

-1,7

-16,6

-1,5

-26,2

-15,2

-7,2

10,3

-10,4

Ulaştırma

8,1

4,3

1,6

-7,5

1,5

-16,3

-10,3

-5,0

3,6

-7,1

Aracı 9,3

9,¹

8,0

9,4

9,1

10,8

7,5

7,8

8,1

8,5

Konut
Kur.

1,5

1,¹

2,5

3,5

2,3

4,5

4,8

3,8

3,4

4,1

Vergi-

9,5

-2,0

1,9

-10,8

-0,6

-21,9

-7,8

-8,1

6,3

-8,2

0,7

-14,5

-7,7

-2,9

6,0

-4,7

Mali

7,0
2,¹
0,9
-7,0
GSYH
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

2009 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH, %6 oranında artsa da 2009 yılında daralma
%4,7 olarak gerçekleşmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde ekonomideki canlanma özellikle
sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Hizmetler sektöründe beş çeyrek sonrası pozitif
büyümeye geçilmiştir. Tarım sektöründe beklentiler doğrultusunda üretim artışı GSYH
büyümesine katkıda bulunmuştur.
256

Acar, a.g.m., ss.33-36.
TEPAV, Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi, Cilt 1: Bulguların Değerlendirilmesi ve Öneriler,
Rapor No: 41611- TR, Ankara, 2007, s.1.
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2009 yılının dördüncü çeyreğinde sanayi sektörü katma değer artış hızı %11,4’dür.
Dördüncü çeyrekte aylık sanayi üretim endeksindeki ortalama artış %9,9’dur. Hizmetler
katma değerindeki artış ise %4,5 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında tarımda yıllık katma
değer artışı %3,6 olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrekte imalat sanayi katma değerindeki
artış ise %12,8’dir. Dördüncü çeyrekte imalat sanayi sektörünün GSYH içindeki payı
%15,3’dür. Aylık imalat sanayi üretim endeksi ise aynı dönemde ortalama %10,6 oranında
artmıştır.
Bu gelişmelerin sonucunda sanayi sektöründe katma değer 2009 yılında yüzde 6,9
oranında azalma gerçekleştirmiştir. 2009 yılında %4,7 oranında daralan GSYİH’ya sektörel
katkılar, tarımdan 0,3 puan, sanayiden -1,8 puan ve hizmetler sektöründen ise -3,2 puan
olarak hesaplanmıştır258 (Tablo 24).
Tablo 25: Sanayi Sektörü Büyüme Hızı (2010 – 2014)
2010

2011

2012

2013

2014

Sanayi

13,9

10,0

1,6

4,1

3,5

İmalat

13,8

10,0

1,7

3,7

3,7

Tarım

2,4

6,1

3,1

3,5

-1,9

Hizmetler

7,6

8,8

2,5

5,5

4,0

İnşaat

18,3

11,5

0,6

7,4

2,2

Ticaret

13,6

11,2

0,0

5,1

1,4

Ulaştırma

11,0

10,4

2,0

3,9

2,6

Mali Aracı Kur.

6,8

9,6

3,2

9,8

7,0

Konut

2,1

2,1

1,9

1,7

2,6

Vergi-

13,1

10,5

1,4

4,3

2,6

GSYH

9,2

8,8

2,1

4,2

2,9

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Küresel finansal krizden diğer sektörlere göre daha olumsuz şekilde etkilenen ve
küçülme üzerinde yüksek etkiye sahip olan sanayi sektörü, toparlanma sürecinin temel
belirleyicisi olmuştur. Diğer sektörlere göre daha yüksek sapma gösteren sanayi sektöründe,
258

DPT, Ekonomik Gelişmeler, a.g.e., ss.1-2.
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yıllık büyüme hızı, 2010 yılında %13,9 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi sektörünün büyüme
hızı 2012 yılında hızlı bir düşüş yaşarken, 2014 yılında %3,5’lik bir büyüme göstermiştir.
2010 yılında GSYH büyüme hızı, bir önceki yıla göre %9,2 oranında artmışken, 2011 yılında
artış %8,8 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının son çeyreğinde yaşanan bu hızlı düşüş 2012
yılında da artarak devam etmiştir. 2014 yılında ise GSYH büyüme hızının %2,9 oranına
ulaştığı görülmektedir (Tablo 25).
Sanayi sektörü 2017 yılında GSYH’nın %20,6’sını oluşturmuştur. İmalat sanayinin
toplam ihracatımızdaki payı ise %94 dolayındadır.
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Uygulamalar
1. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 20142018 Dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nı okuyunuz.
(http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/onuncu_kalkinma_plani372014170817.pdf)
2. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 2013
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporu’nu okuyunuz.
(
http://sug.sanayi.gov.tr/Files/Documents/sugdgm-2013-piyasa-gozeti852014113408.pdf)
3. Yenilikçilik, girişimcilik, bilim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle sanayi
arasındaki ilişkileri ve bu konuların önemini açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Osmanlı Devleti’nde ve 1930-1039 döneminde sanayi sektörünün gelişimini yazınız.
2) 1940-1949 dönemi ve 1950-1959 dönemindeki sanayi sektörünün gelişimini
özetleyiniz.
3) 1960-1979 ile 1980-1989 dönemlerinde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
4) 1990-1999 döneminde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
5) 2000-2014 döneminde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi sektörü, diğer sektörlerle olan bağlantısı, yarattığı katma değer ve istihdam
bakımından Türkiye’de önemli bir sektörü konumundadır. Sanayi sektörünün gelişmesi, tarım
ve hizmetler sektörlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Sanayi sektörü sahip olduğu alt
sektörler nedeniyle ekonominin diğer tüm sektörlerinden önemli ölçüde ara girdi talep ve arz
eder.
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Bölüm Soruları
1) Sanayi sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden doğru olanları hangi seçenekte
verilmiştir?
I. Maden çıkarılması ve işlenmesi sanayi sektörünün kapsamındadır.
II. Sanayi sektörü çeşitli ürünlerin imal edilmesini kapsar.
III. Sanayi sektörü enerji ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır.
IV. İmalat sanayi; ara malları, tüketim malları ve yatırım malları alt sektörlerine ayrılır.
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II ve IV
2) ..................., sanayi sektöründe yaratılan milli gelirin büyüme oranını göstermektedir.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurumsallaşma
Kalkınma
Sanayileşme
Ekonomik fayda
İthal ikamesi

3) Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yılların başlarında gelişmekte olan ülkelerin
ödemeler bilançosu açıklarının finansmanı için IMF ve Dünya Bankası’na
başvurmalarıyla IMF ve Dünya Bankası’nın bu ülkelerden talep ettiği yapısal uyum
politikalarından biri değildir?
a) İthalatın teşvik edilmesi
b) Fiyat kontrollerinin yapılması
c) Aşırı değerli kur politikası uygulanması
d) İthal ikamesinin teşvik edilmesi
e) İthal malların rekabetinin serbest bırakılması
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri 1970’li yılların son döneminde yaşanan
sanayi sektöründeki gelişmeler için doğru değildir?
I. Dış ticarette korumacılık eğilimi azalmıştır.
II. Uluslararası piyasalarda faiz oranları gerilemiştir.
III. İkinci petrol şokundan sonra gelişmiş ülke ekonomileri durgunlaşmıştır.
IV. Gelişmekte olan ülkeler, gerekli dış kaynakları sağlayamama sorunuyla karşılaşmıştır.
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a) Yalnız I
b) I ve II
c) Yalnız III
d) I, III ve IV
e) II ve IV
5) 1970-1980 Döneminde Türkiye’nin sanayi sektöründeki gelişmeler hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

1975’ten önce 2. Petrol şokunun etkileri görülmeye başlamıştır.
2. Petrol şokunun etkileriyle Türkiye’nin ödemeler bilançosu açığı gerileme göstermiştir.
Türkiye, IMF ve Dünya Bankası kredilerine ihtiyaç duymayacak düzeye gelmiştir.
Döviz kurunun ülke içi ve dışındaki enflasyon farkına uyumu gecikme göstermiştir.
1973 yılından itibaren kamu harcamalarının finansmanı deflasyonist olarak genişlemiştir.

6) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tüketim malları üretiminin toplam
imalat sanayi üretimi içindeki payı azalırken, ara malları ve yatırım mallarının payı
artmıştır.
a) doğru

b) yanlış

7) Sanayi sektörü, maden çıkarılması ve işlenmesi, çeşitli ürünlerin imal edilmesi ve
enerji ile ilgili faaliyetleri kapsayan bir sektördür.
a) doğru

b) yanlış

8) 1980 sonrasında dışa dönük sanayileşmenin gerektirdiği yatırım hamlesinin
yapılmaması ve mevcut yatırımların sonuçlandırılamamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yüksek faiz politikası
Düşük faiz politikası
Esnek faiz politikası
Sabit faiz politikası
Bileşik faiz politikası

9) Aşağıdakilerden hangisi “ithalatın liberalizasyonun” olumlu sonuçlarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Daha ucuz ve kaliteli ithal girdiler kullanılmaya başlamıştır.
Sanayinin dış rekabet gücü artmıştır.
İthal edilen ürünlerden alınan fonlar iç piyasadaki fiyatları arttırmıştır.
Monopol ve oligopol gücüne sahip bazı sanayi grupları bu üstünlüklerini kaybetmiştir.
Kaçakçılık ve karaborsa engellenmiştir.
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10) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “ithalatın liberalizasyonun” olumsuz
sonuçlarından biri değildir?
I. Çeşitli sanayi dallarında kriz ortaya çıkmıştır.
II. İthal edilen ürünlerden alınan fonlar iç piyasadaki fiyatları arttırmıştır.
III. Monopol ve oligopol gücüne sahip bazı sanayi grupları bu üstünlüklerini kaybetmiştir.
a) Yalnız I

b) I ve II

c) Yalnız II

d) Yalnız III

e) II ve III

Cevaplar
1) e 2)c 3)a 4) b 5)d

6) b 7)a 8)a 9)c 10)d
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10. TÜRKİYE’ DE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Hizmetler Sektörünün Tanımı
10.2.Hizmetler Sektörünün Tarihsel Gelişimi
10.2.1. Osmanlı Dönemi’nde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
10.2.2.1923-1959 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
10.2.3. 1960-1989 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
10.2.4. 1990-2014 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hizmet sektörünün kapsamı nedir?
2. Türkiye’de hizmet sektörünün gelişim sürecinden bahsediniz.
3. Dünya’da ve Türkiye’de günümüzde hizmet sektörünün önemi neden gün geçtikçe
artmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Hizmetler
Tanımı

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
Veya

Sektörünün

Türkiye’de
Hizmetler
Sektörünün Gelişimi Ve
2000’li Yıllardan İtibaren
Türkiye
Ekonomisi’nin
Makro
Ekonomik
Performansının
Değerlendirilmesini Ortaya
Koyabilmek
sektörünü
Hizmetler
Sektörünün Hizmet
tanımlayarak, yıllar itibariyle
Tarihsel Gelişimi
gelişimini açıklayabilmek

Hizmetler
sektörünün
kapsamını incelemek ve
Türkiye Ekonomisi ‘ne
katkısını değerlendirmek

Hizmet sektörünü kavramak
ve
gelişim
sürecini
irdelemek
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Anahtar Kavramlar


Hizmet Sektörü



Hizmet Sektörünün Gelişimi



Ekonomik Performans
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Giriş
Hizmet endüstrileri günümüzde bir yandan istihdama diğer yandan Gayri Safi Milli
Hasıla’ya yaptıkları katkılarla ekonomilerin gelişmesinde önemli bir yere sahip hale gelmiştir.
Bu önemi arttıran diğer bir unsur ise, imalat sanayinin gittikçe artan ölçüde hizmet
işletmelerine bağlı hale gelmesidir.
Günümüzde, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet avantajları,
üretilen ürünün niteliklerinden ziyade, üretilen ürünle ilgili hizmetlerde gösterilen başarıyla
ilişkili olmaya başlamıştır. Bunlar arasında, tüketici problemlerinin çözümü, ürün dağıtımının
hızı, esneklik, satış sonrası hizmetler ve benzeri hizmet koşullarını sunma gelmektedir.
Bunlarla birlikte birçok imalat işletmesinde katma değerde rol oynayan faktörler; üretim ve
sürecin tasarımında, üretim planlamasında, kontrol, denetim, satın alma, kalite kontrolü gibi
görünmeyen saklı faktörlerden bir diğer ifadeyle hizmetlerden doğmaktadır. Bu durum,
başarıyı elde etmede tüm işletmelerin hizmet sektörü boyutuna çok daha fazla önem
vermesini gerektirmektedir.
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10.1. Hizmetler Sektörünün Tanımı
Hizmetler sektörü tarım, madencilik ve imalat sektörü dışındaki bütün faaliyetlerdir.
Hizmetlerin maddi bir yapısı yoktur, hizmetler depolanamaz ve transfer edilemez ve üretici ve
tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratırlar. Hizmetler sektörü üretici hizmetler,
dağıtım, kişisel ve sosyal hizmetler şeklinde alt sektörlere ayrılmaktadır.
Üretici hizmetler bankacılık, kredi ve diğer finansal hizmetler, sigortacılık, emlak,
mühendislik ve mimarlık hizmetleri, muhasebecilik, çeşitli işletmecilik hizmetleri ve hukuk
hizmetlerini kapsar. Dağıtım hizmetleri, taşımacılık ve depolama, iletişim, toptancılık ticareti
ve perakendecilik hizmetlerini kapsamaktadır. Ev hizmetleri, oteller ve pansiyonlar, tamircilik
hizmetleri gibi hizmetler çeşitli kişisel hizmetler içerisinde yer alır. Son olarak da sosyal
hizmetler içerisinde sağlık hizmetleri, eğitim, din hizmetleri, kar amaçlı olmayan
organizasyonlar, posta hizmetleri ve kamu yönetimi gibi hizmetler yer alır259.

10.2. Hizmetler Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Bilgi çağı olarak adlandırılan XXI.yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük
gelişmeler, özellikle gelişmiş batı toplumlarının ekonomik ve sosyal yapılarında köklü
değişikliklere neden olmuştur. Bu dönüşüm sürecinde tarım ve sanayi sektörlerinin
ekonomideki ağırlığı azalırken; hizmetler sektörü hızla büyümektedir.

10.2.1. Osmanlı Dönemi’nde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yabancı ve azınlıkların sermayesinin katkısıyla
özellikle bankacılık, ulaştırma ve ticaret gibi hizmetler sektörleri hızla gelişmiştir. Osmanlı
Devleti’nin son döneminde kamu hizmetlerinde gerekli kaynaklar, dış borçla karşılanmıştır.
Ulaşım ve bankacılık kesimlerinde ise yabancı sermaye egemendir. Osmanlı hizmetler
kesiminin hızla gelişimi sonucunda bu sektörde sendikal faaliyetler yaygınlaşmıştır.
Bu dönemin ulaştırma alanındaki en önemli gelişmesi, büyük ölçüde yabancı sermaye
yatırımlarıyla gerçekleştirilmiş olan demiryollarıdır. Demiryolu yatırımlarında %57 payla
Alman sermayesi egemendir. Bu dönemde denizyolları da yabancı sermayenin egemenliği
altındadır.

Denizyolları

yabancılara

sağlanan

kapitülasyonlar

nedeniyle

korumasız

durumdadır. Ayrıca kara ulaşımında önemli bir gelişme görülmemiştir260.

259
260

Naci Gündoğan, , “Hizmetler Sektöründe İstihdam” Kamu İş, C:7, S:1/2002, 2002, ss.1-4.
Kepenek ve Yentürk, a.g.e. ss.19-20.
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Osmanlı banka hizmetleri, azınlıklardan meydana gelen Galata Bankerleri tarafından
yürütülmüştür. Dışa açılma döneminde birkaç yerli girişim başarısız olmuştur. Daha sonra
1856 yılında İngiliz sermayesi ile Londra'da Osmanlı Bankası Kurulmuş ve 1863'de Fransız
sermayesinin katılımı ile adı Osmanlı Imperial Bankası olmuştur. Bu banka, banknot çıkarma
yetkisine de sahiptir. Sonraki yıllarda yabancı sermayeli bankaların sayısı giderek artmıştır.
Yerli sermayeye dayalı bankacılık girişimi, 1863'de kurulmuş olan Tarım Kredi
Kooperatifleri'nin Ziraat Bankası'na dönüştürülmesiyle olmuştur261.

10.2.2. 1923-1959 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin büyük ağırlığı, düşük verimli de olsa tarım
sektöründedir. 1923’den 1967’ye kadar olan süreçte hizmetler sektörünün GSYİH’daki payı
%40-%50 civarında değişmiştir

262

. 1950-1961 yılları arasında sanayi sektörü ise 1950'de

%16'dan 1961'de %23'e yükselmiştir263 (Tablo 1).
Tablo 1: Hizmetler Sektörünün Milli Gelir İçindeki Payı (Sabit Fiyatlarla, %)
Sektörler

1927

1938

1948

1950

1958

1961

Hizmetler

23

36

33

32

34

35

Tarım

67

48

53

52

44

42

Sanayi

10

16

14

16

22

23

Milli Gelir

100

100

100

100

100

100

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967, Ankara, s.9.
Tarım sektörün milli gelir içindeki payı 1927 yılında %67 iken 1961'de %42'ye
düşmüştür. 1927 yılında %23 olan hizmetler sektörünün milli gelir içindeki payı ise 1958
yılında %34, 1961 yılında %35 olmuştur (Tablo 1).
Cumhuriyet

döneminin

başında

ulaşım

politikasının

esası,

demiryollarının

kamulaştırılması ve yenilerinin yapılmasıdır. 15 yıl sonra ise demiryollarının tamamı
millileştirilmiştir. Demiryollarına çok önem verilmesine karşılık, denizyolları kamu
yatırımları yönünden gerekli ilgiyi görememiştir. Karayolları kullanımı da çok sınırlı düzeyde
kalmıştır. Ticaret alanında da başta tütün, kibrit, alkol ve ispirto, petrol ve şeker olmak üzere

Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları:122, İstanbul, 2003, ss.274-276.
Dirimtekin, a.g.e. s.155.
263
Devlet Planlama Teşkilatı, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.9.
261
262

258

bazı malların ticareti kamu tekellerine bırakılmıştır. Üretimden çok ithalat tekeline dayanan
bu düzenleme kamu gelirlerini artırmayı amaçlamaktadır264.
1946-1960 döneminde hizmetler sektörü hızla gelişmiştir. Kırsal kesimden kentlere
yapılan göçler, hizmetler sektörünün gelişimine sebep olmuştur. Karayolu ulaşımı, konut
yapımı ve ticaret hizmetleri gelişmiştir. Dönem boyunca hizmetler sektörünün GSMH
içindeki payı %39,3’den, %45,6’ya ulaşmıştır. 1923'den 1940 yılına kadar bankacılık
sektöründe T.C. Merkez Bankası gibi birçok özel ve devlet bankaları kurulmuştur. 1945-1960
döneminde özel sermaye ile kurulan banka sayısı artmış, yabancı banka sayısı azalmış ve
Türkiye Bankalar Birliği kurulmuştur265.

10.2.3. 1960-1989 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
Planlı dönemin başında hizmet sektörü GSYH'nın %42’lik bir payını oluşturmuştur.
Planlı dönemde ulaştırma hizmetlerinin gelişimi, genel olarak planlı dönem öncesinin bir
uzantısı şeklindedir. Karayolu, deniz ve özellikle demiryolu taşımacılığına göre giderek daha
fazla önemsenmiştir. Haberleşme hizmetlerinin gelişimi ve yaygınlaştırılması ise planlarda
öngörülen düzeyde gerçekleştirilememiştir.
Planlı dönem süresince milli gelir içindeki ticaret kesiminin payı sürekli artmıştır.
1962'de sabit fiyatlarda %10'un altında olan bu oran, 1978'de %14 dolayına yükselmiştir.
Ticaret kesiminde çalışan nüfus oranları aynı yıllarda %2,9 'dan %4,3'e yükselmiştir. Planlı
dönemde ticari banka sayısında önemli bir artış görülmemiştir. Bankacılık alanındaki önemli
gelişme, kamu bankalarının yatırım alanlarına göre düzenlenmesidir.
1964 yılında KİT’e orta vadeli kredi sağlamak amacıyla, Devlet Yatırım Bankası
kurulmuştur. 1975'de de DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası) kurulmuştur266.
1980'li yıllarda ise hizmetler sektöründe kara ve deniz taşımacılığında, özendirme
önlemleri alınmış, kapasite genişletilmeye çalışılmıştır. Hizmetler sektöründe gerçek büyüme,
ticaret alanında görülmüştür. İthalat ve ihracatta görülen gelişmeler, ticari faaliyetlerde önemli
gelir artışları sağlamıştır. 1988 yılında turizmde net döviz geliri 1.997 milyon dolardır.
Merkez Bankası’ndan 1988'de kamu sektörüne açılan kredilerin oranı %61,5; bankalara açılan
kredilerin oranı %35,1; tarım kooperatiflerine %2,9 ve diğer krediler %0,5 'dir. 1990 yılı

Kepenek ve Yentürk, a.g.e., ss.40,41,46.
Şahin, a.g.e. ss. 75,110.
266
DPT, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ss.20-21
264
265
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itibariyle %23,3 oranında büyüyen Merkez Bankası bilançosu toplamı 1991 yılında %50,1
oranında artış göstermiştir.
Merkez Bankası’nın kamu kesimine açtığı dolaysız krediler, 1991 yılı içerisinde
yaklaşık 2,5 kat artmıştır. Buna karşılık bankacılık kesimine açılan krediler, aynı dönem
itibariyle %24,5 oranında büyümüştür. Kamu kesiminin mali sistem üzerinde yarattığı baskı
ve enflasyonist bekleyişlerin önlenememesi nedeniyle, 1991 yılında mevduat ve devlet iç
borçlanma senetleri faizleri giderek artan bir eğilim göstermiştir267.
Hizmetler sektörünün içinde yer alan ticaret alt sektöründe, 1990 yılında 16.066
milyar TL olan Ticaret borsalarının işlem hacmi %110,1 oranında bir artışla 1991 yılında
33,751 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde 1.339 milyar TL olan aylık ortalama işlem hacmi,
2, 812 milyar TL’ye ulaşmıştır268.
Tablo 2: Planlı Dönemde İstihdamın Hizmetler Sektörü İçerisindeki Payı
1962

1972

1982

1990

1992

1996

1999

2001

2004

2005

Hizmetler

13.4

20

24.9

37.8

39

39.9

42.7

44.9

47.9

51.1

Tarım

77

68.3

61.3

46.9

44.8

43.7

40.2

37.6

33.9

29.5

Sanayi

7.9

10.7

12

15.3

16.2

16.4

17.2

17.5

18.2

19.4

1

1.8

0.1

0.1

-

-

-

-

-

Bilinmeyen 1.7

Kaynak: Aslan, a.g.e., s.45.
Planlı dönemin başında, istihdamın sektörel dağılımında tarım sektörünün payı,
sanayileşmeden dolayı azalmıştır. 1986 yılında tarım kesiminde çalışanların oranı %58'e
inmiştir. Ancak yine de Türkiye’de tarım kesiminde istihdam oranı, gelişmiş ülkelere oranla
çok yüksektir. İstihdamla milli gelir payları karşılaştırıldığında bir çelişki söz konusudur.
Tarım sektörü çalışanları, toplam çalışanların %58'ini kapsadığı halde, tarım sektörü
GSYH'nın ancak %18’lik payına sahiptir.
Sanayi sektörünün istihdamdaki payı artmakla birlikte, hizmetler sektörünün payı daha
hızlı artmıştır. IV. Kalkınma Planı’nda işsizlik konusuna önem verilmemiş, bu planın
uygulanabilirliği 24 Ocak istikrar önlemleri ile ortadan kalkmıştır. 1984'de uygulamaya
konulan V. Kalkınma Planı’nda kırsal kesimdeki işgücü fazlasını kırsal kesimde tutacak bazı

267
268

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1989 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1990, ss. 106,107, 175.
TOBB, 1991 Yılı Ekonomik Raporu, TOBB Yayınları Genel: 236, AYDB: 123, İstanbul, 1992, s.33.
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önlemler ileri sürülmüştür. 1989 yılında, 15+yaş işgücü olarak tarım sektöründe 8.390.000,
sanayi sektöründe 2.579.000 ve hizmetler sektöründe 5.833.000 kişi çalışmıştır.269 (Tablo 2).
Tablo 3: Hizmetler Sektörünün GSYİH'daki Payı (% Olarak) (Cari Fiyatlarla)
Yıllar

Hizmetler

Tarım

Sanayi

GSYİH

1963

42.1

42.1

15.8

100

1968

48.5

31.0

20.5

100

1972

50.6

29.0

20.4

100

1975

51.0

29.0

20.0

100

1980

52.4

22.6

25.0

100

1981

51.9

22.0

26.1

100

1982

52.1

22.8

27.1

100

1983

51.8

19.6

28.6

100

1984

51.0

19.6

29.4

100

1985

49.6

18.8

31.6

100

1986

49.7

18.5

31.9

100

1987

50.2

18.0

31.8

100

1988

50.1

17.5

32.4

100

1989

51.8

16.8

31.4

100

1990

52.6

18.1

29.3

100

Kaynak: DPT verilerinden derlenmiştir.
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde milli gelirin ortalama %35'i tarım sektörüne
aittir. 1988 yılında ise bu oran %16,5'e kadar düşmüştür. 1963 yılından 1991 yılına kadar
tarım sektörünün payı giderek azalırken, sanayi ve hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı
artmıştır. Ekonomik yapıda tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne doğru bir geçiş söz
konusudur. Hizmetler sektörünün GSYİH'daki payı 1963 yılında %42,1 iken, 1968 yılında
%48,5'e yükselmiştir. II. Plan döneminde artış %0,4 olmuş, IV. Plan döneminde ve sonraki
yıllarda hizmetler sektörünün payı %49-52'ye ulaşmıştır270 (Tablo 3).
Turizm sektörüne Türkiye’de planlı dönemden itibaren gereken önem verilmiştir.
1980’de 1,3 milyon civarında olan ülkeye gelen turist sayısı, 1984’de ilk defa %30,3 oranında
artış göstermiş, 2,1 milyona çıkmıştır. 1988 yılında da 4 milyonu geçmiştir. 1980 yılında 326
milyon dolar turizm sektöründen gelir elde edilmiş, bu rakam 1984 yılında 548 milyon dolara
269
270

Devlet Planlama Teşkilatı, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994, s.302.
Devlet Planlama Teşkilatı, Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu, s.49.
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yükselmiştir. 1988 yılında ise 2355 milyon dolara çıkmıştır. 1987 yılında hizmetler
sektöründe istihdam edilenlerin payı %33,7, 1988 yılında %34,2, 1989’da %34,6 ve 1990
yılında %35,2’dir 271.

10.2.4. 1990-2014 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
1990 yılında, Körfez Krizi’nin olumsuz etkilerine rağmen turizm sektöründe
Türkiye’ye gelen turist sayısında olumlu bir gelişme gözlenmiştir. Bu yılda ülkeyi ziyaret
eden kişi sayısı 5,4 milyon kişi iken, 1991 yılında bu rakam 5,5 milyona yükselmiştir. Ancak
1990 yılında turizm gelirleri 3.225 milyon dolar iken, 1991 yılında bu rakam 2.654 milyon
dolara, 1992 yılında da 1.402 milyon dolara düşmüştür 272.
Tablo 4: 1990-2014 Yılları Arasında Türkiye'de Hizmetler Sektörünün Büyüme Hızı (%)
Yıllar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
271
272

Hizmetler
10.1
-0.5
7.1
10.5
-7.6
7.6
7.9
9.9
3.9
-1.3
6.6
-1.0
4.7
4.1
9.8
8.6
7.1
6.4
2.3
-1.8
7.6
8.8
2.5
5.5
4.0

Tarım
7.0
-0.6
4.3
-0.8
-0.6
1.3
4.6
-2.2
7.4
-5.7
7.1
-7.9
8.8
-2.0
2.8
7.2
1.4
-6.7
4.3
3.6
2.4
6.1
3.1
3.5
-1.9

Sanayi
9.3
2.9
6.2
8.3
-5.7
12.5
6.8
10.2
1.8
-4.6
6.2
-9.0
4.7
7.7
11.6
8.8
10.2
5.8
-1.3
-8.6
13.9
10.0
1.6
4.1
3.5

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1990 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1991, ss.37, 48, 153.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1992 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1993, ss.34, 144.
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Kaynak: DPT, Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu, s.49 ve TÜİK
verilerinden derlenmiştir.
“Türkiye’nin hizmet ihracatı 2003 yılında bir önceki yıla göre %29 oranında
artmıştır. 2003 yılında 19 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2004 yılında %26,3 oranında
artarak 24 milyar dolara ulaşmıştır. Hizmet sektörü ihracatında en önemli pay 15,8 milyar
dolar ile turizm gelirlerine aittir. Hizmet ihracatında inşaat hizmetleri 724 milyon dolar,
taşımacılık 3,2 milyar dolar, finansal hizmetler 288 milyon dolar ve diğer ticari hizmetler 1,5
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin hizmet ithalatı tutarı ise 2004 yılı için
11,5 milyar dolar olmuştur. İthalat bir önceki seneye göre %35 oranında artmıştır. Hizmet
ithalatımızda ilk sırada taşımacılık hizmetleri yer almaktadır.” 273 2014 yılında hizmet
ihracatında turizm ilk sırada yer alırken, hizmet ithalatında ise taşıma hizmetleri ilk sıradadır
(Tablo 5).
Tablo 5: Türkiye’nin Hizmet Ticareti (Milyon Dolar)
Hizmetler
2008
2009
Taşıma Hizmetleri
İhracat
8.347
8.331
İthalat
8.101
6.493
Turizm
İhracat
23.365
22.980
İthalat
3.824
4.575
Finansal Hizmetler
İhracat
845
471
İthalat
978
826
İnşaat Hizmetleri
İhracat
974
1.090
İthalat
0
0
Diğer Ticari Hizmetler
İhracat
232
199
İthalat
1.378
1.568
Resmi Hizmetler
İhracat
460
460
İthalat
1.238
1.306
Diğer Hizmetler
İhracat
1.962
1.419
İthalat
1.184
1.090

2010

2011

2012

2013

2014

9.148
8.078

11.030
8.629

12.639
8.941

13.177
9.868

14.324
10.189

22.585
5.194

25.054
4.883

25.345
4.094

27.997
4.817

29.552
5.072

490
724

531
1.221

534
1.176

779
1.334

824
1.903

859
0

838
0

1.029
0

675
0

1.084
0

245
1.673

198
1.727

260
1.984

396
2.554

344
2.361

483
1.352

505
1.564

752
1.717

798
1.686

826
2.324

1.391
1.315

1.738
1.255

1.652
1.368

1.610
1.511

2.086
1.311

Kaynak: TCMB verilerinden derlenmiştir.
1990 yılında, Körfez Krizi’nin olumsuz etkilerine rağmen, ülkemizi ziyaret eden kişi
sayısı 5,4 milyon kişi iken, 1991 yılında bu rakam 5,5 milyona yükselmiştir. Ancak 1990

273

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2009 Ekonomik Rapor, Ankara, 2010, s.45.
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yılında turizm gelirleri 3,22 milyar dolar iken, 1991 yılında bu rakam 2,65 milyar dolara,
1992 yılında da 1,40 milyar dolara düşmüştür 274.
Tablo 6: Turizm Sektörü Gelirleri (Milyon Dolar)
Turizm
Yıllar

Turizm Geliri

%

1990

3225

-

1991

2654

1992

Gideri

%

Net Turizm Geliri

%

520

-

2705

-

-17.7

592

13.8

2062

-23.8

3639

37.1

776

31.1

2863

38.8

1993

3959

8.8

934

20.4

3025

5.7

1994

4321

9.1

866

-7.3

3455

14.2

1995

4957

14.7

911

5.2

4046

17.1

1996

5650

14

1265

38.9

4385

8.4

1997

7002

23.9

1716

35.7

5286

20.5

1998

7177

2.5

1754

2.2

5423

2.6

1999

5203

-27.5

1471

-16.1

3732

-31.2

2000

7636

46.8

1713

16.5

5923

58.7

2001

8090

5.9

1738

1.5

6352

7.2

2002

8481

4.8

1881

8.2

6600

3.9

Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2003 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 2004, s.167.
2001 yılında ülkeye gelen turist sayısı 11 milyon 619 bin kişi iken, 2002 yılında %14,1
oranında artarak 13 milyon 256 bin kişiye yükselmiştir. 2000 yılında hizmetler sektöründe
istihdamın payı %40,9 iken 2001 yılında bu rakam %39,7’ye düşmüş, 2002 yılında ise
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1992 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1993, ss.34-144.
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%42,1’e yükselmiştir. Yine 2001 yılında turizm gelirleri 8,09 milyar ABD doları iken, 2002
yılında bu rakam 8,48 milyar dolara yükselmiştir275 (Tablo 6).
Tablo 7: 2003-2017 Yılları Arasında Turizm Gelirleri (Milyon $)
Yıllar

Turizm Gelirleri

Turizm Giderleri

Net Gelir

2003

13854

2424

11430

2004

17076

2954

14122

2005

18.154

2.870

15.284

2006

16.851

2.742

14.109

2007

18.487

3.260

15.227

2008

21.951

3.506

18.445

2009

21.249

4.146

17.103

2010

24930

5874

19056

2011

28115

5531

22584

2012

29007

4593

24414

2013

32308

5253

27055

2014

34305

5470

28835

2017

26283

5137

21146

Kaynak: TCMB ve TÜİK, KTB verilerinden derlenmiştir.
2009 yılında turizm gelirleri geçen yıla oranla %3,2 azalarak 21,9 milyar ABD
dolarından 21,2 milyar dolara gerilerken, turizm giderleri %18,3 artarak 3,5 milyar dolardan
4,14 milyar dolara yükselmiştir. Böylece net turizm gelirleri de %7,3 azalarak 18,44 milyar
dolardan 17,10 milyar dolara gerilemiştir 276 (Tablo 7). Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine
göre, 2017 yılında Türkiye’nin turizm geliri 26,2 milyar $, turizm gideri 5,1 milyar $, net
turizm geliri de 21,1 milyar $’dır.

275
276

Maliye Bakanlığı, 2003 Yıllık Ekonomik Rapor, s.52, 65,167.
TOBB, 2009 Ekonomik Rapor, s.45, 106.
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Tablo 8: 2003-2009 Yılları Arasında Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları
(Cari Fiyatlarla, %)
Sektörler 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tarım

9,9

9,5

9,4

8,3

7,6

7,6

8,2

Sanayi

20,9

20,3

20,3

20,1

20,0

19,8

18,8

İnşaat

4,0

4,4

4,4

4,7

4,9

4,7

3,8

66,9

67,5

67,9

69,1

100,0

100,0

100,0

100,0

65,8
65,9
Hizmetler 65,1
100,0
100,0
100,0
GSYH
(1)
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Hizmetler sektöründe yer alan inşaat sektörü katma değeri 2008 yılında %8,1
azalırken, talep daralmasına bağlı olarak 2009 yılında %16,3 oranında küçülmüş ve en yüksek
gerileme görülen sektör olmuştur. 2009 yılında büyüme bakımından sanayi ve inşaat
sektörlerinde olduğu gibi hizmetler sektöründe de olumsuz bir yıl yaşanmıştır.
Hizmetler sektörü katma değer artış hızı %3,9’a gerilemiştir. Ticaret sektörü katma
değeri 2009 yılında %10,4, ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü katma değeri %7,1
küçülmüştür. 2009 yılında bu sektörlerin yanı sıra gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri,
sağlık işleri ve sosyal hizmetler alt sektörlerinin katma değer artış hızlarında yavaşlama
yaşanmıştır. Sektörel bazda en yüksek büyüme ise %8,5 ile mali aracı kuruluşların
faaliyetlerinde gerçekleşmiştir. Mali aracı kuruluşlarda %8,1, ticaret sektöründe %10,3
oranında katma değer artışları görülmüştür.
Bunun sonucunda katma değer, hizmetler sektöründe 2009 yılının dördüncü
çeyreğinde %4,5 oranında artış kaydetse de 2009 yılında hizmetler sektöründe %5
seviyesinde daralma gerçekleşmiştir (Tablo 8). 2009 yılında GSYH, cari fiyatlarla %0,4
büyüyerek 953.974 milyon TL olmuştur. Bunun 78.398 milyon TL’lik kısmı tarım, 179.741
milyon TL’lik kısmı sanayi, 36.594 milyon TL’lik kısmı inşaat, 659.241 milyon TL’lik kısmı
da hizmetler sektörü tarafından sağlanmıştır. Ekonomik krizde sanayinin temelini oluşturan
imalat sanayi 1,7 puanlık katkıyla küçülmede en büyük rolü oynamıştır. Mali aracı kuruluşlar
ise 0,9 puan ile büyümeye en fazla katkı yapan sektör olmuştur277.
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DPT, Ekonomik Gelişmeler, s.2.
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Ticaret borsaları işlem hacmi 2009 yılında 2008 yılına göre %11,5 artarak 68.488,1
milyon TL’den 76.382 milyon TL’ye yükselmiştir. Reel olarak ise ticaret borsaları işlem
hacminde %4,7’lik artış meydana gelmiştir. 2009 yılında 10’u kollektif şirket, 41.550’si
limited şirket, 1.881’i anonim şirket, 1.031’i kooperatif olmak üzere toplam sermayesi
10.208,6 milyon TL olan 44.472 şirket kurulmuştur.
2008 yılına göre kurulan şirket sayısında %9,3’lük, sermaye miktarında da %17,3’lük
düşüş olmuştur. 2009 yılında 102’si kollektif şirket, 11’i komandit şirket, 9.151’i limited
şirket, 888’i anonim şirket, 243’ü kooperatif olmak üzere toplam 10.395 şirket kapanmıştır.
Geçen yıla göre kapanan şirket sayısında %8,5 artış olurken, sermaye miktarında da %7,1
düşüş olmuştur 278.
Tablo 8. 2010 -2014 Yılları Arasında Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçindeki Payları
( %)
Sektörler
2010
2011
2012
2013
2014
23,6
24,4
23,8
23,6
24,1
Sanayi
57,2
56,3
57,5
57,6
57,7
Hizmetler*
8
7,9
7,4
7,1
Tarım
8,4
* Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyonlar hizmetlere dahil
edilmemiştir.
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Hizmetlerin GSYH'deki payının artmasında, üretim ve tüketim ile ilgili değişmeler
etkili olmaktadır. Hizmet talebinin gelir esnekliğinin yüksek olmasına bağlı olarak, tüketici
tercihlerinde hizmetler lehine meydana gelen değişmeye bağlı olarak tüketicilerin tercihleri
eskiye göre artan ölçüde kalite, rahatlık, kültür, çevre ağırlıklı tüketime yönelmekte,
dolayısıyla da bu alanlara ilişkin hizmet talepleri artmakta; talepteki bu değişiklikler firmalara
ve üretim süreçlerine yansımaktadır. Dolayısıyla teknolojik yenilikler ve başarılı bir
organizasyon ve yönetim için firmaların teknik, idari ve diğer konularda hizmet talebi
artmaktadır279.
Türkiye'de de hizmetler sektörü uzun süredir ekonominin en büyük sektörü
konumundadır. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girdiği 1963'te bu pay %42,1
düzeyindeyken, bu pay azalan bir hızla artmaya devam etmiş ve 2001 krizinden sonra %65-69
düzeylerinde istikrar kazanmıştır (Tablo 7 ve Tablo 8). Nitekim 2010 yılından itibaren
278
279

TOBB, 2009 Ekonomik Rapor, ss.45-47.
Gündoğan, a.g.e., s.5
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yaklaşık %72 seviyesine çıkarak yeni bir aralığa girilmiştir. 2014 yılında hizmet sektörünün
gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı ise %71,6 olmuştur.
Tablo 9. 2006 – 2018 Yılları Arasında Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdamın Dağılımı (%)
Sektörler 2006 2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tarım

23,3 22,5

22,4

23,1 23,3

23,3 24,1 20,6

19,6

Sanayi

21,9 21,8

22,0

20,3 21,1

20,8 20,5 21,1

21,4

Hizmetler 48,8 49,6

49,5

50,4 49,1

48,7 50,2 51,6

52,1

2017

2018
Ekim

19,4
18,5
19,1

19,7

54,1

55

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Türkiye'de GSYH' nın sektörel dağılımı ile istihdamın sektörel dağılımı uzunca bir
süre birbirinden farklılıklar göstermiştir. 1990’lı yılların sonundan itibaren hizmetler sektörü
hem GSYH' nın sektörel dağılımında, hem de istihdamın ekonomik faaliyetlere göre
dağılımında açık ara birinci sırada yer almıştır (Tablo 9).
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Uygulamalar
1. Hizmet sektörünün kapsamında değerlendirilebilecek alt sektörler nelerdir?
Açıklayınız.
2. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı aşağıdaki adreste yer alan 10. Kalkınma
Planı (2014-2018) Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nu okuyunuz.
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Att
achments/231/Ticaret%20Hizmetlerinin%20Gelistirilmesi_%C3%B6ik.pdf
3. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun hazırladığı (TÜROFED) aşağıdaki adreste
yer alan Turizm Raporu’nu okuyunuz ve turizm sektörünün ülke ekonomisine
etkilerini analiz ediniz.
http://www.turofed.org.tr/PDF/DergiTr/Turizm_Raporurapor%20turizm%20turofed.pdf

269

Uygulama Soruları
1) Osmanlı döneminde hizmetler sektörünün gelişimini açıklayınız.
2) 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de hizmet sektörünün hızlı gelişme nedenlerini
belirtiniz.
3) 2001 krizinden sonra Türkiye’ de ekonomik büyüme nasıl bir seyir izlemiştir,
tartışınız.
4) Hizmetler Sektörü’nün tarihsel gelişimini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda GSMH'nın büyük bir kısmı
hizmet sektörlerinden sağlanmaktadır. Hatta hizmet sektörü GSMH'ya yaptığı katkı
bakımından sanayi sektörünü geçebilmektedir. Hizmet sektöründe özellikle haberleşme
alanında bilgi teknolojisiyle birçok hizmet ticari bir nitelik kazanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Hizmet endüstrileri günümüzde bir yandan istihdama diğer yandan Gayri Safi Milli
Hasıla’ya yaptıkları katkılarla ekonomilerin gelişmesinde önemli bir yere sahip hale
gelmiştir. Bu önemi arttıran diğer bir unsur ise, imalat sanayinin gittikçe artan ölçüde
hizmet işletmelerine bağlı hale gelmesidir.
a) doğru

b) yanlış

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hizmetler sektörü tarım, madencilik ve imalat sektörü dışındaki bütün faaliyetlerdir.
Hizmetler transfer edilemez.
Üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratırlar.
Hizmetler depolanamaz.
Üretici ve tüketici arasında dolaylı bir etkileşim yaratırlar.

3) Aşağıdakilerden hangisi “dağıtım hizmetleri” kapsamında yer almamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

İletişim
Hukuk
Taşımacılık ve Depolama
Toptancılık
Perakendecilik

4) Aşağıdakilerden hangisi “üretici hizmetler” kapsamında yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Taşımacılık ve Depolama
Tamircilik
Sigortacılık
Eğitim
Toptancılık

5)Aşağıdakilerden hangisi “sosyal hizmetler” kapsamında yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sağlık hizmetleri
Çeşitli işletmecilik hizmetleri
Kredi ve diğer finansal hizmetler
Mühendislik ve mimarlık hizmetleri
İletişim hizmetleri

6) I. Sigortacılık
II. İletişim
III. Sağlık
IV. Emlak
V.Eğitim
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Yukarıdaki hizmet türlerinden hangisi veya hangileri üretici hizmetlerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
I, II ve V
II, III ve IV
I ve IV
IV ve V

7) Türkiye’de hizmet sektörünün gelişimiyle ilgili bilgilerden hangisi doğru bir ifade
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin büyük ağırlığı tarım sektörü üzerine olmuştur.
T.C. Merkez Bankası 1945 yılında kurulmuştur.
Devlet Yatırım Bankası 1964 yılında kurulmuştur.
Körfez Krizi 1990 yılında başlamıştır.
Birinci 5 yıllık Kalkınma Planı 1963 yılında yürürlüğe girmiştir.

8) 2000’li yıllardan sonra yaşanan makroekonomik gelişmelerden hangisi yanlış bir
ifade değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

2001 Şubat Krizinden sonra enflasyon çift haneli rakamlara ulaşmıştır.
İthalat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli azalma göstermiştir.
2002-2008 döneminde dış ticaret açığı büyümüştür.
İhracat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli azalma göstermiştir.
2009 yılında cari işlemler dengesi artmıştır.

9) 2000’li yıllardan sonra yaşanan makroekonomik gelişmelerden hangisi doğru bir
ifade değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

2008 yılında küresel finansal kriz belirsizlik ortamı oluşturmuştur.
İthalat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli artış göstermiştir.
2001-2008 döneminde Türkiye’ye yabancı sermaye girişi artmıştır.
2010 yılında cari işlemler açığı azalmıştır.
Küresel finansal kriz, dış ticareti daraltıcı etkide bulunmuştur.

10)1960-1990 döneminde Türkiye’de hizmetler sektörünün gelişimiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1991 yılında mevduat ve devlet iç borçlanma senetleri faizleri azalma eğilimi göstermiştir.
1980’li yıllarda kara taşımacılığında özendirme önlemleri alınmıştır.
T.C. Merkez Bankası’nın kamu kesiminde açtığı krediler artma eğilimi göstermiştir.
1980’li yıllarda deniz taşımacılığında özendirme önlemleri alınmıştır.
1990 yılında ticaret borsalarının işlem hacmi artmıştır.
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Cevaplar
1)a 2)e 3)b 4)c 5)a 6-d 7)b 8)c 9)d 10)a
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11. YENİ EKONOMİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bilgi Toplumu ve Bilişim Sektörünün Oluşması
11.1.1. Bilginin Önem Kazanması
11.1.2. Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi
11.1.3. Bilgisayarlaşma
11.2. Bilişim Sektörü Analizi
11.2.1. Bilişim Sektörü Piyasa Yapısı
11.2.2. Bilişim Sektörünün Özellikleri
11.3. Bilişim Teknolojileri
11.3.1. Bilgi Teknolojileri
11.3.1.1. Donanım Hizmetleri
11.3.1.2. Yazılım Hizmetleri
11.3.2. İletişim Teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeni ekonomi nedir?
2. Bilgi toplumu kavramının yeni ekonomiyle ilişkisi nedir?
3. Bilişim sektörü nasıl bir piyasa yapısına sahiptir?
4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi yeni ekonomiye nasıl katkı sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Bilgi Toplumu ve Bilişim Bilgi toplumu ve bilişim Bilgi toplumu ve bilişim
sektörünün oluşumu ve sektörünün oluşumu ve
Sektörünün Oluşması
yaşanan
değişimleri yaşanan
değişimleri
açıklayabilmek.
değerlendirmek
Bilişim Sektörü Analizi

Bilişim sektörünün analizini Bilişim
sektörünün
yapabilmek
özelliklerini incelemek

Bilişim Teknolojileri

Bilgi teknolojilerinde yer Bilgi teknolojilerinde yer
alan donanım ve hizmetleri alan donanım ve hizmetleri
açıklayabilmek
kavramak
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Anahtar Kavramlar


Bilgi Toplumu



Yeni Ekonomi



Bilişim Sektörü



Bilgi Teknolojileri
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Giriş
Bu bölümde; bilgi toplumu kavramı, yeni ekonomi ve bilişim sektörünün oluşması,
sektörün analizi, bilişim teknolojileri ve Türkiye’de sektörün ekonomiye katkıları ele
alınmıştır. Günümüzde yeni teknolojiler gelişmektedir. Bunun sonucunda da bilişim sektörü,
entelektüel sermaye, nitelikli insan faktörü, sürdürülebilir yaşam boyu eğitim, iletişim
teknolojileri, elektronik ticaret ve pazarlama önem kazanmaya başlamıştır. Ekonomik, politik,
sosyal ve kültürel yönlerden insanoğlunu sanayi toplumunun ötesine taşıyacak bir gelişme
olarak nitelendirilmesi gereken bilgi toplumu teknolojileri ekonomileri etkisi altına
almaktadır.
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11.1. Bilgi Toplumu ve Bilişim Sektörünün Oluşması
Teknolojinin gelişmesi ve teknolojinin kaynağı olan bilginin kullanılması, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlamıştır. Bugün bilgi toplumuna geçiş sürecinin
yaşandığına ilişkin birçok gelişmeden söz edilebilir. Her şeyden önce bilgi araç olmaktan
çıkıp önemli bir üretim alanı olmuştur280.

11.1.1. Bilginin Önem Kazanması
Bilgi ve bilgili birey, bilgi toplumunda ekonominin en temel girdilerini
oluşturmaktadırlar. Sanayi toplumunda maddi ürünlerin üretimi ön planda iken, bilgi
toplumunda bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda bilgi üretimi önem kazanmaktadır.
Bilginin temel özellikleri, sürekli üretilebilmesi, iletişim ağları içinde taşınabilir ve
paylaşılabilir olması, işgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir281.
Küreselleşme olgusuyla birlikte, endüstri toplumunun yerine bilgi toplumu gelmiştir.
Bu yeni toplumda bilgi ve hizmet ön plandadır. Endüstri toplumunda stratejik faktör rolü
oynayan sermaye, yerini bilgiye terk etmiş ve üretim faktörleri arasında önemli yeri olan
hammadde ve işgücü önemini kaybetmiştir282.
Ekonomik gelişmenin kaynağı fiziki sermayeden, bilgiyi işleyen ve bilgi üretebilen
işgücüne dönüşmüş, bilim ve teknoloji giderek daha fazla önem kazanmıştır. Üretim sürecinde
araştırma geliştirme faaliyetleri verimliliğin temel belirleyicisi haline gelmiştir. İletişim ve
ulaşım alanında yaşanan teknolojik gelişmeler; alıcı ve satıcılar arasındaki coğrafi
uzaklıkları kaldırmıştır. Tüketici kavramı daha geniş alanı kapsamaya başlamıştır283.

11.1.2. Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi
Bilgi toplumunda birey toplumsal yapının ve işleyişin merkezinde yer almaktadır.
Bilgi bir birey tarafından üretilmekte, iletilmekte, kullanılmakta ve yönetilmektedir. Bilgi

Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997, ss.5-9.
Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek, “Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, Kocaeli Üniversitesi I.
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.240.
282
Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık, Yayın No : 222,
İstanbul, 1999, s. 64.
283
Özlem Özkıvrak, Dilek Dileyici, “Globalleşme, Bölgeselleşme, Mega Rekabet ve Türkiye”, http://members.
nbci.com/_xmcm/econturk/dtm7.htm, 29.07.2001, s. 7.
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toplumunda bilgi üreten insana yatırım, insan kaynağına uygun organizasyon modelleri,
olağanüstü önem kazanmaktadır284.

11.1.3. Bilgisayarlaşma
Sanayi toplumunda fabrika her türden malın üretildiği bir merkez iken, bilgi toplumu
ile birlikte bu merkez yerini her türlü bilgiyi üreten, işleyen ve dağıtan bilgisayara bırakmıştır.
Bilgi toplumunda bilgisayarlar bireylerin bilgi üretme gücünü olağanüstü arttırarak, bilginin
kitlesel biçimde üretilmesini, dağıtılmasını ve tüketilmesini sağlamaktadır285.

11.2. Bilişim Sektörü Analizi
Sektör analizi, sektördeki piyasa yapısı ile sektörün performansı arasında nasıl bir
ilişki olduğunu gösterir286.

11.2.1. Bilişim Sektörü Piyasa Yapısı
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, tüm dünyada hızla büyüyen bir sektördür.
Sektörde yenilikçilik yeteneği büyük önem taşımaktadır. Sektörün en önemli özelliklerinden
birisi yoğun bilimsel ve teknolojik araştırma yatırımı gerektirmesidir287.
Tam rekabet piyasasında mallar homojendir 288 . Bilgi ekonomisinde ise mal ve
hizmetlerin homojen olduğu söylenemez. Özellikle sayısal malların (veri, program, mp3) kişi
veya firmalar için özel çözümleri içeren üretimleri yapıldığı için malların heterojenliği
artmaktadır289.
Yine tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcılar çok sayıdadır. Fakat bilişim sektöründe
alıcı ve satıcıların sayısı sınırlıdır. Sınırlı sayıda firmanın gerçekleştirmiş olduğu bir sayısal
mal üretiminde, firmanın piyasa fiyatını da belirleme gücü olduğu görülmektedir290.
Tam rekabet piyasasında alıcıların ve satıcıların piyasaya girişlerini ve çıkışlarını
engelleyen hiçbir unsur yoktur291. Bilgi ekonomisinde de artan rekabet koşulları sayesinde
firmalar, ihtiyaç duydukları girdileri daha ucuza ve istedikleri yerden karşılayabilme

H. Bahadır, Akın, “Yeni Ekonomi : Yeni Olan Nedir ? 20. Yüzyılın Son Moda Kavramının Analizi”, Kocaeli
Üniversitesi I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, ss.6-7.
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olanaklarına sahiptirler. Bütün bu koşullar bir bütün olarak düşünüldüğünde piyasaya girişçıkış engellerini azaltmaktadır292.
Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların, piyasa ile ilgili her çeşit bilgiye her an
sahip olduğu varsayılmaktadır 293 . Bilgi ekonomisinde de iletişim olanaklarının artması
(örneğin internet ve mobil telefon hizmetlerinden piyasa hakkında her an bilgi alabilme) alıcı
ve satıcıların daha kolay bilgi edinmelerini sağlamaktadır294.
Bir firmanın bir malın arzını kontrolünde tuttuğu ve fiyatı istediği gibi saptadığı piyasa
şekline monopol adı verilmektedir 295 . Bilgi ekonomisinde ise bilgi teknolojileri donanım
pazarında (sunucular, bilgisayar sistemleri, veri iletim ve bağlantı cihazları) ya da
telekomünikasyon donanım pazarında (sabit ve mobil altyapı) tek bir firma olmayıp, sınırlı
sayıda firma yer almaktadır.
Eksik Rekabet Piyasası ise firma sayısının çok, malların heterojen ve piyasaya giriş
çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür. Ancak bilişim sektöründe eksik rekabet
piyasasında olduğu kadar çok sayıda satıcı yoktur296. (Tablo 1)
Tablo 1: Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesi

Rekabet
Organizasyon
Üretim
Firmalarla lişkiler
Üretim Unsurları

Bilişim Sektörü Gelişmeden
Önce Ekonomi
Ulusal Düzeyde
Hiyerarşik ve Bürokratik
Kitle Üretimi
Bireysel
Toprak, Emek, Sermaye

Üretim Yapısı

Seri Üretim, Kitle Üretimi

Yenilik

Seyrek
Büyük
Ölçek
Ekonomisi)

Dinamikler

Ölçek

(Ölçek

Bilişim Sektörü Geliştikten
Sonra Ekonomi
Global Düzeyde
Network Temelli
Esnek Üretim
İşbirliği ve Anlaşmalar
Özellikle Bilgi (İmaj)
Esnek
Teknoloji,
Ürün
Esnekliği
Sonucunda
Bireyselleşme
Sürekli
Küçük Ölçek, Uygun Ölçek

İletişim Önemli (Ağlara
Dayalı Elektronik Sistemler)
Kaynak: Mevlüdiye Şimşek, “Bilgi Toplumu Ekseninde Türkiye ve Bir Karşılaştırma”,
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Ocak Sayı: 1, 2003, s.93.
Altyapı

Nakliye Önemli

Seyfettin Erdoğan, “Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”, Kocaeli Üniversitesi I. Ulusal
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.20.
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Bilişim sektörü teknolojik tabanlı gelişmeleri içerir, ayrıca değişim ve gelişimin
simgesidir. Bilişim sektöründe çalışan işgücü, bağımsız ve üretkendir. Bu kişilerin yaratıcılığı
yüksektir. (Tablo 2).
Tablo 2: İşgücünün Karşılaştırmalı Sektörel Değerlendirmesi
Kriterler

Diğer Sektörlerin İşgücü Bilişim Sektörü İşgücü

Uzmanlıklar

Belirli İşlerde Uzmanlık

Gerekli Eğitim
Çalışan-Yönetim İlişkisi
İstihdamın Doğası
Kariyer
İşgücünün Yapısı

Geniş Uzmanlık Alanı ve Farklı
Alanlarda Uygulama

Bir Uzmanlık Alanı ve
Yaşam Boyu Öğrenme
Derece
Muhalif
İşbirlikçi
Durağan
Hiyerarşik
İlerleme
(Dikey)
Mavi
Yakalı-Kısmen
Beyaz
Yakalı
(Büro
Elemanı)

Riskli ve Fırsatlar Piyasası
Ağ Tipi Kariyer İlerlemesi (Yatay
ve Dikey)
Beyaz Yakalı

Kaynak: www.isgucu.org

11.2.2. Bilişim Sektörünün Özellikleri
Bilişim sektörünün gelişimi bilgi ekonomisini oluşturmuştur. Bilişim teknolojileri bir
ekonominin bilgi temelli olmasına imkân sağlamaktadır. Mal ve hizmetlerin içeriği
müşterilerin fikirleri tarafından belirlenirken, bilişim teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parçası
haline gelecektir297.
Bilişim sektörü dijital bir yapıya sahiptir. Günümüzde her tür bilgi, ses, yazı, görüntü
vs. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir. Dolayısıyla bilgi, son derece hızlı ve ucuz bir
şekilde alıcılarına ulaşmaktadır298.Bilişim sektöründe sanallaşma önemli bir rol oynamaktadır.
Bilginin dijitale dönüşmesi, fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkân vermektedir299.
Bilişim sektörü ekonominin, iletişim ağlarıyla bütünleşmesini sağlamıştır. Dijital
iletişim ağlarının oluşması ve klasik ana bilgisayar sisteminden web tabanlı sisteme
geçilmesi, iş dünyasında önemli dönüşümlere neden olmaktadır. İletişim ağlarının band
Erdoğan, a.g.e., s.15.
Tekin ve Çiçek, a.g.e., 243.
299
Z. Doğan ve A.B. Hamşioğlu, “2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme
ve Elektronik Ticaret Kavramı”, I. Kocaeli Üniversitesi Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli,
2002, s.883.
297
298

284

genişliğinin artması veri, metin, ses, görüntü ve video kaynaklarına kolayca ulaşılması
fırsatını vermektedir300.
Bilişim sektörü ticarette aracıları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Üretici ve tüketici
arasındaki aracılar, dijital iletişim ağları sebebiyle ortadan kalkmaktadırlar301.
Bilişim sektörü ‘yenilik’ temelli bir sektördür. Eğer yeni ve başarılı bir ürün piyasaya
sürülmüşse, hedef bu ürünün daha gelişmişini ortaya çıkarmak olmalıdır. Çünkü eğer bu
ürünü üretici geliştirmezse, rakip üreticiler onu modası geçmiş hale getireceklerdir302.
Bilişim sektörünün hızla gelişmesi ile üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir. Kitle
üretiminin yerini, müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte, üreticiler bireysel
tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda
kalmışlardır303.
Bilişim sektörü hızlı gelişen bir sektördür. Bugün işletmeler müşteri siparişlerini
elektronik yoldan almakta, işlemekte ve ilgili faturalar elektronik yoldan geri yollanmakta ve
veri tabanları sürekli güncellenmektedir304.
Bilişim sektörü küresel bir sektördür. Bilgi sınır tanımamaktadır. E-ticaret sayesinde
uluslararası ticaret yapmak bile mümkün hale gelmiştir305

11.3. Bilişim Teknolojileri
Bilişim kelimesi bilgi ve iletişim kelimelerinin anlam olarak birleşmesiyle
oluşturulmuştur. Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de, bilgi teknolojileri ve
iletişim teknolojileri (telekomünikasyon) olarak iki temel alandan oluşmaktadır. Bilişim en
geniş tanımıyla, bilginin düzenli bir biçimde elektronik makineler aracılığıyla işlenmesi
bilimidir306.
Bilişim sistemleri ile bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve
dağıtılmasına hizmet eden teknolojiler (bilgisayar, veri depolama araçları, ağ ve iletişim

Çoban, a.g.e., s.39.
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araçları, yazılım ve geliştirme araçları) uygulama ve hizmetlerin (bilgi işlem, uygulama
yazılımı geliştirme, bilgi bankaları ve bilgi erişim hizmetleri vb.) bütünü kastedilmektedir307.
Bilişim sistemleri, içinde yer aldığı organizasyon ve bulunduğu çevredeki konular, yerler ve
insanlar hakkında önemli bilgilere sahiptir. Bilgi, kişisel ve örgütsel kararlarının temelini
oluşturur308.

11.3.1. Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanına girmesiyle birlikte, bu teknolojileri kullanım
yönünden de oldukça fazla alanlar ortaya çıkmıştır.
Bilgi teknolojisi kullanımının her alanda önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu
sonuçlardan biri işletmelerde üretim sürecini, üretim ve iş proseslerini değiştirmesi, çalışanları
yavaş ve katı kâğıt proseslerinden kurtarmasıdır309.
Yaratıcı ve yenilik getirici özellikler ile bilgi teknolojisi üretim ve iş süreçlerine
egemen

olma

eğilimindedir.

Bilgisayar

destekli

tasarım

ve

üretim

teknolojileri,

telekomünikasyon ağları, uzman üretim sistemleri, bilgiye dayalı dağıtım organizasyonları,
organizasyonlar arası bilgi sistemleri yönetici bilgi sistemlerini ön plana çıkartmaktadır310.
2001 yılı sonrasında ekonomide yaşanan iyileşmeye paralel olarak özellikle özel
sektörde ertelenen BT yatırımlarının gerçekleşmeye başlamıştır. Bunun sonucunda 2001-2007
yılları arasında BT sektörü kriz öncesi dönemdeki büyüme oranlarının üzerinde bir bileşik
yıllık ortalama büyüme oranı (Compound Annual Growth Rate-CAGR) ile gelişmeye devam
etmiştir. Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasının bu gelişmeye katkısı büyük
olmuştur. Yine global ekonomik daralmanın tüketim eğilimi üzerindeki olumsuz baskılarına
rağmen sektörün hacmi 2009 yılında büyüyerek 4,9 milyar USD’ ye ulaşmıştır. 2009 yılında
kamunun sadece 6 ayı kapsayan vergi teşvik paketlerinin buna olumlu etkisi oldukça fazladır.
2010 yılında Türkiye’de BT pazarı 2009 yılına göre %10,4, 2011 yılında ise 2010 yılına göre
%8,1 civarında büyümüştür. 2012 yılı sonunda ise 2011 yılına göre %15, 2012 yılından 2013

Halime İnceler Sarıhan, Rekabette Başarının Yolu Teknoloji Yönetimi, 1. Baskı, Desnet Yayınları, Yayın
No: 002, İstanbul, 1998, s. 167.
308
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1994, s. 45.
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Doğan Kitapçılık, İstanbul, Nisan 1999, s.53.
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s.27.
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yılına gerçekleşen büyüme ise %9 civarında bir seviyede kalmıştır. Bir önceki yıla göre düşük
seviyede kalmasının sebebi ise 2013 yılı içerisinde yaşanan kur dalgalanmalarıdır 311.
Grafik 1: Türkiye Bilişim Sektörü İş Hacmi (Milyon US $)

Kaynak: DESPEC, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2014, s.26.
Türkiye BT pazarı büyüklüğünün 2012-2018T yılları arasındaki dönemde, yıllık
ortalama bileşik %6,8 büyüme ile 2018 yılında 1.890 milyar USD’ ye ulaşacağı
öngörülmüştür (Grafik 1).

311

DESPEC, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2013, s.3.
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Grafik 2. Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.5.
1995-2010 döneminde, son kullanıcıların pazardan aldıkları payların gelişimi
izlendiğinde pazar yapısının çok ciddi bir şekilde değiştiği görülmektedir. 1995 yılında
pazarın %38’ini devlet ve kamu kurumları, %30’unu finans sektörü şirketleri, %20’sini özel
sektör şirketleri, %7’sini bireysel kullanıcılar, %5’ini ise KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ancak
1995-2009 arasındaki dönemde devlet ve kamu kurumlarının, finans sektörü ve özel sektör
şirketlerinin pazardan aldıkları pay azalırken bireysel kullanıcılar ve KOBİ’lerin pazardan
aldıkları paylar düzenli bir şekilde yükselmiştir. 2011 yılı sonunda pazarın %42’sini bireysel
kullanıcılar, %18’ini devlet ve kamu kurumları, %15’ini özel sektör şirketleri, %11’ini finans
sektörü şirketleri ve %14’ünü de KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2013 yılı sonunda ise pazarın
%46’sını bireysel kullanıcılar, %15’ini devlet ve kamu kurumları, %12 ‘sini özel sektör
şirketleri, %9 ‘unu finans sektörü şirketleri ve %15 ‘ini de KOBİ’ler oluşturmaktadır (Grafik
2).
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Grafik 3: Dünya Bilişim Sektörü Pazar’ı ve Ülkelerarası PC Pazar’ı Büyüme Analizi (20122013) (Adet)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.7.
Dünya BT pazarında 2011 yılında 2010 yılına göre en fazla büyüyen ülke %13,7
büyüme ile Rusya olmuştur. Rusya’yı %13,1 ile UAE, %11,8 ile Suudi Arabistan, %10,6 ile
Romanya, %10,3 ile Güney Afrika takip etmektedir. Diğer ülkeler ise küçülme kaydetmiş
olup, en fazla küçülmenin yaşandığı ülke-%29,4 ile Mısır olmuştur. Türkiye ise-%6,7
civarında bir küçülme yaşamıştır. 2013 yılında 2012 yılına göre en fazla küçülen ülke %33 ile
Mısır olmuştur. Mısır’ı %28 ile Güney Afrika, %27 ile Rusya takip etmektedir. Diğer ülkeler
ise daha az küçülmeler yaşamıştır. Türkiye ise %13 civarında bir küçülme yaşamıştır (Grafik
3).

11.3.1.1. Donanım Hizmetleri
Bilgisayarların ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı
gibi fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Bilgisayarın beyni olarak yönetim ve
kontrolü Central Processing Unit’de (CPU) yapılır. Program ve verilerin kullanıldıkları zaman
geçici olarak depolandıkları yer Rasgele Erişimli Bellek (RAM-Random Access
Memory)’dir312.
Türkiye’de bilgi teknolojisi pazarının %88,5’i donanım üzerinedir. En çok donanım
yatırımı yapan ilk on şirket bankalardır. PC pazarının %50’sinden fazlası yerli montaj
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üretimidir. Ancak bilgi teknolojisi ürünlerine uygulanan KDV, söz konusu pazarın
gelişmesini olumsuz etkilemektedir313.
Türkiye’de donanım ürünleri üreten tesislerin kurulabilmesi için insan kaynaklarına ve
finansal kaynaklara ihtiyaç vardır. Çünkü merkezi işlem birimi üretecek bir mikroişlemci
tesisinin kurulması en az 2-3 milyar dolar düzeyinde yatırım gerektirmektedir314.
Türkiye’ye kişisel bilgisayarların girişi 1980’li yılların sonlarında başlamıştır. 19901995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Ancak bilgisayar kullanımı
finans sektörü başta olmak üzere daha çok devlet, büyük işyerleri ve üniversitelerle sınırlı
kalmıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında ise, bilgisayar kullanımındaki artış, bilişim
teknolojileri sektörünü Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline getirmiştir.
1997 ile 2000 yılları arasında Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) sektörü yıllık ortalama
%20’lik bir büyüme göstermiştir. 2000 yılında 2,3 milyar USD iş hacmi ile o yıla kadarki en
büyük hacme ulaşan BT sektörü, 2000 yılı sonunda yaşanan ekonomik krizin getirdiği
küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin BT yatırım ihtiyacını ertelemesine paralel olarak,
2001 yılında %49 oranında küçülmüştür. 2000 yılı sonunda ulaşılmış olan değere ancak 2004
yılında gelinmiş ve sektör iş hacmi 2,4 milyar USD’ ye ulaşmıştır315. IDC’ nin 2014 yılında
yayınladığı Türkiye sonuçlarına göre, 2011 yılında 5,1 milyar USD olan Türkiye Bilişim
Teknolojileri (BT) pazarı, 2012 yılında 5,8 milyar USD, 2013 yılında ise 6,4 milyar USD iş
hacmine ulaştığı görülmektedir (Grafik 4).
Grafik 4: Türkiye’de PC Sahiplik Oranı

Kaynak: DESPEC, a.g.e., s.5.
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http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik576.pdf.
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2004 yılından itibaren taşınabilir PC ürünlerinin, yüksek performans, hafifleyen
yapılarıyla artan taşınılabilirlik imkânları ve uygun fiyat politikalarıyla tüketiciye sunulması
ile pazarda taşınabilir bilgisayar satışlarında önemli oranda artış yaşanmasına neden olmuştur.
Taşınabilir PC satışları, 2009 yılında masaüstü PC satışlarını geçmiştir. 2005 yılında
taşınabilir PC ürünleri satışlarının toplam pazardan (sunucu hariç) aldığı pay %35,7 iken bu
oran 2009 yılı sonunda %63’e, 2010 yılı sonunda %66,1’e, 2011 yılı sonunda ise %68’e
yükselmiştir. Aynı dönemde, masaüstü bilgisayarların toplam PC pazarından aldıkları pay
2005 yılında %64,3 iken bu oran, mobil teknolojinin gelişmesine paralel olarak yıllar
itibariyle gerileyerek, 2009 yılında %37’ye, 2010 yılı sonu itibari ile %33,9’a, 2011 yılı
sonunda ise %32’ye düşmüştür. Kişisel bilgisayar pazarındaki gelişmeler, devlet ve eğitim
sektörlerinde süregelen projelerle yakından ilgilidir. Büyüyen perakende zincirleri ve bu
zincirler tarafından tüketicilere sağlanan finansal kolaylıklar ve vadeli satış seçenekleri kişisel
bilgisayar satışları için önemli itici güçler arasında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal
müşterilerin, mobil bilgi sistemlerinin faydalarını görmeleri de büyümenin diğer bir önemli
bir sebebidir316.
2009 yılı hane halkı başına bilgisayar sahipliği oranı ABD’de %70,2, İngiltere’de
%75, Almanya’da %79, Yunanistan’da %40, İtalya’da %53, Brezilya’da %21,8 ve Türkiye’de
%29’dur. İnternet kullanım oranları da ABD’de %62, İngiltere’de %67, Almanya’da %71,
Yunanistan’da %25, İtalya’da %43, Brezilya’da %15 ve Türkiye’de %19’dur. Türkiye’de
1995 yılında çalışır durumdaki PC sayısının toplam nüfusa oranı %8 seviyesinde iken, 2010
yılında bu oran %27’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde internet kullanıcısı bireylerin toplam nüfus
içerisindeki oranı da %10’dan %37’ye yükselmiştir. Yani son 15 yıllık dönemde PC ve
internet kullanım oranları 3 kat artmıştır317.
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A.e., s.11.
Sermaye Piyasası Kurulu, DESPEC Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Paylarının İlk Halka Arzı
İzahnamesi, Ankara, 2010, s.21.
317

291

Grafik 5: Türkiye’de İnternet Sahiplik Oranı

Kaynak: DESPEC, a.g.e., s.5.
Türkiye’de 2009 yılında, bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu
yaş grubu 16-24 yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
Ayrıca, internet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %11,8’dir. 2010-2011 döneminde bilgisayar
kullanım oranı %7, internet kullanım oranı ise %8 artmıştır. Kırlarda oturanların bilgisayar ve
internet kullanım oranı kente göre düşük olmasına rağmen, kırlarda oturanların bilgisayar
kullanım oranı %5, internet kullanım oranı ise %9 ile aşağı yukarı paralel bir artış
göstermiştir318. (Grafik 5).
TUİK’in 2014 içerisinde yayınladığı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması” sonuçlarına göre, “bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki
bireylerde sırasıyla %53,5 ve %53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde %62,7 ve %63,5 iken,
kadınlarda %44,3 ve %44,1’dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında %49,9
ve %48,9’du. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 1624’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan
ayında Türkiye genelinde internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı %60,2 oldu. Bu oran
2013 yılının aynı ayında %49,1’di. Evden internete erişimi olmayan hanelerin %42,8’i evden
internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bunu
Seden Algür, Funda Cengiz, "Türk Tüketicilere Göre Onlıne Alışverişin Riskleri ve Yararları", Journal of
Yasar University, 2011, 22(6), s.3669; INDEX, Faaliyet Sektörü, İstanbul, s.3.
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%31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği takip etti. Genişbant internet erişim
imkânına sahip hanelerin oranı %57,2 oldu. Buna göre hanelerin %37,9’u sabit genişbant
bağlantı (ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim
sağlarken, %37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantı ise
hanelerin %6’sında internet erişimi için kullanıldı. İnternet kullanan bireylerin internet
üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
%30,8 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %24,1’di. İnternet
üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2013 yılı Nisan ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on
iki aylık dönemde %51,9’u giyim ve spor malzemesi, %27’si ev eşyası (Mobilya, oyuncak,
beyaz eşya vb.), %26,8’i seyahat bileti, araç kiralama vb., %24,9’u elektronik araçlar (Cep
telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.), %15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)
aldı.” 319
Grafik 6: Dünya Bilişim Sektörü Pazar’ı ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bilişim Sektörü
Analizi

Kaynak: INDEX, a.g.e. s.8.
Dünya BT pazarı verilerine göre %88 oran ile donanım pazarı en yüksek olan ülke
Endonezya’dır. Bunu %84’lik donanım pazarı oranı ile Çin, %70 ile Hindistan, %66 ile
319
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Türkiye, %65 ile Rusya, %63 ile Meksika ve %59 ile Brezilya izlemektedir. Servis payı
toplam pay içerisinde en fazla olan ülke ise %23 ile Brezilya, daha sonra sırası ile %22 ile
Türkiye, %21 ile Meksika, %20 ile Rusya, %19 Hindistan, %11 Çin, %7 Endonezya
gelmektedir (Grafik 6).
Grafik 7: Dünya Bilişim Sektörü Pazarı ve Gelişmiş Ülkeler Bilişim Sektörü Analizi

Kaynak: INDEX, a.g.e. s.8.
Gelişmiş ülkeler bazında ise donanım pazarında %71 ile Kore, %47 ile Japonya, %37
ile Kanada, ABD, Fransa ve Almanya ve %36 ile İngiltere ön sırada pay almaktadır. Servis
bazında değerlendirildiğinde %46 ile İngiltere, %44 ile Fransa, %41 ile Kanada, %38 ile
Almanya, %36 ABD, %35 ile Japonya ve %20 ile Kore sıralanmaktadır (Grafik 7).
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Grafik 8: Bilişim Sektörü Harcamaları (2011-2017T) (USD $)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.10.
Türkiye BT sektörü temelde donanım, yazılım ve BT hizmetleri (servisleri) olmak üzere
üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır. IDC’ nin 2014 yılında yayınladığı Türkiye
sonuçlarına göre, 2011 yılında 5,1 milyar USD olan Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT)
pazarı, 2012 yılında 5,8 milyar USD, 2013 yılında ise 6,4 milyar USD iş hacmine ulaştığı
görülmektedir. Buna göre, “Donanım” alt sektörünün, 2013 yılında BT sektöründe elde
edilen toplam gelirler içindeki payının %66,1 seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde
“Yazılım” ve “BT Hizmetleri” alt sektörlerinin, toplam pazardan aldığı payların sırasıyla
%12,2 ve %21,7 olarak hesaplanmaktadır. Bu verilerden hareketle, Türkiye BT sektörü,
yaratılan gelire göre “donanım” ağırlıklı bir yapıya sahip olarak tanımlanmaktadır 320 .
(Grafik 8).
Türkiye'de BT sektöründe donanım alt sektörünün ağırlığı dünya ortalamalarının
üzerindedir. Diğer taraftan, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde BT sektörünün
yazılım ve hizmetler ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bilgi teknolojileri, iş süreçlerine
uyarlandıkları nispette ekonomide katma değer ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Böylesi bir
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yapıda en az donanım sektörü kadar yazılım ve hizmetler alt sektörleri de ön plana
çıkmaktadır. Türkiye'de BT sektörünün donanım ağırlıklı yapısı, bu teknolojilerin ekonomik
verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak henüz yeterince etkin
kullanılamadığına işaret etmektedir321.
Grafik 9: Alt Gruplar Bazında Türkiye Bilişim Sektörü Pazarında Büyüme Oranları (20112017T) (%)

Kaynak: INDEX, a.g.e. s.10.
IDC’ nin, Türkiye IT Harcamaları 2013 Araştırması’nda Türkiye BT pazarı
büyüklüğünün 2011-2017T yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama bileşik %6,8 büyüme
ile 2017 yılında 7,5 milyar USD’ ye ulaşacağı öngörülmüştür. Sektörde söz konusu bu büyüme
tahminleri yapılırken; Türkiye’nin öngörülen ekonomik büyüme hızıyla birlikte 2001 ve 2008
yıllarında yaşanan krizler nedeniyle şirketlerin erteledikleri yatırım ihtiyaçlarını artan bir
hızla hayata geçirecekleri, kamu tarafında sürdürülen e-dönüşüm projelerinin kamunun BT
tüketimi üzerindeki artırıcı etkileri, eğitimde BT kullanımının artması, internet kullanımının
ve mobil teknolojilerin kullanımında beklenilen artış oranları ve yeni teknolojilerle birlikte
artan yenileme yatırımlarındaki beklenilen artış oranları dikkate alınmaktadır. Özellikle 2014
yılında tablet ürünlerinin ve akıllı telefonların sektörün büyümesine olan katkısı yüksek
seviyede olacaktır322. (Grafik 9).

DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu,
Bilgi Teknolojileri Raporu, Ankara, 2007, s.3.
322
INDEX, a.g.e., s.11.
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Grafik 10: Bilişim Sektörü Donanım Harcamaları Büyüme Rakamları ve Büyüme Hedefleri,
2011-2017T (USD, %)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.12.

Türkiye’de yerli donanım pazarı hem fiyat avantajı sunmakta hem de yerli üreticilerin
giderleri uluslararası firmalara oranla daha düşük düzeyde kalmaktadır323.
Türkiye BT Sektörü içinde donanım pazarı, satış tutarları bakımından 1999-2009
yılları arasında %57-%74 arasında değişen oran ile en büyük paya sahip olan alt grup
olmuştur. 2009 yılında uygulanan 6 aylık kamunun vergi teşvik paketleri, donanım pazarının
büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur. Donanım pazarı 2011 yılında 2010 yılına göre %6,7
büyüme kaydetmiştir.324 (Grafik 10).
Diğer yandan bilişim teknolojilerinde ürün parkı faktörü de, bilişim sektörünün
büyümesinde önemli bir etkendir. Öncelikle Türkiye’deki mevcut bilgisayar ve yazılım
yatırım tutarlarının artması, toplam talebin büyümesine olumlu etki yapmaktadır325.

11.3.1.2. Yazılım Hizmetleri

Yasemin Balaban, “Yerliler Geliyor”, Digital Capital Yıl: 3 Sayı: 2, Haziran 2003: 18-19, s.18.
DESPEC, a.g.e. s.10.
325
Yasemin Balaban, “Bilişim Parkında Kim Daha Güçlü”, Digital Capital, Yıl: 3, Sayı: 12, Şubat 2003: 6-9,
s.7.
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Yazılımlar, donanımı kullanmak için gerekli olan ve bilgisayarın nasıl çalışacağını
gösteren programlardır. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar.326
Yazılım sektörü sistem ve uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bordro ve
muhasebe için yazılan bilgisayar programları uygulama yazılımlarına örnek verilebilir. Sistem
yazılımları ise uygulama yazılımlarının işleyişini sağlayan programlardır327.
Türkiye’de yazılım pazarı, sermaye yapıları zayıf küçük şirketlerin ürettiği ürünlerden
oluşmaktadır. Ayrıca yerli yazılım üretim rakamları oldukça düşüktür ve ürünler Microsoft,
Oracle gibi firmalardan sağlanmaktadır.
Grafik 11: Bilişim Sektörü Yazılım Harcamaları Büyüme Rakamları ve Büyüme Hedefleri,
2011-2017T (USD, %)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.16.
Yazılım alt grubunun büyüklüğü 1999 yılında 276 milyon USD’ den 2000 yılında
377,3 milyon USD’ ye yükselmiştir. Ancak 2001 krizinde, donanım sektöründe olduğu gibi,
yazılım sektörü yaklaşık %54 oranında daralma ile 172,3 milyon USD’ ye gerilemiş olup
2002 yılında 215 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise Türkiye yazılım
pazarının büyüklüğü 635 milyon USD’ ye yükselmiştir. (Grafik 11). 2010 yılında 696 milyon
USD hacme erişen BT yazılım sektörü, 2011 yılı sonu itibari ile 656 milyon USD’ ye
Steve Q’keefe, Complete Guide to Internet Publicity: Creating and Launching Successful Online
Campaigns, John Wiley & Sons., United States of America, 2002, s. 228.
327
Çoban, a.g.e. s.183.
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ulaşmıştır. IDC’ nin tahminlerine göre 2011 ve 2017T yılları arasında BT Yazılım Sektöründe
bileşik ortalama büyüme oranı %9 olarak beklenmekte ve 2017 yılı sonunda BT Yazılım
Pazarının 1,098 milyar USD’ ye ulaşması tahmin edilmiştir. “Yazılım alt grubunun toplam
ciro bakımından tüm BT pazarı içerisindeki payı, korsan kullanımın yaygın olması dolayısı ile
2010 yılı sonu itibariyle %13,3’lik bir pay ile Avrupa ve Amerika bölgesi ortalamalarına göre
çok düşük seviyede kalmıştır. Microsoft Office en çok korsan kullanımının görüldüğü
programdır. Türkiye’de yazılımların %70 seviyesindeki bir kısmı korsan yollardan
kullanılırken, Amerika’da bu oran %35 dolaylarındadır. İşletim sistemi yazılımları,
bilgisayarın içine yüklenmiş bir biçimde satın alındığı için, diğer yazılımlara oranla daha az
bir oranda korsan olarak kullanılmaktadır.”328
Tablo 3: Türkiye’de BİT Pazar’ında Sektörlerin Tercih Profili (Harcamaların Gruplara
Dağılımı) (%)
Sektörler

Donanım

Yazılım

Hizmet

Bankacılık

41

11

49

Kamu

79

11

10

Telekomünikasyon

48

17

35

Perakende ve
Dağıtım
Üretim

44

29

27

47

22

31

Diğer

69

13

18

Kaynak: Murat Erkan, “Besleyen Sektörler”, Digital Capital, Yıl:2, Sayı: 9, Ocak 2003: 1619, s.18.
Yazılım hizmetlerinin istihdam yaratma açısından taşıdığı önem gelişmiş ülkelerde
daha fazladır. Örneğin dünya yazılım piyasasının önemli ülkelerinden biri olan ABD
piyasanın % 47’sini elinde tutmaktadır329. (Tablo 3).

11.3.2. İletişim Teknolojileri
İletişim teknolojilerinin günümüzde en fazla kullanılan aracı, ses ve veri iletişimi
amacıyla kullanılan mobil telefonlardır. Ayrıca teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde bu
araçlar resim, grafik transferi amacıyla da kullanılmaktadırlar. Akıllı telefonlar ise; bilgisayar
sistemleri ve ağlar ile bağlantı kurabilen, akıllı kartlar ve benzeri araçlarla uyum sağlayabilen

328
329

INDEX, a.g.e., s.15.
www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=235.
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özelliklere sahip araçlardır. Diğer bir iletişim teknolojisi olan telefon-cep bilgisayarı karışımı
araçlar ise akıllı telefonların özelliklerine sahiptir. Son olarak taşınabilir kişisel bilgisayarlar
da, dizüstü bilgisayarlara göre daha sınırlı özellikleri olan ancak cep bilgisayarlarına göre
daha gelişmiş olan bilgisayar sistemleridir330.
Grafik 12: Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları (2006-2013)

Kaynak: DAP, 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Ankara, s.62.
Kamunun BT yatırımları yıllar itibariyle artmıştır. 2002 yılında Bilgi İletişim
Teknoloji yatırımları için ayrılan ödenek 2011 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 526 milyon TL iken,
2011 yılı için bu değer 2 milyar TL’yi geçmiştir. 2008 yılı haricinde bir önceki yıla göre
sürekli artış gösteren Kamu Bilgi İletişim Teknoloji yatırımlarında, 2002 yılından bu yana
yaklaşık 4 katlık bir artış olmuştur. Kamu BİT yatırımlarına 2013 yılında 224 proje için
yaklaşık 3,6 milyar TL yıllık ödenek ayrılmıştır. Söz konusu büyüklük, 2006 yılına göre reel
olarak yaklaşık 3 kat artışı ifade etmektedir. Son dönemdeki yatırımlar genellikle idame
yenileme, mevcut uygulamaları iyileştirme, olgunlaştırma ve yaygınlaştırmaya yöneliktir
(Grafik 12).

330

İbrahim Kırçova, Mobil Ticaret Rehberi, İTO Yayınları Yayın No:2002/36, İstanbul, 2002, ss. 32-34.

300

Grafik 13: Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Sektörel Dağılımı (2011)

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara, 2011,
s.75
2011 yılında Devlet tarafından yapılan Bilgi İletişim Teknolojileri yatırımlarının
sektörler arasındaki dağılımında en büyük payı sırası ile eğitim, diğer kamu hizmetleri ve
ulaştırma almaktadır (Grafik 13). Devlet 2011 yılında kamu bilgi iletişim teknolojilerine
toplam 210 adet proje ile yatırım yapmıştır. 2011 yılı yatırımın toplam tutarı 2,061 milyar
TL’dir (Tablo 4).
Tablo 4: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (Bin TL-2011)
Sektör

Projeler

Proje Tutarı

Kümülatif Harcama

Dış

Toplam

Kredi

Özkaynak

2011 Yılı Yatırımı
Toplam

Kredi

Özkaynak

Toplam

Tarım

7

0

277848

0

0

51215

0

0

34380

Madencilik

8

6595

25214

0

0

1182

6595

0

24032

İmalat

10

15000

20821

0

0

0

0

15000

20821

Enerji

8

0

105312

0

0

52311

0

0

25098

Ulaştırma
ve
Haberleşme
Turizm

24

220410

833135

0

52986

513831

0

63139

182302

1

0

882

0

0

0

0

0

882

Eğitim

28

403000

1381909

176000

0

330894

192000

0

884594

Sağlık

5

115159

171046

24910

0

37410

39999

0

51949

Diğer
Kamu
Hizmetleri
Genel Toplam

119

77514

2141470

3887

0

636840

44541

0

837063

210

837678

4957637

204797

52986

1623683

283135

78139

2061121
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Genel Toplam
(000 USD)

210

538368

3186347

131626

34055

1043565

181975

50211

1324713

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, s.188.
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Uygulamalar
1. Bilgi toplumu ve yeni ekonomi kavramlarını ilişkilendirerek yorumlayınız.
2. Yeni ekonominin özellikleri nelerdir ve hangi dinamiklerle ne zaman gelişmeye
başladığını araştırınız.
3. Küreselleşme, yeni ekonomi ve bilgi toplumu kavramları arasındaki ilişkileri
düşününüz.
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Uygulama Soruları
1)Bilgi toplumunun oluşumuna neden olan faktörleri açıklayınız.
2)Bilişim sektöründe mallar hangi özelliktedirler? Tam rekabet piyasa türü malları ile
karşılaştırarak açıklayınız.
3)Bilişim sektörünün özelllikleri nelerdir?
4)Bilişim sektöründe işgücü piyasasının nitelikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilişim teknolojileri sektörünün dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri
irdelenmiştir. Günümüzde bilişim teknolojileri alanında çok büyük ilerlemeler söz konusudur.
Gelişmiş ülkelerde şekillenen ve küresel çapta tüm ülkeleri kısa bir zamanda etkisi altına alan
bilgi toplumundaki gelişmelerin özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından
irdelenmesi ve ekonomilerin bilgi toplumuna uyum sürecine girerek yeni stratejilere
yönelmesi ihtiyacının gün geçtikçe artış gösterdiği görülmektedir. Sosyoekonomik gelişme
sürecinde bilgi ve insan faktörü başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerektiren
sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkan bilgi toplumu; “bilgi ekonomisi”, “sanayisonrası toplum”, “bilişim toplumu”, “bilgi çağı” gibi kavramlarla da ifade edilmektedir.
Bilişim teknolojileri pazarı Türkiye’de de hızlı bir şekilde büyümektedir. E-ticaret
pazarının daha da fazla büyümesi, milli hasılaya olumlu katkıda bulunmaktadır. Sektörün yeni
iş olanakları sunmasıyla istihdama da olumlu etkisi söz konusu olmaktadır. Yine sektör mal
piyasasında aracı kurumları dışlayarak, piyasada maliyetleri düşürmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de bilgi teknolojisi
...........................................................................
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Pazarının önemli bölümü donanım üzerinedir.
b) Pazarının önemli bölümü yazılım üzerinedir.
c) Pazarının önemli bölümü Bilgi Teknolojisi Hizmetleri (Servisleri) üzerinedir.
d) Pazar’ında donanım ve yazılım eşit paya sahiptir.
e) Pazar’ında donanım ve servisler eşit paya sahiptir.
2) 2010 yılında Türkiye’de Bilgi Teknolojileri pazarı 2009 yılına göre yüzde kaç
büyümüştür?
a) %9,8
b) %10,4
c) %12,5
d) %13,1
e) %20,5
3) Aşağıdakilerden hangisi bilginin temel özelliklerinden biri değildir?
a) Sürekli üretilebilmesi
b) İletişim ağları içerisinde taşınabilme
c) Paylaşım özelliği
d) Ayrılmazlık
e) İşgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi
4) Günümüzde bilgi üretim alanı olmaktan çıkıp önemli bir araç olmuştur . Nitekim,
Bilgi toplumundan sanayi toplumuna geçiş sağlanmıştır.
a) doğru

b) yanlış

5) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün piyasa yapısı için aşağıdakilerden hangisi
yanlış bir ifade değildir?
a) Dünyada yavaş gelişen bir sektördür.
b) Sektörde yenilikçilik yeteneği önemsizdir.
c) Yoğun bilimsel ve teknolojik araştırma yatırımı gerektirmez.
d) Mal ve hizmetler heterojendir.
e) Çok sayıda firma yer almaktadır.

6) Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Dinamikler
Rekabet
III

Bilişim Sektörü Gelişmeden
Önce Ekonomi
I
Hiyerarşik ve Bürokratik

Bilişim Sektörü Geliştikten
Sonra Ekonomi
II
Network Temelli
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Üretim
I
a)
b)
c)
d)
e)

Ulusal düzeyde
Global düzeyde
Ulusal düzeyde
Global düzeyde
Ulusal düzeyde

Kitle Üretimi
II
Global düzeyde
Ulusal düzeyde
Global düzeyde
Ulusal düzeyde
Global düzeyde

IV
III
Organizasyon
Ölçek
Organizasyon
Organizasyon
Ölçek

IV__
Seri Üretim
Seri Üretim
Esnek Üretim
Esnek Üretim
Seri Üretim

7) Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Dinamikler
Firmalarla İlişkiler
Üretim Unsurları
I
__________
a) Ulusal düzeyde
b) Bireysel
c) Ulusal düzeyde
d) Global düzeyde
e) Bireysel

Bilişim Sektörü Gelişmeden Bilişim Sektörü Geliştikten
Önce Ekonomi
Sonra Ekonomi
I
İşbirliği ve Anlaşmalar
II
Özellikle Bilgi (İmaj)
II
___________
Ölçek
Ölçek
Toprak ve sermaye
Emek ve sermaye
Toprak, emek, sermaye

8) İş Gücünün Sektörel Değerlendirmesiye ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Kriterler
Çalışan-Yönetim İlişkisi
İstihdamın Doğası

a)
b)
c)
d)
e)

I
____________
Muhalif
İşbirlikçi
İşbirlikçi
Muhalif
İşbirlikçi

Diğer Sektörlerin İşgücü Bilişim Sektörü İşgücü
I
II
III
Riskli ve Fırsatlar Piyasası
II
______________
İşbirlikçi
Muhalif
Muhalif
İşbirlikçi
Muhalif

III
_____________
Durağan
Dinamik
Dengeli
Dinamik
Durağan

9) İş Gücünün Sektörel Değerlendirmesiye ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Kriterler

Diğer Sektörlerin İşgücü

Bilişim Sektörü İşgücü
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Uzmanlıklar

I ............. ............. Uzmanlık

Geniş Uzmanlık Alanı ve
Farklı Alanlarda Uygulama

II

III ................... İlerleme

Ağ Tipi Kariyer İlerlemesi

I
__________

II
___________

III
_____________

a) Belirsiz işlerde

Rekabet

Dengeli

b) Belirli işlerde

Rekabet

Yatay

c) Belirli işlerde

Kariyer

Hiyerarşik

d) Belirsiz işlerde
e) Belirli işlerde

Kariyer
Rekabet

Dikey ve Yatay
Network

10) Donanım hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de bilgi teknolojisi pazarının %88,5’i donanım üzerinedir.
b) PC pazarının %50’sinden fazlası yerli montaj üretimidir.
c)

Bir mikroişlemci tesisinin kurulması en az 2-3 milyar $ yatırım gerektirmektedir.

d) KDV, bilgi teknolojisi pazarının gelişmesini olumsuz etkilemektedir.
e)

En çok donanım yatırımı yapan ilk on şirket holdinglerdir.

Cevaplar
1)a 2)b 3)d 4)b 5)d 6)c 7)e 8)a 9)c 10)e
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12. ENERJİ SEKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Enerji Sektörü
12.2. Enerji Kaynakları
12.2.1. Kömür
12.2.2. Petrol
12.2.3. Doğal Gaz
12.2.4. Güneş
12.2.5. Rüzgâr
12.2.6. Jeotermal
12.2.7. Biyoyakıt
12.2.8. Hidrolik
12.2.9. Nükleer Enerji
12.2.10. Hidrojen Enerjisi
12.3. Dünyada Enerji
12.4. Türkiye’de Enerji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Enerji sektörünün kapsamı ve önemi nedir?
2) Enerji kaynakları nelerdir?
3) Alternatif enerji kaynakları nelerdir?
4) Çevreye duyarlı ekonomik enerji kaynaklarının kullanımı niçin önemlidir?
5) Sürdürülebilir bir çevre için hangi enerji kaynakları kullanılmalıdır?
6) Enerji üretimi bir ülke ekonomisi için neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Enerji Sektörü

Enerji sektörünün kapsamı
ve önemini kavramak.

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları çeşitlerini
açıklayabilmek.

Dünyada Enerji

Enerji sektörünün dünya
ekonomisinde yarattığı önem
hakkında bilgi sahibi olmak.

Türkiye’de Enerji

Enerji sektörünün Türkiye
Ekonomisi’nde
yarattığı
önem hakkında bilgi sahibi
olmak.

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Enerji sektörünün kapsamı
ve önemi hakkında araştırma
yapmak.
Klasik ve alternatif enerji
kaynakları
çeşitlerini
araştırmak
ve
bunları
karşılaştırmak.
Dünya’daki
enerji
kaynaklarını araştırmak ve
dünya ekonomisine etkisini
incelemek
Türkiye’deki
enerji
kaynaklarını araştırmak ve
Türkiye Ekonomisi ’ne
etkisini incelemek
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Anahtar Kavramlar


Enerji Sektörü



Enerji Kaynakları



Dünyada Enerji



Türkiye’de Enerji
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Giriş
Bu bölümde; enerji sektörünün kapsamı, enerji kaynaklarının çeşitleri, enerji
kaynaklarının özellikleri, Türkiye’de ve Dünya’da enerji sektörünün durumu ve kullanım
amaçları üzerinde durulmuştur. Dünya devletlerinin elde etmek için birbirleriyle yarıştıkları
enerji kaynakları, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesi, makineleşmenin artması, bilgisayarlaşma ve
internet kullanımının hızla yayılması enerjiye olan gereksinimi kat kat arttırmıştır. Bu
nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Enerji kaynaklarının tükenebilirliği, dışa bağımlılık ve çevresel etkiler sebebiyle; günümüzde
ülkeler için güvenli, yeterli miktarda ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal
hayatın temel problemleri arasında yer almaktadır. Ekonomisi, sanayisi ve nüfusuyla hızla
büyüyen Türkiye’de de enerji gereksinimi sürekli artmaktadır. Bu sebeple üretilen enerjinin
yüksek verimlilikle kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra çevreye dost alternatif
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
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12.1.Enerji Sektörü
İş yapabilme kapasitesi anlamına gelen enerji, bir türden başka bir türe dönüşebilen bir
niceliktir. Enerji, fiziksel olarak ölçülemese de şekil değişimlerinin oranlarını belirleyen
katsayılar bulunabilmektedir. Yoktan var edilemeyen enerji aynı zamanda yok edilemez bir
özelliğe sahiptir. Buna, "enerjinin korunumu yasası" denilmektedir. Dünyadaki toplam enerji
miktarı sabittir. Enerji, toplumlarda refah artışı için gerekli olan, ekonomik ve sosyal
kalkınmayı sağlayan ve üretimde kullanılan bir girdidir.331
Elektrik enerjisi başka türden bir enerji çeşididir. Bazı kimyasal tepkimeler sonucu
ortaya çıkan elektronlar bir elektrik akımı meydana getirir. Pil bu yolla üretilen bir elektrik
kaynağıdır. Toplumlar geliştikçe enerji elde ediliş biçimleri ve kullanım alanları değişme ve
gelişme göstermektedir.332
Enerji hem bir üretim girdisi hem de tüketim maddesidir. Hem alt yapı hem de üretim
girdisi olarak ihtiyaç hissedilen enerji, öncelikle ekonomik büyüme için gerekli olmaktadır.
Enerji tüketimindeki artış ile meydana gelen ekonomideki gelişmeler tekrar enerji
tüketimindeki artışı beraberinde getirmektedir. Günümüzde kişi başına tüketilen enerji miktarı
ülkeler için önemli bir refah göstergesi sayılmaktadır. Ülkeler kalkındıkça enerji tüketimleri
de artmaktadır.333
“Enerjinin hem bir girdi hem de çıktı olarak ekonomik faaliyetlerde giderek artan bir
şekilde önem kazanması ve enerjinin giderek daha pahalı ve zor elde edilmeye başlanması
enerji ekonomisinin doğmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle 1973 ve 1980’deki enerji
krizleri, enerji ve ekonomi arasındaki ilişkilerin önem kazanmaya başlaması açısından bir
dönüm noktası olmuştur ve enerji fiyatları, özellikle petrol fiyatları dünya ekonomisi ve ulusal
ekonomiler için önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.”334
Ekonomik yönden işletilebilir olsun ya da olmasın, teknolojik araçlarla yararlanılabilir
hale getirilebilen doğadaki enerji kaynaklarının tümü bir ekonomideki enerji varlıklarıdır. Bu
varlıkların

açıdan

işletilebilir

durumda

olan

ya

da

gelecekte

ekonomik

olarak

Rıdvan Karluk, Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, 10.
Baskı, Beta Basım, İstanbul, 2005, s. 241.
332
O'm John Bockris, T. Nejat Veziroğlu ve Debbi Smith, Güneş Enerjisi, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 1993, s. 8.
333
Gülen Elmas, Enerji Sektörü ve AT Üyeliği Çerçevesinde Enerji Sorununa Yaklaşım, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, s. 4.
334
Fevziye Karadaş, Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye'de Enerji Sektörü ve Politikaları,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 48.
331
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değerlendirilebileceği bilinen veya beklenen yenilenemez doğal kaynak durumunda olanlarına
tükenebilir enerji kaynakları (stok enerjiler) denilmektedir. Ekonomik yönden işletilebilir
durumda olan ve sürekli yenilenen doğal kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynakları (akım
enerjiler) olarak adlandırılmaktadır.335
1.Yenilenemez Enerji Kaynakları
 Kömür
 Linyit
 Petrol
 Doğalgaz
 Uranyum (Nükleer Yakıtlar)
2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 Rüzgâr Enerjisi
 Güneş Enerjisi
 Biyoenerji (Biokütle)
 Su Gücü (Hidrolik)
 Dalga Gücü
 Okyanus Akıntıları
 Jeotermal Enerji
 Hidrojen Enerjisi
şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır.336
“Yaygın olarak kullanılan bir diğer sınıflandırma ise birincil ve ikincil enerjiler
sınıflandırmasıdır. Burada temel ayırım enerji kaynağının elde edilmesi ile ilgilidir. Birincil
kaynaklar doğada hazır olarak bulunan enerji kaynaklarıdır. İkincil kaynaklar ise bir işlem
sonucu elde edilmiş enerji kaynaklarıdır.”337
Elde edilme biçimlerine göre enerji kaynakları338:
1.Birincil Enerji Kaynakları

Karluk, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, s.241.
Ersoy Taşdemiroğlu, Solar Energy Utilization: Technical and Economic Aspects, Mechanical Engineering
Department, M.E. T.U, Ankara, May 1988, s. 11.
337
Karadaş, a.g.e., s. 58.
338
Koray Başol, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, 4. Baskı, Anadolu Matbaası, İzmir, 1994, s. 114.
335
336
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 Kömür
 Petrol ve Doğalgaz
 Nükleer Güç
 Tezek
 Odun
 Su Gücü
2.İkincil Enerji Kaynakları
 Odun Kömürü
 Kok ve Havagazı
 Elektrik Enerjisi şeklinde ayrıma tabi tutulabilir.
Birincil enerjinin çeşitli süreçler sonucu değişimi ile elde edilen en önemli ikincil
enerji türü "elektrik enerjisi" olmaktadır.
Enerji kaynakları için yapılan diğer bir sınıflandırma ise, alım-satıma konu olan enerji
kaynakları ile olmayan enerji kaynakları yani "ticari" ve "ticari olmayan" şeklinde olmaktadır.
Ticari enerji kaynakları; kömür, petrol, doğalgaz, su gücü, nükleer yakıtlar, jeotermal enerji
vb. iken, ticari olmayan enerji kaynakları ise; odun, tezek, tarımsal atıklar vb. olmaktadır.339
Toplumların gelişmişlik düzeyleri ile ticari enerji kaynaklarını kullanımları birbiriyle
ilişkilidir, az gelişmiş ülkelerde ticari olmayan enerji kaynaklarının kullanımı gelişmiş
ülkelere oranla daha yüksek olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise ticari enerji kaynaklarının
tüketimi ticari olmayan enerji kaynaklarının tüketimine kıyasla daha yüksek bir oranda
olmaktadır.340

12.2. Enerji Kaynakları
12.2.1. Kömür
Dünya genelinde kömür rezervlerinin 297 trilyon tonu (%32) Asya Pasifik ülkelerinde,
“254 trilyon tonu (%28) Kuzey Amerika ülkelerinde, 222 trilyon tonu (%24) Rusya ve BDT
ülkelerinde bulunmaktadır. Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla
olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna
rağmen yer kabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.
339
340

Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 415.
A.e.
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Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır. Yerli kaynak potansiyelimizin 12,4
milyar tonunu linyit, 1,33 milyar tonunu taşkömürü oluşturmaktadır.”341

12.2.2. Petrol
Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen,
oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı
halde bulunabilir. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal
gaz olarak adlandırılır. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu
için bunlar "Hidrokarbon" olarak da isimlendirilirler. Petrol rezervinin 102 milyar tonu
(%57) Orta Doğu Ülkelerinde, 16,7 milyar tonu (%9) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) ülkelerinde, 16,9 milyar tonu Afrika'da (%10) bulunmaktadır. Dünya üretilebilir petrol
ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %72'lik bölümü, ülkemizin yakın coğrafyasında yer
almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle dünya ispatlanmış petrol ve doğal gaz
rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup enerji zengini Hazar, Orta
Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'daki tüketici pazarları arasında doğal bir "Enerji
Koridoru" olmak üzere pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek
vermektedir. 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil enerji talebinin
önemli bir bölümünün içinde bulunduğumuz bölgenin kaynaklarından karşılanması
öngörülmektedir.342

12.2.3. Doğal Gaz
Doğal gaz; havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Yer altında, petrolün
yakınında bulunur. Yeryüzüne çıkarılışı petrolle aynıdır, daha sonra büyük boru hatları ile
taşınır. Doğal gaz rezervlerinin 76 trilyon metreküpü (%41) Orta Doğu ülkelerinde, 59
trilyon metreküpü (%33) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 31 trilyon
metreküpü (%17) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır. 2012 yılı sonu itibari ile
kalan üretilebilir doğalgaz rezervimiz 6,8 milyar m³'tür. Hazar bölgesi gaz kaynaklarının
Türkiye’ye ve Avrupa pazarlarına taşınmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal
Gaz Boru Hattı (Şah Deniz Projesi) faaliyete geçmiş ve 2007 yılı Temmuz ayından itibaren
doğalgaz sevk edebilmeye başlanmıştır. 2007 yılı Kasım ayında işletmeye alınan Türkiye-
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Yunanistan Doğal gaz Boru Hattı ile Türkiye doğal gaz iletim şebekesinin komşu ülkelerin
altyapısıyla enterkoneksiyonu gerçekleştirilmiş ve Türkiye doğal gazda köprü tedarikçi
konumuna gelmiştir. Diğer taraftan, Hazar doğal gazını Avrupa pazarına taşıyacak olan
TANAP projesine katılım konusunda ortaklık anlaşması imzalanarak, çalışmalara
başlanmıştır.343 Türkiye-Bulgaristan Enterkonnektörü (ITB) Projesi kapsamında ise, iki ülke
Bakanlıkları arasında 28 Mart 2014 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.344

12.2.4. Güneş
Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan
Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 saat),
ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit
edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik
göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:


Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi: Güneş enerjisinden ısı elde
edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de
kullanılabilir.



Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen yarıiletken malzemeler güneş ışığını
doğrudan elektriğe çevirirler.

Güneş pilleri için en önemli dezavantaj, halen ticari olan silisyum kristali ve ince film
teknolojisiyle üretimlerinin olağanüstü yüksek maliyetler oluşturmasıdır.345

12.2.5. Rüzgâr
Rüzgâr enerjisi, ısıları farklı olan hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.
Güneşten yeryüzüne ulaşan enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine dönüşmektedir. Rüzgâr
türbinleri, yenilenebilir nitelikte olan hava akımını elektrik enerjisine dönüştürmektedir.
Rüzgâr türbinlerinin çalışması çevreye zararlı gaz emisyonuna neden olmadığından enerji
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geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Geleneksel güç
santrallerinin aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt
fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere
bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır. Ancak rüzgâr türbinlerinin
büyük alan kaplaması, gürültü kirliliği oluşturması ve üretilen elektriğin kalite sorunları gibi
bazı dezavantajları bulunmaktadır.346

12.2.6. Jeotermal
Jeotermal enerji, yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının
akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru
buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Jeotermal
kaynaklar yoğun olarak aktif kırık sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin etrafında
oluşmaktadır. Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NOx,
SOx gazlarının salınımı çok düşük olduğundan temiz bir enerji kaynağı olarak
değerlendirilmektedir. Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her
türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Düşük (20-70°C) sıcaklıklı sahalar başta ısıtma sektörü
olmak üzere, endüstride, kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70150°C) ve yüksek sıcaklıklı (150°C'den yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yanı sıra
reenjeksiyon koşullarına bağlı olarak entegre şekilde ısıtma uygulamalarında da
kullanılabilmektedir. Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 9.700 MW, yıllık üretim 80
milyar kWh olup, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk 5 ülke; ABD, Filipinler, Meksika,
Endonezya ve İtalya şeklindedir. Elektrik dışı kullanım ise 33.000 MW'tır. Dünya'da
jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise Çin, Japonya, ABD, İzlanda ve
Türkiye'dir. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal
potansiyele sahip olan bir ülkedir.347

12.2.7. Biyoyakıt
Biyoyakıt, içeriklerinin hacim olarak en az %80'i son on yıl içerisinde toplanmış canlı
organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt olarak tanımlanır. Biyodizel, biyoetanol,
biyogaz ve biokütle olarak değerlendirilmektedir. Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya,
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aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan
üretilen bir yakıt türüdür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel
hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda
petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Biyodizel, tarımsal bitkilerden
elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2'i dönüştürüp karbon döngüsünü sağladığı
için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez. Ülkemizde de biyodizel çok soğuk
bölgelerimizin dışında dizelin kullanıldığı her alanda kullanılabilecek bir yakıttır. Biyodizel
ulaştırma sektöründe dizel yakıtı yerine kullanıldığı gibi, konut ve sanayi sektörlerinde de fuel
oil yerine kullanılabilecek bir yakıttır. Biyoetanol, hammaddesi şeker pancarı, mısır, buğday
ve odunsular gibi şeker, nişasta veya selüloz özlü tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile elde
edilen ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan alternatif bir yakıttır.
Ulaştırma sektöründe benzin ile karıştırılarak, küçük ev aletlerinde, kimyasal ürün sektöründe
kullanılan Biyoetanol, yakıtın oksijen seviyesini arttırarak, yakıtın daha verimli yanmasını
sağlar, egzoz çıkışındaki zararlı gazları azaltır, kanserojen maddelerin çevreci alternatifidir,
egzoz emisyonlarını azaltır. Gıda tarımına elverişli alanların biyodizel ve biyoetanol
üretimine ayrılması ve bu şekilde gıda güvenliği açısından küresel bir risk oluşturması hususu
biyoyakıt tarımının en çok eleştirilen yönü olmaktadır. Biyogaz organik maddelerin
(hayvansal atıklar, bitkisel atıklar, şehir ve endüstriyel atıklar) oksijensiz şartlarda biyolojik
parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve
karbondioksit gazıdır. Biyogaz teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem
enerji elde edilmesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkân vermektedir.348

12.2.8. Hidrolik
Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu
olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmektedir. Hidroelektrik
santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, enerji
fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı
olmayan yerli bir kaynaktır. Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek tüm
hidroelektrik potansiyelin 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretiminde kullanılması
hedeflenmektedir. 349
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12.2.9. Nükleer Enerji
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır.
Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen bu enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer
enerji" adı verilmektedir. Nükleer reaktörler nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren
sistemlerdir. Temel olarak fisyon sonucu açığa çıkan nükleer enerji nükleer yakıt ve diğer
malzemeler içerisinde ısı enerjisine, bu ısı enerjisi de kinetik enerjiye ve daha sonra da
jeneratör sisteminde elektrik enerjisine dönüştürülür. 1.000 MWe gücündeki bir nükleer
reaktör, yılda yaklaşık olarak 27 ton (7 m3) kullanılmış yakıt üretmektedir. Fosil yakıtlı,
özellikle de kömür yakıtlı santrallerin, çevre etkisi nükleer santrallerle kıyaslanamayacak
ölçüde olumsuzdur. Nükleer santraller, çevre etkisi bakımından tercih edilmesi gereken bir
seçenektir. Normal işletme koşulları altında çalışan nükleer reaktörlerin, dışarıya
verebilecekleri en fazla radyoaktivite, normal doğal radyasyon seviyesinin %0,1-1'i ile
sınırlandırılmış olup pratikteki durum ise bu sınırların da altındadır. Elektrik üretiminin
sürekliliği yönünden, nükleer santraller, termik ve hidrolik santrallere göre daha güvenli ve
emre amadedir. Ülkemizde elektrik enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak, 2020
yılına kadar, nükleer enerji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az
%5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 2007 yılı içerisinde çıkartılmıştır.
Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mersin-Akkuyu'da nükleer santral
yapımına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır.350

12.2.10. Hidrojen Enerjisi
Güneş ve diğer yıldızların termonükleer tepkimeye vermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen
olup, evrenin temel enerji kaynağıdır. Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle
başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir. 1 kg hidrojen 2,1 kg doğal gaz veya 2,8 kg petrolün
sahip olduğu enerjiye sahiptir. Ancak birim enerji başına hacmi yüksektir. Isı ve patlama
enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak
kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı
olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır.
Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini
artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir. Araştırmalar,
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mevcut koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir
enerji kaynağı olarak kullanımının hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik
gelişmelere bağlı olacağını göstermektedir. Bununla birlikte, günlük veya mevsimlik
periyodlarda oluşan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin hidrojen olarak depolanması günümüz
için de geçerli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu tarzda depolanan enerjinin yaygın
olarak kullanılabilmesi örneğin toplu taşıma amaçları için- yakıt piline dayalı otomotiv
teknolojilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Şu anda dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon ton/500
milyar m3 hidrojen üretilmekte, depolanmakta, taşınmakta ve kullanılmaktadır. En büyük
kullanıcı payına kimya sanayi, özellikle petrokimya sanayi sahiptir.351

12.3. Dünyada Enerji
Amerikan Enerji Bilgi İdaresi tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre
2008 ve 2035 yılları arasında enerji tüketiminin %35 artacağı, dünyanın toplam enerji
kullanımının ise 2008 yılında 505 katrilyon btu iken 2020 de 619 katrilyon btu, 2035 yılında
ise 770 katrilyon btuya ulaşması beklenmektedir. Enerji tüketiminde büyüme çoğunlukla
OECD ülkeleri dışında gerçekleşmektedir. 1990 ve 2035 yıllarını kapsayan bir çalışmaya
göre OECD ülkelerinde enerji tüketiminin %18 artması beklenirken OECD ülkeleri dışında
bu oran %85 olarak öngörülmektedir.352 (Grafik 1 ve Grafik 2).
Grafik 1: Dünya enerji tüketimi

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı, Enerji Sektörü Raporu, Eylül 2012.
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Grafik 2: Dünyada Yakıt Türlerine Göre Enerji Tüketimi

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı, Enerji Sektörü Raporu, Eylül 2012.
Gelişmiş ekonomilerde krizler, eski zamanlardakine kıyasla daha uzun bir seyir
izlemektedir. İşsizlik oranları hala yüksek seviyelerdedir ve gelir artışları çok küçük
düzeylerde olmaktadır. Bu nedenlerle dünya piyasalarındaki belirsizlik enerji fiyatlarına da
yansımaktadır. Artan petrol talebi ve yetersiz gelen arz nedeniyle 2010-2011 yıllarında petrol
fiyatları artmıştır. Petrol fiyatları Kasım 2010’da varil başına $82 iken Nisan 2011’de $112’a
yükselmiştir. Hızlı yükselen petrol fiyatları, bölgesel olarak yaşanabilecek tedarik kısıntıları
gelecekte de fiyatlarda artışlar yaşanacağının habercisidir. 2011 de Amerika Birleşik
Devletleri’nde ham petrol varil başına yaklaşık $100 dolar iken 2020 de bu fiyatın varil
başına $108, 2035 yılında ise varil başına $125 olması beklenmektedir. 2011 yılının Mart
ayında Japonya’da yaşanan tsunami ve deprem felaketleri ve ardından yaşanan Fukuşima
nükleer tesislerindeki sızıntı gelecek için farklı sonuçlar doğurmuştur. Nükleer enerji daha
fazla sorgulanmaya başlanmış ve nükleer enerji kullanan ülkeler gelecek hesaplarını gözden
geçirmeye başlamışlardır.353
Dünya petrol rezervinin yaklaşık olarak yarısı Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır.
Bu bölgeyi yaklaşık %20’lik bir pay ile Güney ve Orta Amerika bölgesi takip etmektedir. Bu
coğrafyadaki en önemli ülke Venezuela olup dünya rezervinin yaklaşık olarak %18’i bu
ülkede bulunmaktadır. Venezuela’yı yaklaşık olarak %16 petrol rezerv payı ile Suudi
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Arabistan takip etmektedir. 2013 yılı petrol üretim değerleri göz önüne alındığında ise
Venezuela’nın ilk 10 ülke içinde yer almadığı görülmektedir. Üretim açısından yapılacak bir
değerlendirmede Suudi Arabistan, Rusya ve ABD başı çeken ülkeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu üç ülkenin dünya üretimindeki payı ise %36,8’dir. Tablo 1’de ülkelerin sahip
oldukları rezerv miktarlarını gösteren veriler yer almaktadır.354
Tablo 1: Dünya, Kanıtlanmış Petrol Rezervleri
ÜLKELER

SIRA
1
2
3
4
5
¹
7
8
9
10

1 OCAK 2014
(Milyar varil)
297.740
265.850
173.200
157.300
140.300
101.500
92.200
80.000
48.470
37.140
1614.514

1 OCAK 2013
(Milyar varil)
297.570
265.410
173.105
154.580
141.350
101.500
92.200
80.000
48.010
37.200
1639.405

Venezuela
Suudi Arabistan
Kanada
İran
Irak
Kuveyt
B. Arap Emirlikleri
Rusya
Libya
Nijerya
DÜNYATOPLAM
Kaynak: “Worldwide Look at Reserves and Production”, Oil & Gas Journal,
http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-12/special-report-worldwidereport/worldwide-look-at-reserves production.html 1 June 2014

Dünya görünür doğal gaz rezervi 2013 yılı sonu itibarıyla 185,7 trilyon m3 ’dür. Bu
rezervin %43,2’si Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır. İran ve Katar bu bölgede önemli
rezervlere sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadırlar. Avrupa ve Avrasya bölgesi görünür rezerv
açısından %30,5 ile ikinci sırada yer alırken, bu bölgede rezerv açısından Rusya önemli bir
pozisyona sahiptir.355 (Tablo 2).

Tablo 2: Dünya, Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervleri
SIRA

ÜLKELER

1

Rusya

1 OCAK
2014
(Milyar ft3)
1688.228

1
OCAK
2013
(Milyar ft3)
1688.228
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İran
1192.907
1187.000
Katar
885287
890000
Amerika
372179
348809
Suudi Arabistan
290811
287844
Türkmenistan
265000
265000
B. Arap Emirlikleri
200000
200000
Venezuela
196411
195100
Nijerya
180737
182008
Cezayir
159054
159054
DÜNYA7023.882
6885.695
TOPLAM
Kaynak: “Worldwide Look at Reserves and Production”, Oil & Gas Journal,
http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-12/special-report-worldwidereport/worldwide-look-at-reserves production.html 1 June 2014
2
3
4
5
¹
7
8
9
10

12.4. Türkiye’de Enerji
Türkiye'de nihai enerji tüketimi son yıllarda hızlı bir artış eğilimi göstermiş ve 2010
yılı itibari ile 83,4 MTEP olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Türkiye’de 229,3 milyar kWh
elektrik ve 44,2 milyar metreküp doğal gaz ekonomideki çeşitli aktörler tarafından
tüketilmiştir. 2011 yılında Türk rafinerileri tarafından işlenen ham petrol miktarı ise hemen
hemen 21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.356
“Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla
paralel olarak yıllık elektrik enerjisi tüketim artış hızı son 11 yılda ortalama %5,59
seviyelerinde gerçekleşmiş ve 2004 yılında 150 milyar kWh olan elektrik tüketimimiz 2014
yılında 1,70 kat artarak 255,5 milyar kWh’e ulaşmıştır. Elektrik enerjisi talebindeki artış 2012
yılında %5,2, 2013 yılında ise %1,6 iken 2014 yılında %3,7 olarak gerçekleşmiştir.”357
Kişi başına tüketim rakamlarına bakıldığında ise Türkiye'nin OECD ve Avrupa
ortalamalarının altında tüketim seviyelerine sahip olduğu görülmektedir. ETKB (Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı) verilerine göre kişi başına elektrik üretimi 2009 yılı itibariyle
yıllık brüt 2.685 kWh olarak gerçekleşmiştir.
IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) ortalamasının yaklaşık dörtte birine tekabül etmekte
olan bu seviyenin, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve artan enerji ihtiyacına paralel olarak
artması beklenmektedir. Nitekim fert başına brüt elektrik üretimi 2010 yılı itibariyle brüt
EPDK, Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012, (Çevrimiçi) http://www.epdk.gov.tr/documents/strateji/rapor_yayin
/yatirimciel_kitabi/Sgb_Rapor_Yayin_Yatirimciel_Kitabi_Tr_2012_y6Xj7FNVt7F6.pdf.
357
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii
Kaynaklar Görünümü, http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+
Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf, 06.07.2015.
356
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2.865 kWh olarak gerçekleşmiştir.358 2013 yılı sonu itibarı ile kişi başına yıllık enerji tüketimi
ise 3210 kWh’dır.359 (Tablo 3).
Tablo 3: Kişi Başına Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi

Kaynak: O. Türkyılmaz, "Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Geleceği", TMMOB Makina
Mühendisleri

Odası,

http://esiad.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/O%C4%9Fuz-

T%C3%BCrky%C4%B1lmaz-T%C3%BC

Turkiyenin-Enerji-

G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC-ve-Gelece%C4%9Fi.pdf. 2014, Erişim Tarihi:
29.06.2015.
Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir.
Bazı sanayi kolları ile konutlarda bazı amaçlı kullanımlarda ikame edilemezdir, refah
seviyesinin sürdürülebilmesi için de günlük yaşamın birçok alanında vazgeçilmezdir. Gelişen
teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları
üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale
getirmiştir. Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim
değişiklerine yol açması, diğer yandan nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve
ekonomik açıdan yüksek maliyetli olması ve Japonya’daki son kaza henüz risk sorununun
çözümlenemediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ülkelerin yerli ve yenilenebilir
kaynaklara yönelmesinin ve öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasının önemi
artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimlerden dolayı,
günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal dengenin korunması için yerli ve

EPDK,
Enerji
Yatırımcısı
El
Kitabı
2012,
(Çevrimiçi)
http://www.epdk.gov.tr/documents/strateji/rapor_yayin
/yatirimciel_kitabi/Sgb_Rapor_Yayin_Yatirimciel_Kitabi_Tr_2012_y6Xj7FNVt7F6.pdf
359
http://esiad.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/O%C4%9Fuz-T%C3%BCrky%C4%B1lmaz-T%C3%BCrkiye
nin-Enerji-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC-ve-Gelece%C4%9Fi.pdf, 06.07.2015.
358
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yenilenebilir

enerji

kaynaklarının

işlenmesi

ve

kullanılmasının

önemi

giderek

çoğalmaktadır.360(Tablo 4 ve Tablo 5).
Tablo 4: Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Üretimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Bağlı

ve

İlgili

Kuruluşlarının

Amaç

ve

Faaliyetleri

(Çevrimiçi)

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fMavi+Kitap%2fMAV%C
4%B0+K%C4%B0TAP+2014+bask%C4%B1.pdf, 06.07.2015.
Tablo 5: Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Bağlı

360

ve

İlgili

Kuruluşlarının

Amaç

ve

Faaliyetleri

(Çevrimiçi)

A.e.
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http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fMavi+Kitap%2fMAV%C
4%B0+K%C4%B0TAP+2014+bask%C4%B1.pdf, 06.07.2015.
Son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en fazla
arttığı ikinci ülke konumunda bulunan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de ekonomik ve
sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı olarak, enerji talebi artışı bakımından dünyanın en
dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir. Hızla artan enerji
talebi neticesinde Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına
bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %26’sı yerli
kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü çeşitlilik arz eden ithal kaynaklardan
karşılanmaktadır.361
Ülkemiz, çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde,
 Kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesini,
 Enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden de
yararlanılmaya başlanılmasını,
 Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmasını ve
 Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.362
Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal
potansiyeli ile dünyada 7., Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Buna ilaveten,
hidroelektrik kaynakları, rüzgâr ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.
2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unun yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir. Öte yandan Türkiye, yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesine verdiği önemin bir ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde
Bonn’da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıştır.363
Türkiye, dünya ülkeleri arasında364;
 Birincil enerji tüketiminde 21.
TC.
Dışişleri
Bakanlığı
Resmî
Web
Sitesi,
"Türkiye'nin
(Çevrimiçi)http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 14.02.2013.
362
TC.
Dışişleri
Bakanlığı
Resmî
Web
Sitesi,
"Türkiye'nin
(Çevrimiçi)http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 14.02.2013.
363
TC.
Dışişleri
Bakanlığı
Resmî
Web
Sitesi,
"Türkiye'nin
(Çevrimiçi)http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 14.02.2013.
364
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013 Yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2012.
361

Enerji

Stratejisi",

Enerji

Stratejisi",

Enerji

Stratejisi",
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 Petrol tüketiminde 26.
 Doğal gaz tüketiminde 20.
 Kömür tüketiminde 14.
 Elektrik tüketiminde 20.
 En fazla kömür rezervine sahip 17.
 En fazla kömür üreten 13.
 Elektrik üretiminde 20.
 Jeotermal enerji kapasitesinde 12.
 Güneş enerjisi kapasitesinde 27.
 Rüzgâr enerjisi kapasitesinde 16. ülke konumundadır.
OECD ülkelerinde 2010 yılında 5,6 milyar TEP olan dünya birincil enerji talebinin
yüzde 3,5 oranında artarak 2030 yılında 5,8 milyar TEP’e ulaşması beklenmektedir. OECD
üyesi olmayan ülkelerde ise 2010 yılında 6,4 milyar TEP olan dünya birincil enerji talebinin
yüzde 69 oranında artarak 2030 yılında 10,9 milyar TEP’e ulaşması öngörülmektedir.
Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı
gerçekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana
elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi
olmuştur.365
“2023 yılında birincil enerji talebimizin yüzde 90 oranında artarak 218 milyon TEP’e
ulaşması beklenmektedir. Kömürün yüzde 37, doğal gazın yüzde 23, petrolün yüzde 26,
hidrolik enerjinin yüzde 4, nükleer enerjinin yüzde 4, yenilenebilir ve diğer enerji
kaynaklarının payının yüzde 6 olması öngörülmektedir.”366
Yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırım yapılması ve ekonomik verimliliğin
artırılması için, ülkemizde 2000 yılı sonrasında enerji sektöründe rekabeti öngören yeni bir
yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda,

365
366



Elektrik Piyasası Kanunu (2001)



Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001)



Petrol Piyasası Kanunu (2003)



LPG Piyasası Kanunu (2005)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013 Yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2012.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014 yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2013.
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Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarının Elektrik

Enerjisi

Üretimi

Amaçlı

Kullanımına İlişkin Kanun (2005)


Enerji Verimliliği Kanunu (2007)



Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (2007)



Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin
Kanun (2007): Bu Kanun ile ayrıca, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi
üretimi amaçlı kullanımına ilişkin düzenlemeler de getirilmiş ve yerli kömür
yakıtlı santral yapımı teşvik edilmiştir.



Arz güvenliğine ilişkin 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2008) yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarla bugüne kadar üç temel sütun
(doğal gaz, kömür ve hidrolik) üzerine kurulu olan enerji sektörü, yenilenebilir kaynaklar ve
nükleer enerjiyi de içerecek şekilde beş sütunlu ve sağlıklı bir yapıda yeniden
yapılandırılmaktadır.367
2025 yılına kadar olan dönemde petrol ve doğal gaz talebinde artışın sürmesi, dünya
enerji talebinin ana parçasının fosil yakıtlardan sağlanması beklenmektedir. Global ısınma ve
çevre sorunu üzerinde kitleler bilinçlendikçe, fosil olmayan enerji kaynaklarına talebin
artacağı vurgulanmaktadır. Nükleer enerjinin sınırsız potansiyeli nedeni ile enerji bütçelerinde
payının artması, yeni ve yenilenebilir kaynaklardan, yeni enerji teknolojilerinden
yararlanılması üzerinde durulmaktadır. Bilinen bitümlü şist, toryum ve uranyum yatakları
potansiyel rezervler olarak beklemektedir. Türkiye, tükenebilir konvansiyonel fosil yakıt
rezervlerinin aksine, tükenmez doğal kaynakların potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir.
Aynı zamanda Türkiye, yenilenebilir enerjiler üzerinde atılım yapan bir ülke olmak
zorundadır.368
“Elektrik enerjisi talebinde 2011 yılında yüzde 9,4, 2012 yılında ise yüzde 5,1 artış
olmuştur. 2002 yılında 132,6 kWh saat olan elektrik tüketimimiz yaklaşık iki kat artarak 2012
yılında 242 milyar kWh’ye ulaşmıştır. 2013 yılı ekim ayın sonu itibariyle ise elektrik
üretiminin yüzde 41,3’ü doğal gazdan, yüzde 29,2’u hidrolikten, yüzde 24,2’si kömürden ve
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
Resmî
Web
Sitesi,
(Çevrimiçi)
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerji&bn=215&hn=12&nm=384&id=384,14.02.2
013.
368
TÜSİAD, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, TÜSİAD, Yayın No:
TÜSİAD-T/98-12/239), İstanbul, Aralık 1998, ss. 15-16.
367
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yüzde 5,4’ü ise diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. 369 2016 yılı itibarıyla toplam elektrik
enerjisi üretimi içinde termik santrallerden üretilen elektrik enerjisinin oranı %67,63’dür. Bu
oran içerisinde ilk sırayı %32,1’lik payı ile doğal gaz + LNG kaynaklı santraller alırken onu
%33,74 orana sahip kömür kaynaklı santraller takip etmiştir. Termik santrallerin payı %24,6
olmuştur. Bakanlığın verilerine göre, 2017 yılı itibariyle elektrik üretimimizin, %37 ‘si doğal
gazdan, %33’ü kömürden, %20’si hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal
enerjiden ve %2’si diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Son yıllarda, belirli bir anda talep edilen
en yüksek elektrik enerjisi talebi;

370

Son yıllarda, belirli bir anda talep edilen en yüksek elektrik enerjisi talebi;371
 2009 yılında 29.870 MW,
 2010 yılında 33.392 MW,
 2011 yılında 36.122 MW,
 2012 yılında 39.045 MW,
 2013 yılı Ağustos ayında 38.274 MW olarak gerçekleşmiştir. (Grafik 3 ve Grafik 4).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013 Yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2013.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Görünümü,
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+
Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf,
371
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013 Yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2013.
369
370
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Grafik 3: Türkiye Elektrik Üretim Değerleri

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve
Ülkemiz

Enerji

ve

Tabii

Kaynaklar

Görünümü,

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+
Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf,
06.07.2015.
Grafik 4: 2015 Yılı Mart Ayı Sonu İtibarı ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji
Kaynaklarına Göre Dağılımı (%)

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve
Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü,
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Uygulamalar
1. Kyoto Protokolü ne zaman, hangi ülkelerin katılımıyla gerçekleşmiştir ve bu
protokolün temel ilkeleri nelerdir? Araştırınız.
2. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ve klasik enerji kaynaklarından
üstünlükleri nelerdir? Bir fayda-maliyet analizi yapınız.
3. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sitesini inceleyiniz ve
aşağıdaki bağlantıdaki elektronik kitabı okuyunuz.
http://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_05/Sayi_05.html#p=6
4. Sürdürülebilir bir çevre nasıl sağlanabilir? Bu konu hakkında sanayicilere
önerileriniz neler olabilir? Bir öneri raporu hazırlayınız.
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Uygulama Soruları

1)

Dünya enerji üretimini ve rezervlerini değerlendirin.

2)

Türkiye’nin enerji kaynaklarını açıklayın.

3)

Türkiye’nin enerji talebini dünya enerji kaynaklarına göre açıklayın.

4)

Türkiye’nin elektrik üretimini yorumlayın.

5)

Türkiye’nin enerji üretim ve tüketimini yorumlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enerji, üretim işlemlerinde zorunlu bir girdidir. Ayrıca, toplumların refah düzeylerini
yükseltmek için ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Ekonomiye,
yeterli ve güvenilir enerjinin, yerinde, zamanında ve düşük maliyetle sağlanması
gerekmektedir. Enerji; malların üretiminde talep edilen bir üretim faktörü olup; enerji
politikaları da sürdürülebilir kalkınma politikalarının bir bölümüdür. Enerji sektöründe;
verimli, tasarruflu, temiz çalışan üretim ve tüketim teknolojilerine ağırlık vermek zorunludur.
Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir girdisi olan yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilmeli
ve yaygınlaştırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)İçeriklerinin hacim olarak en az %80'i son on yıl içerisinde toplanmış canlı
organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt olan enerji kaynağı hangisidir?
a) Nükleer enerji
b) Hidrolik
c) Hidrojen enerjisi
d) Biyoyakıt
e) Doğal gaz
2) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesinin ve
öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasının önemini arttıran gelişmelerden
değildir?
a) Nükleer enerji kaynaklarının zor elde edilmesi
b) Nükleer enerji kaynaklarının kolay elde edilmesi
c) Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimler
d) Nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan yüksek maliyetli
olması
e) Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim
değişiklerine yol açması
3) Yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırım yapılması ve ekonomik
verimliliğin artırılması için ülkemizde 2000 yılı sonrasında enerji sektöründe rekabeti
öngören yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak yürürlüğe giren
kanun hangisidir?
a) Enerji Verimliliği Kanunu
b) Elektrik Piyasası Kanunu
c) LPG Piyasası Kanunu
d) Petrol Piyasası Kanunu
e) Bankacılık Düzenleme ve Kurumu Kanunu
4) Ülkemizde termik santrallerde yakıt olarak yaygın kullanılan kömür taş kömürüdür.
a) doğru
b) yanlış
5) Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarından değildir?
a) Güneş enerjisi
b) Nükleer enerji
c) Uranyum
d) Linyit
e) Petrol
6) I. Kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesi,
II. Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması,
III. Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde ele
alınmamaktadır?
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a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) II, III

d) I, III

e) I, II, III

7) 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi’nin etkilerine bakıldığında hangisi Türkiye
ekonomisi için söylenemez?
A) 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi ile birlikte Türkiye’de bu petrol krizinden olumsuz bir
şekilde etkilenmiş, dış ticaret açığı sebebiyle uluslararası para piyasalarından ciddi
miktarlarda borçlanma sürecine girmiştir.
B) Petrol krizinin ilk etkileri, işçi dövizi girişleri sayesinde yüksek düzeyde bulunan dış
rezervlerden karşılanmıştır.
C) 1961’de başlayan IMF sözleşmeleri, aralıksız olarak devam etmiştir.
D) Eldeki rezervlerin kısa süre içerisinde tükenmesi ile birlikte uluslararası kuruluşlardan
borçlanma yoluna gidilmiştir.
E) Uluslararası mali kuruluşların da yardımları kesilince Türkiye, uluslararası özel sermaye
piyasalarına yönelmek zorunda kalmıştır. Finansman için bulunan kaynak kısa süreli
Eurodolar krediler olmuştur.

8)Yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak
rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru
kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisine ne ad verilir?
A) Biyoyakıt
B) Nükleer enerji
C) Volkanik enerji
D) Hidrojen enerjisi
E) Jeotermal enerji
9) I. Kömür
II. Petrol ve Doğalgaz
III. Kok ve Havagazı
IV. Odun Kömürü
V. Nükleer Güç
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri birincil enerji kaynaklarından değildir?
A) III ve IV
B) Yalnız V
C) I ve V
D) I, II ve IV
E) I, III ve V

10) I. Linyit
II. Güneş enerjisi
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III. Hidrojen enerjisii
IV. Doğalgaz
V. Biyoenerji

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer
almaz?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız V
E) I ve IV

Cevaplar
1)d 2)b 3)b 4)b 5)a 6)e 7)c 8)e 9)a 10)e
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13. AVRUPA BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik Sebepleri
13.2. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı Şartları
13.3. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
13.4. Avrupa Birliğinin Genişlemesi
13.5. Kopenhang ve Maastricht Kriterleri
13.6. Avrupa Birliği Ortak Politikaları
13.7. Avrupa Birliğinin Kurumları
13.8. Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları

341

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Kopenhang ve Maastricht kriterleri nelerdir?
2) Bölgesel birleşmelerin ekonomik sebepleri nelerdir?
3) Avrupa Birliği ortak politikaları nelerdir?
4) Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları ve fonları nelerdir ve bunların temel amaçları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik
Sebepleri

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Bölgesel birleşmelerin Bölgesel
birleşmelerin
ekonomik sebeplerinin ekonomik
sebeplerinin
anlaşılması
araştırılması

Uluslararası Ekonomik
Entegrasyonların Başarı Şartları
Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
Avrupa Birliği’nin Genişlemesi
Kopenhang Ve Maastricht
Kriterleri
Avrupa Birliği Ortak Politikaları
Avrupa Birliğinin Kurumları

Ekonomik
entegrasyonun
başarı
şartları
ve
Avrupa
Birliği’nin toplumsal ve
ekonomik
yapısının
anlaşılması.

Avrupa Birliği’nin Mali
Kuruluşları ve Fonları

Avrupa Birliği’nin mali AB’nin mali kuruluşları ve
kuruluşları
ve
fon fon yapılarını öğrenmek ve
yapılarının anlaşılması. bunların temel amaçlarını
araştırmak

Ekonomik
entegrasyonun
başarı şartlarının ve Avrupa
Birliği’nin toplumsal ve
ekonomik
yapısının
irdelenmesi,
ortak
politikaların incelenmesi ve
AB’nin kurumları hakkında
bilgi edinilmesi

343

Anahtar Kavramlar



Avrupa Birliği



Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar



Avrupa Birliği’nin Kurumları



Avrupa Birliği’nin Ortak Politikalar



Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları



Kopenhag ve Maastricht Kriterleri

344

Giriş
Bu bölümde, bölgesel birleşmelerin ekonomik sebepleri, uluslararası ekonomik
entegrasyonların başarı şartları, Avrupa Birliği’nin Kuruluşu, Avrupa Birliği’nin Genişlemesi,
Kopenhang ve Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği’nin
Kurumları, Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları, fonları ve üyelik kriterleri Avrupa Birliği’nin
kuruluş aşamasından günümüze kadar geçen süreçte ele alınarak incelenmektedir. Avrupa
Birliği’nin temelleri 1957 yılında Roma Anlaşması ile atılmış, 1992 yılında Maastricht
Anlaşmasıyla ise bugünkü halini almıştır. Gümrük Birliği ile başlayan entegrasyon süreci,
zaman içerisinde ortak pazara ve ekonomik-parasal birliğe dönüşmüştür.
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13.1. Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik Sebepleri
Bölgesel ekonomik entegrasyonlar, en az iki ülkenin serbest ticaret bölgesi, gümrük
birliği, ortak pazar veya ekonomik birlik şekillerinden biriyle aralarında anlaşma yapmaları
sonucunda kurulurlar. Anlaşmaya varan ülkeler, dış ticaret kısıtlamalarını kaldırdıklarından ya
da azalttıklarından, düşük fiyatların geçerli olduğu ülkeden mal ithal edilmeye başlanır. Bu
durum birlik içi ticaret hacmini arttırmaktadır. Birlik dışı ülkeler ise artan rekabet ortamında
fiyatları düşürmek zorunda kalacaklarından, ticaret haddi birliğin lehine değişmektedir.
Bunula birlikte birleşme sonrası daha geniş bir pazara üretim yapmaya başlayan ülkeler
rekabet gücü elde edebilmek için daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayacak ve maliyetleri
düşürmek için teknolojinin imkânlarından daha çok yaralanacaklardır.372
Ekonomik entegrasyonların refah düzeyi üzerindeki etkileri statik ve dinamik etkiler
olarak iki başlık altında incelebilir. Statik etkiler, faktör donatımı, teknolojik seviye ve talep
yapısı gibi özelliklerin değişmeden kaldığı varsayımı altında, entegrasyon içine giren
ülkelerde kaynakların yeniden dağılımının refah düzeyi üzerinde oluşturduğu etkilerdir. Oysa
statik analizde sabit kabul edilen birçok faktör, gerçekte değişim içerisindedir. Dinamik
etkiler, söz konusu faktörlerin zaman içindeki değişimlerini dikkate alıp, bölgesel
birleşmelerin refah düzeyine etkisini açıklamaktadır. 373
Birlik içinde ticaret hacminin artmasıyla oluşan ticaret etkisi ve rekabetin artmasıyla
düşen fiyatların neden olduğu tüketim etkisi, statik etkilere örnektir. Bununla birlikte
entegrasyon öncesinde üçüncü ülkelerle yapılan ticaretin entegrasyon sonrasında birliğe üye
olan ülkelerle yapılmaya başlanması, ticareti saptırıcı bir etki ortaya çıkarmaktadır. Statik
etkilerin refah artışına yol açıp açmadığı, ticaret yaratıcı etkinin ticaret saptırıcı etkiden ne
kadar yüksek olduğu ile ilişkilidir. Dinamik etkiler ise, ekonomik entegrasyon sonrası daha
büyük bir pazara hizmet etmeye başlayan ülkelerin kaynak dağılımlarının ve uzun dönem
ekonomik büyüme performanslarının değişmesini konu almaktadır. Entegrasyon sonrası
firmalar ölçek ekonomilerinden daha çok yararlanmaya başlamakta, uzmanlaşmanın,
teknolojinin, yönetimsel becerilerin gelişmesi ve rekabetin artması ile refah düzeyi olumlu
yönde etkilenmektedir. 374

Muhsin Kar, Harun Arıkan, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal
Politikaların Uyumlaştırılması, 1.bs., Beta Yayın, İstanbul, 2003, ss. 22-23.
373
Pınar Yardımcı, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Ekseninde Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar,
Teori ve Uygulama, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012, s.29.
374
Yardımcı, a.g.e., ss.30-40.
372
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13.2. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı Şartları
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar farklı ülke gruplarında farklı sonuçları
vermektedir. Ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydalar gelişmiş ülkelerde genellikle
olumlu şekilde sonuçlanırken, başka bir ifade ile gelişmiş ülkeler ekonomik entegrasyon
sonucunda ekonomisine önemli katkılar sağlarken, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler
gelişmiş ülkeler ile ya da farklı bir gelişmişlik seviyesine sahip bir ülke grubu ile birlikte bir
ekonomik entegrasyona gittiklerinde ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydaları
sağlayamamaktadırlar.
Gelişmiş ülkelerin ekonomik entegrasyonlardan olumlu sonuçlar elde etmesinin en
önemli nedeni, entegrasyona gittiği ülkelerle kendi ülkesinin ya daha üsttün bir ekonomik
yapıya ya da benzer ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya sahip olmasıdır. Az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkeler ise gelişmiş bir ülke grubu ile entegrasyona gittiğinde ekonomik
yapılarının, altyapılarının, uyguladıkları para, maliye ve dış ticaret politikalarının ve siyasal
ve

kültürel

yapılarının

birbirlerinden

farklı

olması,

genelde

beklenen

faydaların

sağlanamamasına neden olmaktadır.
Ekonomik entegrasyon sürecine dahil olmak isteyen ülkeler, entegrasyonun getireceği
faydalardan yararlanmak ve birliğe katılan ülkelerin ortak menfaatlerini maksimuma
ulaştırmak hedefi gütmektedirler. Bu hedeflere ulaşmak isteyen ülkelerin beklentilerinin kısa
ve uzun vadede farklılıklar göstermesine bağlı olarak da entegrasyonun başarı şansı
değişmektedir. Bir entegrasyonun başarılı olabilmesi ve entegrasyon sürecine dahil olan
ülkelerin entegrasyondan maksimum faydayı sağlayabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi
ya da oluşturulması gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde özetlemek mümkündür375;
 Ekonomik Yapı Benzerliği; Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak
ekonomik entegrasyonun başarısı değişmektedir. Benzer ekonomik yapıya sahip ülkeler
arasında kurulacak olan entegrasyonlar daha başarılı olurken ekonomik yapıları farklı
özellikler gösteren ülkeler arasında kurulan entegrasyonların başarı şansı daha sınırlıdır.
Örneğin; gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin ise gelişmekte olan
ülkelerle entegrasyona gitmeleri entegrasyonun başarı şansını arttırırken, gelişmekte olan
ülkelerin

gelişmiş

ülkelerle

entegrasyona

gitmeleri

entegrasyonun

başarısını

sınırlandırmaktadır.

375

İncekara, a.g.e., ss.87-97.
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 Tamamlayıcılık ve Rakiplik; Birliği oluşturan ekonomiler rakip yani üretim
açısından benzer malları üretiyorlarsa veya benzer maliyet yapısına sahipseler ticaret yaratma
etkisi büyük olacağından entegrasyonun başarı şansı yüksek, birliğe üye ülkeler eğer
tamamlayıcı malları üretiyorlarsa yani farklı malları üreterek farklı maliyet yapılarına
sahipseler ticaret yaratma etkisi düşük olduğu için entegrasyonun başarısı sınırlı olacaktır.
 Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru Politikaları; Birliği oluşturan ülkelerin
ödemeler dengesi ve döviz kuru politikalarının benzer olması entegrasyon sürecinin başarı
şansını arttırırken, farklı ödemeler dengesi ve döviz politikalarına sahip olunması
entegrasyonun başarı şansını sınırlandıracaktır.
 Yeterli Altyapı; Bölge içinde altyapı imkânlarının gelişmiş olması entegrasyonun
başarısını arttırırken, altyapı imkânlarının yetersiz olması entegrasyonun başarısını
düşürmektedir.
 Yatırım Politikaları; Yatırım politikalarındaki benzerlik entegrasyonun başarısını
arttırırken, farklı yatırım politikaları entegrasyonun başarı şansını düşürmektedir.
 Siyasal ve Kültürel Yakınlık; Birliğe dahil olan ülkelerin ekonomik yapılarının
benzerliği kadar entegrasyonun başarısını etkileyen bir diğer unsur siyasal ve kültürel
yakınlıktır. Birliğe dahil olan ülkelerin benzer siyasi ve kültürel özellikler göstermeleri
entegrasyonun başarısını arttırırken, farklı siyasi ve kültürel yapı entegrasyonun başarı şansını
düşürmektedir.
Yukarıda saydığımız altı şartın yanında ekonomik entegrasyonun sürdürülebilir bir
nitelik kazanması için aynı zamanda çevre politikaları ile olan uyumu da entegrasyonun
başarısını arttıran diğer önemli bir etkendir 376 . Bu saydığımız özellikleri bünyesinde
barındıran birlikler birliğe üye ülkelere entegrasyon sürecinden daha fazla faydalanma imkanı
tanırken bu şartların aksaklığında yaşanan artışlar entegrasyon sürecinin faydalarının da
azalmasına neden olmaktadır.

13.3. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan yeni dünya düzeninde kurulan Avrupa
Birliği’nin (AB) kuruluşu pek çok farklı nedene bağlanmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde
özetlemek mümkündür377;

376
377

Alpar, a.g.e., s.108.
Ertürk, Uluslararası İktisat, s.268.
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 Merkezi Avrupa’da ortaya çıkabilecek bir çatışmayı önlemek,
 ABD’nin yayılma politikası sonucunda Avrupa’nın sıkışmasını ve manevra
kabiliyetini kaybetmesini önlemek,
 Savaş için gerekli olan enerji ve araçlarının (kömür ve demirin) kontrolünü sağlamak,
 Pazar imkânlarını genişleterek, üretim ve buna bağlı olarak da ekonomik refahı
arttırmak,
 Avrupa’da ortak toprak ve kültür birliğini sağlamaktır.
Yukarıda maddeler halinde belirtilen bu nedenlerin az da olsa hepsinin AB’nin
kuruluşunda etkisi vardır. Bu nedenler ve özellikle de hızlı bir ekonomik kalkınma ile İkinci
Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından kısa sürede kurtulma isteği Avrupa’da bir birlik kurma
düşüncesinin doğmasına neden olan en önemli faktörler olmuştur.
Avrupa’da bir birlik kurma fikri, ilk olarak Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman
tarafından 1950 yılında üretim için önemli faktörler arasında yer alan iki önemli sektörde
kömür (bu dönemde sanayi üretiminin gerçekleşmesini sağlayan enerjinin oluşmasındaki en
önemli faktör) ve çelik sektöründe ortak bir pazarın yaratılması düşüncesiyle doğmuştur. Bu
düşünce doğrultusunda Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, 18 Nisan
1951 yılında Paris'te bir anlaşma imzalayarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu
kurmuşlar ve birliğin temellerini atmışlardır. Daha sonra, topluluk dünya düzenin gelişimine
(enerji faktörünün her geçen gün öneminin artması üzerine) bağlı olarak topluluk üyesi
Dışişleri Bakanları bir Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve bir Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) yaratmak düşüncesiyle bir araya gelmişler ve on ay sonra, 25 Mart
1957'de bu iki topluluğu kuran anlaşmayı Roma'da imzalamışlardır 378 . Bu tarihten sonra
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi altı kurucu üye ülke
tarafından kurulan topluluk AET adı altında varlığını 1992 yılına kadar sürdürmüş 1992
yılında imzalanan Maastricht Anlaşması’yla topluluğun ismi Avrupa Birliği olmuştur379.
Ekonomik ve parasal birlik, mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımını ve tek
bir para biriminin kullanılmasını kabul etmiş, bu amaç doğrultusunda da ortak bir para
politikası uygulanmasını ve ekonomik politikaların yakınlaştırılmasını uygun görmüştür.
Maastricht

Anlaşmasında

kademeli

olarak

bazı

hedeflerin

gerçekleştirilmesi

kararlaştırılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda ilk olarak 1999 yılında Avrupa Merkez Bankası
kurularak üye ülkelerin para politikası yetkileri, ülkeler-üstü bu kuruluşa devredilmiş ve ortak
378
379

Moussis, a.g.e., ss.17-18.
Özdemir, a.g.e., s.1.
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ekonomi politikaları belirlenmeye başlamıştır. 1999 yılı başında Euro, tek Avrupa para birimi
olarak kabul edilmiş ve parasal birliğe İngiltere, Danimarka, Yunanistan ve İsveç dışında on
bir AB üyesi katılmıştır. 2002 yılında Maastricht Kriterlerini yerine getiren Yunanistan’ın da
para birliğine girmesi ile Euro Bölgesindeki ülke sayısı on ikiye ulaşmıştır. İkinci hedef
olarak, birliğe katılan ülkelerin yurttaşları Avrupa yurttaşlığına sahip olmuş, tüm üye
ülkelerde serbestçe dolaşma, oturma ve belirli koşullar altında seçme ve seçilme gibi haklar
elde etmiştir. Üçüncü hedef, ülkelerin kendi içinde veya birlik dışındaki diğer ülkelere karşı
işbirliği içine girerek, ortak bir güvenlik ve dış politika izlemesi kararı alınmıştır. Bununla
birlikte sanayi, haberleşme, enerji, ulaştırma, tüketici hakları, sağlık, mesleki eğitim ve kültür
gibi konularda ortak programlar benimsenmeye başlamıştır. Böylece 1957 yılında imzalanan
Roma Anlaşması ile gümrük birliğini kuran Avrupa Ekonomik Topluluğu, zaman içerisinde
ortak pazara geçmiş, ekonomik ve parasal birliği sağlamıştır. Son olarak birliğin uzun
dönemli hedefi, üye ülkelerin siyasal bir birleşme içerisine girmesidir.380

13.4. Avrupa Birliğinin Genişlemesi
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulan
AET’nin kısa sürede gösterdikleri başarı diğer Avrupa ülkelerini de birliğe katılma yönünde
istekli hale getirmiş ve Birlik kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında genişleme
süreci yaşamıştır. Birlik ilk genişlemesini 1973 yılında gerçekleştirmiş ve bu genişlemede
Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık birliğe katılarak birliğin üye sayısı 9’a yükselmiştir.
İkinci genişleme 1981 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Yunanistan birliğe katılarak
birliğin üye sayısı 10’a yükseltmiştir. Üçüncü genişleme 1986 yılında gerçekleşmiş ve bu
genişleme de İspanya ve Portekiz birliğe katılarak birliğin üye sayısı 12’ye yükselmiştir.
Dördüncü genişleme 1995 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Avusturya, Finlandiya ve
İsveç birliğe katılarak birliğin üye sayısı 15’e yükselmiştir381. Beşinci genişleme 2004 yılında
gerçekleşmiş ve bu genişleme de Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya birliğe katılarak
birliğin üye sayısı 25’e yükselmiş ve birlik en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir. Altıncı
genişleme 2007 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Bulgaristan ve Romanya birliğe
katılarak birliğin üye sayısı 27’ye yükselmiştir 382 . Avrupa Birliği’nin en yeni üyesi ise 1
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Seyidoğlu, a.g.e., s.256.
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Fındıkçı, a.g.e., ss.249–251.
Yücel, a.g.e., s.48.
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Temmuz 2013 tarihinde Hırvatistan olmuş ve böylece üye sayısı 28’e yükselmiştir. 383
Türkiye, Arnavutluk, Montenegro, Sırbistan, Makedonya aday ülke statüsünde yer alırken,
Bosna ve Hersek, Kosova potansiyel aday ülkeler konumundadır.384

13.5. Kopenhang ve Maastricht Kriterleri
AB’ye üye olabilmek için Kopenhag Kriterleri adı altında toplanan birtakım
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üç başlık altında toplanan Kopenhag
Kriterleri, siyasi, ekonomik ve AB müktesebatına uyumdan oluşmaktadır. Üç ana başlık
altında toplanan ve adayların tam üye olmaları için uymaları zorunlu olan kriterleri aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür385;
 “Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve
azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumların istikrarını sağlamak, (siyasi kriter)
 İşleyen bir pazar ekonomisine sahip olunmasının yanı sıra, AB içindeki rekabet
baskısı ile piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneğine sahip olmak, (ekonomik kriter)
Siyasi,

Ekonomik

ve

Parasal

Birlik

de

dâhil

olmak

üzere

tam

üyelikten

kaynaklanan yükümlülüklerine uyum yeteneğine (AB müktesebatına uyum) sahip olmaktır.”
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum, bir ülkenin üyelik müzakerelerinin açılması için ön
şart olarak kabul edilmektedir. Kopenhag Kriterlerinin tamamına uyum sağlanması ise AB'ye
üye olarak katılmanın temelini oluşturmaktadır 386 . AB’ye üye olan ülkelerin Euro parasal
birliğine katılabilmeleri için, ekonomik koşullarının belirli kıstaslara uygun olması gereklidir.
Bu şekilde üye ülkelerin birbirine yakınlaştırılması hedeflenmektedir. Aşağıda maddeler
halinde

belirtilmiş

adlandırılmaktadır.

olan

bu

kıstaslar,

Maastricht

Yakınlaşma

Kriterleri

olarak

387

 Enflasyon oranı, fiyat artış oranları en düşük olan üç üye ülkenin ortalama oranından
maksimum 1,5 puan sapabilir.

383

BBC, Türkçe, (Çevrimiçi) http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130701_hirvatistan_ab, 08.11.2014.

384

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm, 25.06.2015.

385

Fındıkçı, a.g.m., s.253.

386

Kavalalı, a.g.e., s.17.

387

Seyidoğlu, a.g.e., s.759-760.
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 Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından
maksimum 2 puan sapabilir.
 Bütçe açığı GSYİH’nın %3 ‘ünü aşmamalıdır.
 Kamu borçları GSYİH’nın %60’ını aşmamalıdır.
Entegrasyon içindeki ülkeler, parasal birliğe katılarak çeşitli faydalar elde etmeyi
amaçlarlar. Parasal birliğe katılan üye ülkelerin sağladıkları faydalardan birincisi, döviz
rezervlerinden tasarruf etmektedir. Birliğe katılan üye ülkelerin rezervlerinin ortak bir fonda
toplanması ve ihtiyaç halinde ortak rezervin üyeler tarafından kullanılabiliyor olması,
ülkelerin tek başlarına daha az bir rezerv tutmalarına imkân tanımaktadır. Üyelerden birinin
dış dengesizlik yaşaması halinde, ortak rezerv kullanılarak söz konusu açığın kapatılması
sağlanmaktadır. Bu durum birlik üyelerinin, açık veren ülkeye borç vermesi ve dış açığın
birlik tarafından finanse edilmesi anlamına gelmektedir. İkinci olarak, tek bir para biriminin
uygulanmaya konulması kambiyo işlemlerinde kaybedilen zaman ve emekten tasarruf
sağlamakta, döviz kurundaki belirsizliği ortadan kaldırarak mal ve hizmet ticareti ile sermaye
mobilizasyonunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu gibi faydalarla birlikte parasal birliğe
katılmak, bazı maliyetlerin doğmasına da sebep olabilmektedir. Örneğin birlik içinde sabit kur
politikasının uygulanıyor olması, üye ülkelerin bağımsız bir döviz kuru politikası izlemelerine
mani olmaktadır. Oysa bağımsız politikalar üretebilen ülkeler, istenilen üretim ve istihdam
seviyesine göre para, kredi, maliye ve döviz kuru politikaları uygulayarak dış dengelerini
ayarlanabilirler. Birliğe üye olan bir ülke esnek kur politikası izleyemediği için, dış
faktörlerden kaynaklanan bir dengesizlik halinde kendini koruyamayacak ve birliğe
katılmanın maliyetini yüklenecektir. Birlik içindeki ülkelerin ortak politikalara uyum
sağlayıp, para, kredi, faiz politikalarındaki bağımsızlıklarını kaybetmeleri, bazı üyelerin daha
yüksek bir enflasyon hızına veya işsizlik oranına maruz kalmalarına neden olabilir. Ortak
politikalar, her üyenin optimum politikası olmayabilir. Örneğin birliğe yeni katılan ve henüz
tam istihdama ulaşmamış bir ülke, birlik içinde belirlenen para artış hızını kabul ettiğinde
kaynaklarını tam kullanamayabilir.388

13.6. Avrupa Birliği Ortak Politikaları
Ekonomik ve parasal birliğe geçildikten sonra ortak politikalar kavramının yerine,
birlik politikası kavramının kullanılması daha doğrudur. Fakat tüm üye ülkelerin Maastricth

388

Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998, ss.217-218.
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Anlaşması kapsamında olmaması nedeniyle, ortak kavramı kullanılmaya devam edilmektedir.
AB’nin ortak politikaları, kısaca aşağıda açıklanmaktadır. 389
 Ortak Tarım Politikası: AB vatandaşlarının kendi kendilerine yeterli olmalarını
sağlamak amacıyla, tarım ürünlerinde geçerli olan korumacı bir fiyat politikasıdır. Bu
politikaya göre, üç fiyat söz konusudur.
o Hedef fiyat, üreticinin satış yapmayı arzu ettiği fiyattır.
o Müdahale fiyatı, düşüş eğilimindeki piyasa fiyatlarına müdahalenin yapıldığı
fiyat seviyesidir.
o Eşit fiyat, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda ithal ürünün fiyatının belirli
bir seviyenin altına düşmesini engellemek ve topluluk ürünlerinin tercih
edilmesini sağlamak amacıyla konulan fiyattır. (Bu uygulama, Uruguay
Görüşmelerinden sonra yürürlükten kaldırılmıştır. )
 Ortak Ticaret Politikası: Üçüncü ülkelere karşı ortak bir tarife politikasının
uygulanmasını ifade etmektedir. Haksız rekabeti önlemek ve monopol gücüne son
vermek amaçlanmaktadır.
 Ortak Sanayi ve Rekabet Politikası: Uygun bir fiyat düzeyinden kaliteli ürün temin
edilmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, üçüncü ülkelere karşı rekabet gücü
kazanmak amacıyla uygulanan politikadır.
 Tek Pazar’a Geçiş: AB ülkeleri, Euro Bölgesi ülkeleri ve Euro Bölgesi dışındaki
ülkeler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Euro Bölgesi ülkeleri, tek bir pazar
oluşturmuş ve Schengen Anlaşması ile sınır denetimlerini kaldırmıştır. Maastricht
Kriterlerine katılmayan Euro Bölgesi dışındaki ülkeler ise (İngiltere ve Danimarka,
İsveç) ise kendi para birimlerini kullanmaya ve sınır kontrollerini yapmaya devam
etmektedir.

13.7. Avrupa Birliğinin Kurumları
AB kurumlarının bir kısmına karar alma, denetleme ve uygulama, bir kısmına da
danışma yetkisi verilmiştir. Söz konusu kurumlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır.390
 Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve Yönlendiren Kurumlar

Ertürk, Uluslararası İktisat, ss. 281-282.
Rıza Arslan, “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri”, Avrupa Birliği Ortak
Politikalar ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, Ed. Muhsin Ay, Harun
Arıkan, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003, ss.77-96.
389
390
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Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi: AB Devlet ve Hükümet Başkanları
yılda iki kez bir araya gelerek birliğin sorunlarını tartışırlar ve çözüm önerileri
geliştirirler. Zirvelerin genel amaçları, genel siyasi hedefleri belirlemek,
birliğin diğer kurumlarına rehberlik etmek, yapıcı uyarılarda bulunmak ve
birliğin gelişimini teşvik etmektir. Zirvelerden çıkan sonuçlar, AB kurumlarını
yönlendirici ve bağlayıcı özellik taşımaktadır.



AB Bakanlar Konseyi: AB’ye üye ülkelerin bakanlarının bir araya geldiği
Konsey, birliğin yasama ve yürütme görevini yerine getirmektedir. Konseyin,
AB vatandaşlarına ve Avrupa Parlamentosuna karşı siyasi sorumluluğu vardır.
Konsey, ekonomik ve parasal birliğin düzgün işleyebilmesi için gerekli
tedbirleri alır, yıllık birlik bütçesini yapar, Sayıştay, Sosyal Konsey, tali
komisyon ve Bölgeler Komitesi üyelerini atar, üçüncü ülkelerde ya da
uluslararası kuruluşlarla görüşmeler ve anlaşmalar yapar, birlik yasalarının
uygulanmasını sağlar.



Avrupa Birliği Komisyonu: AB’nin yürütme organıdır ve bağımsız bir
hükümet gibi çalışmaktadır. Temel görevi, kabul edilen yasa ve düzenlemeleri
uygulamaktır. Bu doğrultuda AB Parlamentosuna ve Konseye önerilerde ve
yasa tekliflerinde bulunur, uygulanan yasa ve düzenlemeleri gözetler, denetler,
gerektiği takdirde ters düşen yasaları kaldırır ve uluslararası alanda birlik
çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterir.



Avrupa Birliği Parlamentosu: Üye ülke parlamentolarından gönderilen
milletvekillerinden oluşmaktadır. AB Parlamentosu, birliğin bütçesini kabul ya
da reddeder, Konsey ve Komisyona danışmanlık yapar, birliğin dış
politikasında aktif rol oynar, her türlü kararın alınması aşamasında yer alır,
birliğin politikalarını yönlendirebilir, giderlerini denetler ve birlik kurumlarını
kontrolü altına tutar.



Avrupa Birliği Adalet Divanı: Birliğin en yüksek bağımsız yargı organıdır.
Divanda verilen kararlar nihai kararlardır ve temyiz edilemezler. Bu nedenle
üye ülkeler bu kararlara uymak zorundadır. AB Adalet Divanı, birlik
hukukunun ve alınan kararların uygulanmasını denetler, birlik hukukunu ve
anlaşmalarını yorumlar, ihtiyaç duyulan yeni yasalarla ilgili çalışmalar yapar.
Bir üye ülkenin diğer üye ülkeye açtığı davalarla, Komisyonun üye ülkelerle
ilgili şikâyetleriyle ve birlik kurumları aleyhinde açılan davalarla ilgilenir.
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Yargısal görevlerinin yanı sıra, kendisine yapılan başvurular doğrultusunda
ilgili kurumlara görüşlerini ileterek danışmanlık görevi de üstlenmektedir.


Avrupa Birliği Sayıştay’ı: Birlik kurumlarının tüm gelir ve giderlerini
denetleme ve hukuka uygunluğunu inceleme konusunda yetki ve sorumluluğa
sahiptir. Birlik ve üye ülkelerin organları ile tüm özel ve tüzel kişilikler
Sayıştay’ın talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Sayıştay
denetimini özerk koşullarda yapar, fakat yaptırım gücü olmadığından
uygunsuzluk tespit ettiği durumlarda ceza vermekle değil, sadece suçluları
ortaya çıkarmakla yetkilidir.

 Çalışma ve Karar Alma Sürecinde Yardımcı Olan Danışman Kurumlar


Ekonomik ve Sosyal Komite: Üye ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içinde olan bir danışma kuruludur. Çeşitli meslek gruplarının
sorunlarını ve isteklerini rapor haline getirir ve AB Parlamentosuna, Konseye
ve Komisyona sunar. AB Parlamentosu, Konsey ve Komisyon da ilgili bir
karar almadan önce Ekonomik ve Sosyal Komiteye danışır.



Bölgeler Komitesi: Üye ülkelere ait çeşitli bölgeleri temsil etmek ve bu
bölgelerin sorunlarını birlik kurumlarına ileterek gerekli önemlerin alınmasına
katkı sağlayan bir danışman kurumdur.

13.8. Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları
Avrupa Birliğinin kuruluşundan beri sahip olduğu en önemli mali kuruluş, birlikten
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Yatırım Bankasıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik ve
sosyal politikalarını yürütmek için çeşitli fonlar kurulmuş ve bütçe oluşturulmuştur. AB’nin
mali kuruluşları ve fonları aşağıda maddeler halinde açıklanmaktadır. 391
 AB Bütçesi: Bütçenin gelirleri, üye ülkelerin yaptığı katkılar, üçüncü ülke
mallarından alınan gümrük vergileri ve tarımsal prelevman (Avrupa Birliği’nde birlik
dışı

ülkelerden

yapılan

tarımsal

ürün

ithalatından alınan fark giderici bir vergi) gelirleri gibi kaynaklardan oluşmaktadır.
Gelirlerin en büyük kısmı ortak tarım politikasında kullanılmakla birlikte, genel olarak
ortak politikaların yürütülmesi ve yönetim giderleri için harcanmaktadır.
 Mali Fonlar: Çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere aşağıdaki mali fonlar kurulmuştur.

391

Seyidoğlu, a.g.e., s.259-260.
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o Avrupa Sosyal Fonu: Yeni iş imkânlarının oluşturulması, mesleki eğitimlerin
düzenlenmesi, işsizlik yardımı gibi amaçlar için finansman sağlamaktadır.
o Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu: Nispeten geri kalmış bölgelerin
geliştirilmesi ve yapısal uyum programlarının gerçekleştirilmesi için kredi
sağlamaktadır.
o Avrupa Kalkınma Fonu: Toplulukla özel ilişki içerisinde bulunan Afrika,
Karayipler ve Pasifik ülkelerine yardım amaçlı fon sağlamaktadır.
o Avrupa Parasal İşbirliği Fonu: Dış ödeme sorunu yaşayan üye ülkelere kısa
vadeli kredi sağlamaktadır.
o Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu: Tarım sektörüne yönelik
programların finansmanı için kaynak yaratmaktadır.
 Avrupa Yatırım Bankası: Topluluğun dengeli kalkınması için finansman
sağlamaktadır. Geri kalmış bölgelerin kalkınması, tek pazarın oluşturulması ve çeşitli
projelere finansman sağlamak görevleri arasındadır. Faaliyetlerinde ticari amaç
gütmemekte ve verdiği kredilerin kaynağını sermaye piyasalarından elde etmektedir.
 Avrupa Merkez Bankası: Topluluğun para politikasını yönetir. Enflasyon ve
işsizliğin engellenmesi, en önemli amaçlarıdır.

356

Uygulamalar
1. Euro’nun uluslararası rolünü araştırınız.
2. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) işlevlerini
karşılaştırınız.
3. Avrupa Merkez Bankası’nın yayımladığı aşağıdaki bağlantıda yer alan dokümanı
inceleyiniz.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role201407en.pdf?456475aa49c78ac8f912d9828d374c52
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Birliği’ ne üye olmak için zorunlu kriterler (Kopenhag Kriterleri) nelerdir?
2)Ekonomik ve parasal birliğe üye olmak için zorunlu kriterler (Maastricht Kriterleri)
nelerdir?
3)Ekonomik ve parasal birliğe üye olmanın sağladığı faydalar ve yol açtığı maliyetler
nelerdir?
4) Kuruluş ve genişleme sürecinde Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler hangileridir?
5) Ekonomik entegrasyonların başarılı olabilmesi için gerekli şartları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ülkeler arasında ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkileri arttırmak
amacıyla bölgesel entegrasyon hareketlerin ortaya çıktığını gördük. Avrupa Birliği’nin ortak
tarım, ortak ticaret, ortak sanayi ve rekabet, tek pazara geçiş olmak üzere dört adet temel ortak
politikası bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin kurumları ise aşağıdaki gibidir:
-Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve Yönlendiren Kurumlar


Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi



AB Bakanlar Konseyi



Avrupa Birliği Komisyonu



Avrupa Birliği Parlamentosu



Avrupa Birliği Adalet Divanı



Avrupa Birliği Sayıştay’ı

-Danışman Kurumlar:


Ekonomik ve Sosyal Komite



Bölgeler Komitesi

Avrupa Birliği’nin kuruluşundan beri sahip olduğu en önemli mali kuruluş, birlikten
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Yatırım Bankasıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik ve
sosyal politikalarını yürütmek için çeşitli fonlar kurulmuş ve bütçe oluşturulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı
Şartlarından biri değildir?
a) Ülkelerin ekonomik yapılarının benzer olması
b) Ülkelerin birbirine rakip mallar üretiyor olması
c) Ödemeler dengesi ve döviz kuru politikalarının benzer olması
d) Bölge içinde altyapı imkânlarının gelişmiş olması
e) Birliğe dâhil olan ülkelerin farklı kültürel özelliklere sahip olmaları
2) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve parasal birliğin hedefleri arasında değildir?
a) Üye olan ülkelerin siyasi alanda da ortak hareket etmeleri
b) Ortak bir ekonomi politikası
c) Tek bir Avrupa para biriminin kabul edilmesi
d) Birlik üyelerinin AB vatandaşı olması
e) Ortak bir güvenlik ve dış politika izlemesi
3) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve parasal birliğe katılmanın maliyetlerindendir?
a) Birliğe üye olan ülkeler para, kredi, faiz politikalarındaki bağımsızlıklarını kaybederler.
b) Birliğe üye olan ülkeler döviz rezervlerinden tasarruf ederler.
c) Birliğe katılan üye ülkeler ihtiyaç hâlinde ortak rezervi kullanabilirler.
d) Kambiyo işlemlerinde zaman ve emekten tasarruf sağlanabilir.
e) Döviz kurlarındaki belirsizlik ortadan kalkmaktadır.
4) Roma Anlaşması ile kurulan “Avrupa Ekonomik Topluluğu” 1957 yılında hangi
ülkeler arasında imzalanmıştır?
a) Polonya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere
b) Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg
c) Hollanda, Belçika, İspanya, Polonya ve İtalya
d) Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Yunanistan
e) Hırvatistan, İspanya, Fransa, Almanya ve Lüksemburg
5) Aşağıdakilerden hangisi AB’ye üye olabilmek için yerine getirilmesi gereken
Kopenhang
Kriterlerinden
değildir?
a) Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların
korunmasını
teminat
altına
alan
kurumların
istikrarını
sağlamak,
b)İşleyen
bir
pazar
ekonomisine
sahip
olmak,
c) Siyasi, Ekonomik ve Parasal Birlik de dâhil olmak üzere tam üyelikten kaynaklanan
yükümlülüklerine
uyum
yeteneğine
sahip
olmak
d) AB içindeki rekabet baskısı ile piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneğine sahip olmak
e) İç ve dış borcu olmamak ya da var olan borçlarını 1 yıl içinde ödeyebilme gücüne sahip
olmak
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6) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Mali Kuruluş ve Fonları arasında değildir?
a) Avrupa Yatırım Bankası
b) Avrupa Merkez Bankası
c) Avrupa Kalkınma Fonu
d) Avrupa Birliği Komisyonu
e) Avrupa Sosyal Fonu
7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve
Yönlendiren Kurumları arasında değildir?
a) Avrupa Birliği Adalet Divanı
b) Avrupa Birliği Sayıştayı
c) Avrupa Birliği Parlamentosu
d) AB Bakanlar Konseyi
e) Ekonomik ve Sosyal Komite

8) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden birisidir?
a) Danimarka
b) Polonya
c) Estonya
d) Almanya
e) İşveç

9) I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bölgeler Komitesi
Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi
Ekonomik ve Siyasi Komite
Uluslar Komitesi
Ekonomik ve Sosyal Komite
Avrupa Birliği Komitesi

Yukarıdaki maddelerden “Avrupa Birliği’nin Çalışma ve Karar Alma Sürecinde Yardımcı Olan
Danışman Kurumları” hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) I ve III
b) II ve IV
c) I ve V
d) III ve VI
e) II, IV ve V
10) Aşağıdakilerden hangisi Maastricht Yakınlaşma Kriterleri için doğrudur?
a) Enflasyon oranı, fiyat artış oranları en düşük olan beş üye ülkenin ortalama oranından
maksimum 1,5 puan sapabilir.
b) Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından
maksimum 3 puan sapabilir.
c) Bütçe açığı GSYİH’nın %3’ünü aşmamalıdır.
d) Kamu borçları GSYİH’nın %65’ini aşmamalıdır.
e) Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından
minimum 8 puan sapabilir.
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Cevaplar
1)e 2)a 3)a 4)b 5)e 6)d 7)e 8)d 9)c 10)c
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14. TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Avrupa Birliği nedir ve nasıl bir birliktir?
2) Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler hangileridir?
3) Türkiye için Avrupa Birliği’ne tam üye olmak önemli midir?
4) AB – Türkiye ilişkileri yıllar itibariyle nasıl bir gelişme göstermiştir?
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başlangıcı tarihsel süreç
içerisinde incelenmiş ve tam üyelik süreci üzerinde durulmuştur. Türkiye – Avrupa Birliği
ilişkileri kapsamında incelenen başlıca konular şu şekildedir:


Türkiye AB İlişkilerinin Başlangıcı ve Ankara Anlaşması



Katma Protokol



Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu



Gümrük Birliği



Lüksemburg Zirvesi



Helsinki Avrupa Konseyi



Helsinki Avrupa Konseyi Sonrası Gelişmeler



Kopenhag Zirvesi



AB Müzakerelerine Hazırlık Dönemi



Müzakere Sürecinin Başlatılması
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14.1. Türkiye - AB İlişkilerinin Başlangıcı ve Ankara Anlaşması
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 1959 yılında Roma Anlaşması ile
başlamıştır. Gümrük birliği ile ekonomik bütünleşme arasında dalgalanan görüşmeler
sonucunda, 1963 yılında toplulukla Türkiye arasında gümrük birliği ile başlayıp tam üyeliğe
kadar uzanan bir ilişki ağı kurmayı amaçlayan Ankara Anlaşması imzalanmış, anlaşma 1964
yılında yürürlüğe girmiştir.392
Anlaşma adını Ankara’da imzalanmış olmasından dolayı almıştır. Anlaşmanın amacı,
ikinci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye ekonomisinin kalkınmasını, halkın yaşam
standartlarının yükseltilmesini ve istihdam seviyesinin artırılmasını sağlayacak şekilde,
anlaşma tarafları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kesintisiz ve dengeli bir şekilde
güçlendirilmesini teşvik etmektir. Anlaşma, Türkiye’nin ekonomik kalkınması sağlanarak üye
ülke ekonomileri ile Türkiye ekonomisi arasındaki gelişmişlik farkının kapatılması, Türk
halkı ile üye ülke halkları arasında kaynaşma sağlanması, Türk halkının yaşam standartlarının
artırılması suretiyle ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin topluluğa üye olmasını kolaylaştırmayı
ve barış ve hürriyet güvencesini pekiştirmeyi ilke ediniyordu.393
Ankara Anlaşması üç aşamadan oluşan bir süreç sonucunda Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na tam üye olmasını içeriyordu. Beş ila sekiz yılık bir zaman dilimini
kapsayacak ilk aşama Türkiye’nin dört ana tarım ürününe gümrük vergisi kotalarının
uygulanmasını kapsamaktadır. Bu aşama hazırlık aşamasıdır. İkinci aşama olan geçiş
aşamasında Türkiye Gümrük Birliği’ne hazırlanacak ve ortak dış tarifeye adapte olacaktı. Bu
aşamanın 12 ila 20 yıl süreceği tahmin ediliyordu. Son aşamada ise Türkiye ile topluluk
arasında tam gümrük birliği kurulacak, Türkiye ortak tarım politikasına ve topluluğun vergi
sistemine uyum sağlayacaktı. Ankara Anlaşması, tüm bu aşamalarda Türkiye’ye mali yardım
yapılmasını da içeriyordu. Ancak zamanla, Topluluğun gümrük tarifeleri çerçevesinde
Türkiye’ye sağlayacağı ayrıcalık ve kolaylıkların beklendiği kadar etkin olmadığı görüldü.
Ankara Anlaşması taraflar arasında mal, sermaye ve hane halkının serbest dolaşımını
öngörmekte; ancak Türkiye’yi topluluğun karar alma mekanizmasına dâhil etmemekteydi. 394

Ertürk, İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri
(WTO- GATT, AB, ECO, KEİB, ICO, TIFTA, D8), s.293
393
AB Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye, 4. Bs., Ankara, 1999, ss. 315-316
394
Ergüder Can, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonlar: Uyum Sürecinde Türkiye için Bir
Değerlendirme, 1. Bs, Asil Yayınlar, Ankara, 2004, ss.158-159
392
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14.2. Katma Protokol
Hazırlık döneminin sonlarında Türkiye’nin isteği üzerine geçiş döneminin koşulları,
süresi ve sınırlarını belirlemek üzere Topluluk ile müzakere yapılmış ve 1970 yılında Katma
Protokol imzalanmıştır.395
Katma Protokol, Topluluk ile Türkiye arasında gümrük birliğinin nasıl kurulacağını
düzenliyordu. Buna göre Avrupa Topluluğu, tekstil de dâhil bazı istisnalar olmak üzere
Türkiye’den ithal edeceği mallar üzerindeki gümrük kotalarını kaldıracaktı. Buna karşılık
Türkiye de 12 ila 22 yıllık bir süreç içerisinde ithal ettiği mallar üzerindeki gümrük ve kotaları
kaldıracak,

ekonomik

konulardaki

yasal

düzenlemelerini

Topluluğunkiler

ile

uyumlaştıracaktı. Protokolde, taraflar arasındaki serbest dolaşımın Ankara Anlaşmasının
imzalanışını takip eden 12 ile 22 yıl arasında kademeli olarak hayata geçirilmesini
öngörüyordu. Ancak taraflar yükümlülüklerini yerine getirmekte istekli ve kararlı
olmadığından gerek Ankara Anlaşması gerekse Katma Protokol 1990’lı yıllara kadar hayata
geçirilemedi.

Türkiye ithal ürünler üzerindeki gümrük vergilerini kaldırma konusunda

başarısız olurken, Topluluk 1973 yılına geldiğinde Türkiye’den yaptığı ithalat üzerindeki
gümrük ve kotaları kaldırdı. Ancak Türkiye’nin Topluluk üyeleri ile kolaylıkla rekabet
edebileceği tekstil ürünleri üzerindeki sınırlamalar kaldırılmadı. Bununla beraber Türkiye’nin
Topluluğun ortak tarım politikasına uyum sağlaması görevini üstlenen Topluluk organları
görevini yerine getirmediğinden yine Türkiye’nin avantajlı olduğu tarım ürünlerinin
Topluluğa ihraç edilmesi mümkün olmadı. İş gücünün serbest dolaşımı da uygulanmayan
ilkelerin başında geliyordu. Yerine getirilmeyen bir başka konu ise mali yardımlardı. Takip
eden dönemde ülkemizde gerçekleşen 1980 askeri darbesi, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin
kesilmesine sebep olurken, sivil hükümetin göreve gelmesinden sonra bile, insan hakları
ihlalleri, demokratikleşmenin tam olarak sağlanamamış olması gibi sebeplerle, Avrupa
Topluluğu ile ilişkilerin güçlenmesini sağlayamamıştır.396

14.3. Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu
Türkiye, 14 Nisan 1987 yılında erken tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Türkiye’nin başvurusu Avrupa Konseyi tarafından 27 Nisan 1987 tarihinde Avrupa
Komisyonu’na sevk edilmiştir. Komisyon, görevi gereği Türkiye’nin durumunu inceleyerek
395
396

AB Genel Müdürlüğü, a.g.e., s.318
Can, a.g.e., ss. 159-161
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uzun bir çalışma sonunda 18 Aralık 1989’da bir rapor hazırlamış ve Konsey’e görüşünü
bildirmiştir. Ancak Topluluk, ekonomik, parasal ve siyasi birlik yönünde ilerlediği o yıllarda
olağanüstü durumlar haricinde yeni üye katılımına sıcak bakmamıştır. Esasen ekonomik
gelişmişlik düzeyi topluluğun diğer üyelerinin ortalamasından çok geride olan, büyük bir
nüfusa sahip ülkemizde, Ankara Anlaşmasına rağmen sanayinin hala büyük ölçüde korunuyor
olması, ülkemizin tarım ve sanayi alanında topluluk üyelerinden yapısal farklılıklarının
olması, sosyal güvenlik düzeyinin düşük olması ve makroekonomik dengesizlikler tam
üyeliğin önünde engel oluşturmaktaydı.397

14.4. Gümrük Birliği
Türkiye’nin tam üyelik başvurusunun kabul edilmemesinin ardından gümrük birliğine
geçilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. 9 Kasım 1992 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi
toplantısında 1995 yılında gümrük birliğinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 31 Aralık
1995 tarihine gelindiğinde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanarak Ankara Anlaşmasında
belirtilen son aşamaya geçilmiştir.398
Şubat 1990’da Avrupa Bakanlar Konseyi Ortaklık Antlaşmasını yeniden yürürlüğe
koyma ve Türkiye ile ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Ancak bu konuda
yapılan müzakerelerde Türkiye’nin hedefi topluluğa tam üyelik iken Topluluğun hedefi iki
taraf arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmaktı. Türkiye ile gümrük birliğine geçilmek
üzere yapılması gereken çalışmaları 1995 yılına kadar tamamlamak amacıyla bir ortak komite
kurulup yapılması gereken işlerin bir listesi hazırlandı ve bu liste 1993 yılında bir çalışma
programı olarak kabul edildi. Mart 1995’te ise AT-Türkiye Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin
gümrük birliğinin son aşamasına geçmesi yönünde karar aldı. 13 Aralık 1995’te AB
Parlamentosu Gümrük Birliği’nin son aşamasına geçilmesi yönünde karar verdi ve karar 1
Ocak 1996’da yürürlüğe girdi.399 Türkiye’nin AB ülkeleri ile katıldığı Gümrük Birliği, üye
ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi, kota ve benzeri kısıtlama
ve engellerin kaldırılarak mal dolaşımının serbestleştiği ve üçüncü taraflara karşı ortak bir
gümrük politikası uygulanan bir ekonomik bütünleşme biçimidir. Böylelikle Türkiye kendi

AB Genel Müdürlüğü, a.g.e., ss.350-351
Yıldırım Koç, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Türk-İş Eğitim Yay.No.66, Ankara, 2001, ss. 9-10.
399
Can, a.g.e., s.167
397
398
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sanayi ve işlenmiş tarım ürünleriyle AB üye ülkelerinin ürünleri karşılıklı serbest dolaşımına
geçmiştir.400
Gümrük birliği kurulmasının en önemli amaçlarından biri, birliğe üye ülkelerin hem iç
piyasalarındaki rekabet ortamı üzerine hem de ülkelerin uluslararası piyasalardaki rekabet
gücü üzerine olumlu etkilerinin bulunmasıdır. Gümrük birliği ile serbestleşen piyasaya giriş
koşulları yurt içindeki rekabet ortamını artırır ve firmaları daha verimli bir şekilde çalışmaya,
verimi artırıp rekabete katılması mümkün değilse de o piyasadan çekilip verimli olacakları
alanlarda üretim yapmaya yönlendirir. Ancak gümrük birliğinin uluslararası piyasalardaki
entegrasyon ile birleşince ülkelerin rekabet gücü üzerine etkileri konusunda görüş birliği söz
konusu değildir. Kutuplaşma Teorisine göre gelişmişlik farkı bulunan ülkeler arasında kurulan
gümrük birliği sonucunda gelişmekte olan ülkenin rekabet gücü olumsuz etkilenecektir.
Yakalama Paradigması ise ülkeler arasında artan ticaret sayesinde en azından sermaye yoğun
ve ileri teknoloji ile üretilen mallar konusunda gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünün
artacağını savunmaktadır.401
Gümrük Birliği Anlaşmasının imzalanması ile birlikte Türkiye, üçüncü ülkelere karşı
uygulayacağı dış ticaret politikası belirleme konusundaki egemenlik haklarını kendisinin
temsil edilmediği AB organlarına teslim etmeyi kabul etmiş olmaktadır. Çünkü anlaşma ile
üçüncü ülkelere karşı AB mevzuatına uygun tedbirler uygulamayı kabul etmiştir. Anlaşma
aynı zamanda devlet tekellerinin kaldırılmasını da kapsamaktadır.402
1970 Protokolü malların serbest dolaşımı yanında emeğin serbest dolaşımı için de bir
zaman cetveli içermesine rağmen işgücü ve hizmetlerin serbest dolaşımı Gümrük Birliği’nin
dışında tutulmuştur. Topluluk içindeki gümrük birliği anlaşmalarının tamamı tam üyelik
sonrası gerçekleşmiş olmasına rağmen Türkiye Topluluğa üye olmadan gümrük birliğini
kabul etmiş ve bunu kabul eden tek ülke olmuştur.403
Türkiye’nin gümrük birliği sonrası AB Ülkeleri ile ithalat ihracat rakamları
incelendiğinde Gümrük Birliği Anlaşması’ndan kazançlı çıkan tarafın AB olduğu
Mustafa Akgündüz, Gümrük Birliği Öncesi Ve Sonrasında Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki İthalatİhracat
İlişkileri:
Ekonometrik
Bir
Analiz,
(çevrimiçi),
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/mustafa_akgunduz.pdf , 19.02.2013, s.6
401
Hasan Vergil, Ertuğrul Yıldırım, “AB-Türkiye Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki
Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Ocak – Haziran 2006,
ss.1-2
402
Koç, a.g.e., s.10.
403
Can, a.g.e., s.168.
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görülecektir. Türkiye’nin AB ülkeleri ile gerçekleştirdiği ihracat 1995 yılında 8,5 milyar Euro
iken 2000 yılı sonunda 15,6 milyar Euro’ya yükselmiştir. Buna karşılık 1995 yılında AB
ülkelerinden yapılan ithalat 13 milyar Euro iken bu rakam 2000 yılında 28,6 milyar Euro
düzeyine çıkmıştır. 1996-2000 yıllarında AB ülkelerine yapılan toplam ithalat 61 milyar Euro
civarındayken AB ülkelerinden yapılan ithalat 111 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.404
TCMB verilerine göre Türkiye’nin son yıllarda AB ülkelerine (28 üye) yaptığı
ihracat 2010 yılında 52,9 milyar ABD $ ı iken, 2013 yılında 63,0 milyar $, 2016 yılında 68,3
milyar $, 2017 yılında ise 73,9 milyar $ olmuştur. Türkiye’nin son yıllarda AB ülkelerinden
(28 üye) yaptığı ithalat ise 2010 yılında 72,3 milyar ABD $ ı iken, 2013 yılında 92,4 milyar $,
2016 yılında 77,5 milyar $, 2017 yılında ise 85,2 milyar $ olmuştur.
Türkiye’nin toplam ihracatında ise AB’nin payı 2010 yılında %46,5, 2013 yılında
%41,5, 2016 yılında %48, 2017 yılında ise %47,1 dir. Türkiye’nin toplam ithalatında AB’nin
payı 2010 yılında %39, 2013 yılında %36,7, 2016 yılında %39, 2017 yılında ise % 42,3
olmuştur.

14.5. Lüksemburg Zirvesi
1997 yılında yapılan Lüksemburg Zirvesi’nde AB’ye aday olabilecek ülkelerin adı
açıklanmıştır. Aday ülkelerin belirlenirken, adaylık için başvuran ülkelerin AB’nin ekonomik
ve siyasi kriterlerine uygun olup olmadıkların bakılmaktadır. Bu kapsamda Avrupa
Komisyonu, Kopenhag kriterlerinin kabul edildiği tarihten itibaren her yıl tam üyelik için
başvurmuş ve Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmaları imzalamış ülkeler hakkında ilerleme
raporları hazırlayıp Avrupa Konseyi’ne sunulmaktadır. Ancak 1990-97 yılları arasında
Türkiye ile ilgili raporlarda herhangi bir gelişme görülmemiştir. Zirve de Türkiye’nin adı on
ülkeden oluşan aday listesinde yer almamış ve “bugün için yetersiz ancak bir gün aday
olabilecek” bir ülke olarak nitelenmiştir. Türkiye, ilk defa bu karara ciddi bir tepki koymuş ve
diplomatik yollarla bu kararın kabul edilemez olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapılan
itirazlar, Türkiye’nin kısa sürede Gümrük Birliği’ne geçmiş olması, Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinden çok daha uzun zaman öncesinden beri bir demokrasi ve hukuk devleti olarak
varlığını sürdürmesi temeline oturtulmuştur. Ancak AB, özellikle demokrasi ve hukuk devleti
olma konusunda sözlü beyandan ziyade bu konuda hazırlanmış uluslararası sözleşmelere ve

404

A.e., s.169
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Avrupa Sözleşmeleri ’ne taraf olma konusunda irade göstermeye bakmaktadır ki Türkiye
1997 yılında bu konuda diğer aday ülkelerden geride yer almaktaydı.405
Türkiye 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından AB
üzerinde baskı yaratacak çeşitli eylemlerde bulunmaya başlamıştır. Örneğin, Almanya’daki
Türk vatandaşlarına tasarruf ve yatırımlarını Türkiye’ye yönlendirmeleri tavsiye edilmeye
başlanmış, Fransa ile savunma sanayi alanında yapılan anlaşmalardan vazgeçilmiş, AB
ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretindeki payının diğer ülkeleri kaydırılabileceği konusunda
uyarıda bulunulmuş, Kıbrıs konusunda restleşmeler yaşanmıştır. Bunun yanı sıra AB’ye baskı
yapması açısından ABD ile yakınlaşma sağlanmıştır.406

14.6. Helsinki Avrupa Konseyi
1997’de adaylığı kabul edilmeyen Türkiye ile 1999 yılındaki Türkiye arasında
Kopenhag kriterlerini sağlama konusunda hiçbir fark olmaması hatta ekonomik konjonktürün
daha kötüleşmiştir. 407 Türkiye’nin 1997 yılında Lüksemburg Zirvesi’nde aday ülkeler
listesinden çıkarılmasından sonra oluşan baskıların ve Türkiye’nin koyduğu kararlı tepkinin
ardından Aralık 1999’da AB Konseyi Helsinki Sonuç Bildirisi ile Türkiye diğer ülkelerle eşit
şartlar altında aday ülke ilan edilmiştir. Türkiye’nin adaylık statüsüne gelmesiyle “Avrupalılık
Kimliği” ile ilgili tartışmalar sona ermiş, AB Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerine hazır
hale getirilmesine dair bir taahhüt altına girmiştir.408
Türkiye’nin diğer ülkelerle eşit statüde ve eşit şartlar altında tam üyeliğe aday ülke
olarak kabul edilmesi olumlu bir hava yaratmıştır. Ancak bu adaylığın şartlı bir adaylık
olduğu konusunda endişeler de yaşanmıştır. Helsinki Sonuç Bildirisi’nde tüm aday ülkelerin
aralarındaki çözülemeyen sorunları 2004 yılına kadar Uluslararası Adalet Divanı’na taşımaları
tavsiye edilmiştir.409
Çözülemeyen sorunlar kapsamında komşularla sınır sorunu ve Kıbrıs sorunu
bulunmaktadır. Güney Kıbrıs ile başlatılan katılım müzakereleri sonuçlanana kadar sorunun
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oluşturmayacağı belirtilmiştir.410
Helsinki Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesi ile Türkiye, AB
müktesebatına uyum sağlama yükümlülüğü altına girmiş ve aday ülkeler için hazırlanan
katılım öncesi stratejisinde yararlanma imkânı sağlamıştır. Türkiye, bu katılım öncesi strateji
sayesinde AB’nin çeşitli program ve projelerine katılabilme ve katılım öncesi mali yardım
alabilme hakkı elde etmiştir.411 Böylelikle üyelik için gerekli reformları gerçekleştirmek için
mali yardımlar alabilecektir. Aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının benimsenmesi için
ulusal program hazırlanması ve ortaklık çerçevesinin şekillendirilmesi de gerekecektir.412
Ancak Aralık 2000’de yapılan Nice Zirvesi’nde AB kurumlarının yapısı 12 aday ülke
dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş, bu gözden geçirme sırasında, Helsinki’de 13.
Aday ülke olarak ilan edilen Türkiye dikkate alınmamıştır.413 Söz konusu Zirve’de 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olacak ve AB’nin geleceği üzerinde etkili olacak reformlar
konusunda anlaşmaya varılmıştır ve kurumsal reformlarla ilgili yapılan hesaplamalar 27 üye
ülkeden oluşan bir AB üzerinden yapılmış, AB’nin 28. Üyesi olacak Türkiye hesaba
katılmamıştır. Bu konu ile ilgili dönem başkanlığı yapan Fransa, Zirve’de 10 yıllık öngörü
yapıldığını ve Türkiye’nin henüz adaylık müzakerelerine başlamadığı için Türkiye’nin dâhil
edilmediğini ifade etmiştir.414

14.7. Helsinki Avrupa Konseyi Sonrası Gelişmeler
Türkiye’nin aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu’na
verilen üyelik sürecine hazırlık sürecini başlatma görevi kapsamında Mart 2001’de Katılım
Ortaklığı Belgesi hazırlanmış ve Türkiye’nin tam üyelik için kısa orta ve uzun vadeli yol
haritası çizilmiş, AB’nin yapacağı yardımlar belirlenmiştir. KOB’un AB konseyi tarafından
kabul edilmesinin ardından Türkiye, AB müktesebatına ne kadar sürede ve hangi ölçüde
uyabileceğini beyan ettiği bir Ulusal Program hazırlamıştır. Gerek KOB gerekse Ulusal
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Program statik belgeler değildir. Müzakere süreci ilerledikçe bu belgeler yenilenmekte veya
güncellenmektedir.415
KOB’un kısa vadede yerine getirilmesini öngördüğü kriterlerden bazıları, Türkiye
vatandaşlarının anadilinde radyo televizyon yayını yapılması, Kıbrıs ile politik diyaloğun
güçlendirilmesiydi. 416
Avrupa Birliği Komisyonu Kasım 2001’de Türkiye için IV. İlerleme Raporunu ve
Strateji Belgesini yayınlamıştır. Gerek ilerleme Raporu gerekse Strateji Belgesi, reformları
teşvik eden bir üslupla yazılmış olsa da, raporda Türkiye’nin Kopenhag siyasi ve ekonomik
kriterleri karşılamaktan çok uzak olduğu, tam üyelik için yapılması gereken birçok reform
olduğu ifade edilmiştir. Raporda insan haklarına vurgu yapılmış ve yapılan anayasa
değişiklikleri ile ilgili bir değerlendirme yapılmasının erken olacağı, bu değişikliklere dair
uygulamaların nasıl yapılacağının görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ekonomik kriterler
alanında ise son yaşanan mali krizlerin Türkiye’yi kriterleri karşılamaktan uzaklaştırdığı
vurgulanmıştır.417
Türkiye Ocak 2001’de AB’ye uyum çerçevesinde Ceza Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, Dernekler Kanunu ve Siyasi Dernekler
Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapmıştır. Ağustos 2002’de ise savaş ve yakın savaş halleri
dışında ölüm cezası kaldırılmış, Ocak 2003 itibari ile olağan üstü hal uygulaması yürürlükten
kaldırılmış, Türk vatandaşlarına geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçeleri kullanma
hakkı verilmiş, bu diller üzerindeki radyo televizyon yayın hakkı üzerindeki kısıtlamalara son
verilmiştir.418

14.8. Kopenhag Zirvesi
12-13 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili şu
kararlar alınmıştır: Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı
takdir edilmiştir. Tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanacak olan 2004 Yılı İlerleme Raporu’nun hazırlanması, raporda yer alacak olan
Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılayıp karşılamadığına dair görüşün beklenmesi ve

415

Bilici, a.g.e., s. 68.
Çomak, a.g.e., ss. 436-438
417
Ülger, a.g.e., ss.17-18
418
Can, a.g.e., s.174
416

376

rapor Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik müzakerelerinin
başlatılması kararlaştırılmıştır.419

14.9. AB Müzakerelerine Hazırlık Dönemi
Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak ilan edilmesin ardından 2000 yılının Haziran
ayında TBMM tarafından kabul edilen bir kanunla AB müktesebatına uyum ile ilgili
eşgüdümü yapacak Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı bir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
(ABGS) kurulmuştur. Bunun yanı sıra Nisan 2003’te Lüksemburg’da yapılan Türkiye-AB
Ortaklık Konseyi toplantısında Türkiye’nin mevzuat taraması sürecine hazırlanması amacıyla
kurulması karara bağlanan ve aşağıda isimleri sıralanan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’ne
bağlı teknik alt komiteler kurulmuştur.420
 Tarım ve Balıkçılık Komitesi
 Ulaştırma, Çevre ve Enerji Komitesi
 İç Pazar ve Rekabet Komitesi
 Teknolojik Yenilik, Eğitim ve İşbirliği Komitesi
 Bölgesel Kalkınma-İstihdam ve Sosyal Politikası Komitesi
 Ticaret-Sanayi ve AKÇT Ürünleri Komitesi
 Ekonomik Ve Parasal Birlik, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Komitesi
 Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama Komitesi

14.10. Müzakere Sürecinin Başlatılması
Yukarıda bahsedildiği üzere Kopenhag Zirvesi’nde müzakerelere başlanması için 2004
Yılı İlerleme Raporu’nun beklenmesi karar alınmıştı. 6 Ekim 2004’te 2004 Yılı İlerleme
Raporu, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin etkilerini inceleyen Etki Raporu ve Tavsiye Kararı
yayınlanmıştır. Komisyonun Tavsiye Kararında Türkiye’nin gerekli koşulları yerine getirdiği,
bu sebeple de müzakerelere başlanması başlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu raporlar ışığında
Aralık 2004’te gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye’nin tam üyelik
müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.421
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Tam üyelik müzakereleri için belirlenen fasıllar aşağıda sıralanmıştır.422
 Malların Serbest Dolaşımı
 İşçilerin Serbest Dolaşımı
 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 Sermayenin Serbest Dolaşımı
 Kamu Alımları
 Şirketler Hukuku
 Fikri Mülkiyet Hukuku
 Rekabet Politikası
 Mali Hizmetler
 Bilgi Toplumu ve Medya
 Tarım ve Kırsal Kalkınma
 Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 Balıkçılık
 Taşımacılık Politikası
 Enerji
 Vergilendirme
 Ekonomik ve Parasal Politika
 İstatistik
 Sosyal Politika ve İstihdam
 İşletmeler ve Sanayi Politikaları
 Trans-Avrupa Şebekeleri
 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 Yargı ve Temel Haklar
 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 Bilim ve Araştırma
 Eğitim ve Kültür
 Çevre
 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 Gümrük Birliği
 Dış İlişkiler
 Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
422
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 Mali Kontrol
 Mali ve Bütçesel Hükümler
 Kurumlar
 Diğer Konular

14.10.1. Mevzuat Taraması Aşaması
Yukarıda belirtilen fasıllar bakımından AB müktesebatı ile Türkiye Mevzuatını
karşılaştırıldığı Tarama Toplantılarında, AB müktesebatını uygularken ele alınması gereken
konular, AB müktesebatına uygun yasaların mevcut olup olmadığı, eğer mevcut değilse söz
konusu yasaların ne zaman çıkarılacağı, bu yasaları uygulayacak kurumların olup olmadığı ve
geçiş süresine ihtiyaç olup olmadığı tespit edilir. Tarama süreci, AB Komisyon yetkililerinin
AB müktesebatı hakkında Türk yetkililere bilgi verdiği “Tanıtıcı Tarama” ve Türkiye’nin
kendi mevzuat ve uygulamaları konusunda Avrupa Komisyonu’na bilgi verdiği “Ayrıntılı
Tarama” adı verilen iki aşamadan oluşmaktadır.423 Türkiye için Mevzuat Taraması 20 Ekim
2005 tarihinde Bilim ve Araştırma faslı ile başlamış ve 13 Ekim 2006’da Yargı ve Temel
Haklar faslı ile Tarama çalışmaları sona ermiştir.424

14.10.2. Müzakere Aşamasında Türkiye’nin Durumu
Uyum çalışmaları, her bir alanda mevzuat uyumundan sorumlu bakanların ve
kurumların görevlilerinden oluşan teknik bir heyetle yürütülmektedir ve müzakereler,
 Türkiye’nin açılan fasıllar ile ilgili uyum çalışmalarının ve yapılacak değişikliklerin
takvimini içeren “Pozisyon Belgesi” hazırlaması
 Bu belgenin AB’ye sunulmasının ardından tüm üye ülkelerin de katılımı ile Ortak
Pozisyon Belgesi oluşturulması ile fiilen başlatılmıştır.425
 2010 yılı itibari ile Türkiye’nin müzakerelerdeki son durumu aşağıdaki gibidir.426
 İlk olarak 12 Haziran 2006’da Bilim ve Araştırma faslı için müzakereler başlamış
ancak söz konusu fasıl geçici olarak kapatılmıştır.
 Bilim ve Araştırma faslı başta olmak üzere Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler
Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Gıda Güvenliği,
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Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Vergilendirme, İstatistik, İşletme ve Sanayi Politikası,
Trans-Avrupa Şebekeleri, Çevre Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ve Mali Kontrol
fasılları müzakereye açılmıştır.
 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı
müzakereye açılmıştır.
 "Eğitim ve Kültür" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" fasılları, ise teknik olarak
açılmaya hazır olmalarına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB Mevzuatı ile ilgili
olmayan nedenlerle müzakere edilmeye başlanmamıştır
 Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali
Hizmetler, Tarım ve Kırsal kalkınma, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Gümrük
Birliği ve Dış İlişkiler fasılları askıya alınmıştır.
 "Rekabet Politikası", "Kamu Alımları", "Sosyal Politika ve İstihdam" fasılları teknik
açılış kriterleri yerine getirildiği takdirde müzakerelere başlanabilecektir.
 “Ekonomik ve Parasal Politika” ve “Eğitim ve Kültür” fasıllarında Müzakere
Pozisyonu sunulmuştur.
 Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Kamu
Alımları, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal
Politika ve İstihdam ile Gümrük Birliği fasıllarında AB Konseyi tarafından açılış
kriterleri belirlenmiştir.
 İşçilerin Serbest Dolaşımı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Yargı ve Temel
Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Dış İlişkiler, Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikalar, Mali ve Bütçesel Hükümler Fasılları ile ilgili AB Konseyinde görüşmeler
sürmektedir.
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Uygulamalar
1. Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini değerlendirerek, tam üyeliğe kabul edilip
edilmeyeceği hususunu tartışınız.
2. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi tam üyeliğe kabul etmemesinin nedenlerinin neler
olabileceğini düşününüz ve maddeler halinde yazınız.
3. Türkiye, Avrupa Birliği’nde tam üyeliğe kabul edildiği takdirde; hem Türkiye
hem de Avrupa Birliği açısından meydana gelebilecek değişiklikler neler
olabilir? Olası etkileri üzerinde düşününüz.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin AB ile ilişkileri açısından Ankara Anlaşması’nın önemi nedir ve
anlaşma neleri kapsamaktadır?
2) Katma Protokol nedir ve neleri içermektedir?
3) Gümrük Birliği nedir? AB ve Türkiye açısından ne gibi bir önem taşımaktadır?
4) Lüksemburg Zirvesi ve Helsinki Avrupa Konseyi’nde yaşanan gelişmeleri tartışınız.
5) Türkiye’nin AB’ne tam üye adaylığını ve müzakere sürecini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde inişli çıkışlı bir seyir izleyen ve birçok tartışmaya konu olan Türkiye
Avrupa Birliği ilişkileri incelenmiştir. Uzmanlar AB ile ilişkilerimiz ve yapılan anlaşmaların
yararları ve zararları üzerinde farklı fikirler sunmuştur. Ancak Türkiye’nin modernleşme ve
batılılaşma hedefinde AB’nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye, gösterdiği kararlı tutum
ve tam üyelik yönünde attığı istikrarlı adımlar sayesinde, AB üye adayı ilan edilmeyi
başarmıştır. Türkiye ekonomisinin dışa açılmasında, dış piyasalarla rekabet edebilir konuma
gelmesinde ve adaylık sürecinde açılan müzakere fasıllarında AB ile uyum adına
gerçekleştirilen reformlar ülkemizin çağdaşlaşmasında önemli rol oynamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye ile AB ilişkileri Roma Anlaşması ile başlamıştır.
b) 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile gümrük birliğiyle başlayıp tam üyelikle
sonuçlanacak bir süreç tanımlanmıştır.
c) 1970 yılında imzalanan Katma Protokol, Topluluk ile Türkiye arasında gümrük birliğinin
nasıl kurulacağını düzenliyordu.
d) Türkiye, 14 Nisan 1987 yılında erken tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
e) Türkiye 1990 yılında gümrük birliğine geçiş yapmıştır.
2) Türkiye’nin diğer ülkelerle aynı statüde aday ülke olarak belirlendiği zirve/konsey
toplantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kopenhag Zirvesi
b) Davos Zirvesi
c) Oslo Zirvesi
d) Danimarka Zirvesi
e) Viyana Zirvesi
3) Türkiye’nin AB müzakere sürecindeki son durumu hakkında verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) İlk olarak 12 Haziran 2006’da Bilim ve Araştırma faslı için müzakereler başlamış ancak
söz konusu fasıl geçici olarak kapatılmıştır.
b) En son olarak 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu Faslının açılış kriterleri karşılanmış olup söz konusu fasıl müzakereye
açılmıştır.
c) Eğitim ve Kültür ve Ekonomik ve Parasal Politika fasıllarının müzakere süreci askıya
alınmıştır.
d) Rekabet Politikası, Kamu Alımları, Sosyal Politika ve İstihdam fasılları teknik açılış
kriterleri yerine getirildiği takdirde müzakerelere başlanabilecektir.
e) İşçilerin Serbest Dolaşımı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Yargı ve Temel
Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Dış İlişkiler, Dış, Güvenlik ve Savunma, Mali ve
Bütçesel Hükümler Fasılları ile ilgili AB Konseyinde görüşmeler sürmektedir.
4) Türkiye’nin AB ülkeleri ile gerçekleştirdiği ihracat 2000 yılı sonunda hangi rakama
ulaşmıştır?
a) 8,5 milyar Euro
b) 10 milyar Euro
c) 15,6 milyar Euro
d) 17 milyar Euro
e) 21 milyar Euro
5) Türkiye- AB Gümrük Birliği Anlaşması ile
...................................................
Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Emeğin serbest dolaşımı Gümrük Birliğinin dışında tutulmuştur.
b) Emeğin serbest dolaşımı Gümrük Birliğine dâhil edilmiştir.
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c) Üye ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi, kota ve benzeri
kısıtlama ve engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.
d) Mal dolaşımının üye ülkelerle serbestleşmesi amaçlanmıştır.
e) Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması aşamasına geçmiştir.
6) Gümrük Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gümrük Birliği’nin imzalanması ile birlikte Ankara Anlaşması’nda belirtilen son aşamaya
gelinmiştir.
b) 13 Aralık 1995’te AB Parlamentosu Gümrük Birliği’nin son aşamasına geçilmesi yönünde
karar verdi ve karar 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girdi.
c) Gümrük Birliği, üye ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi,
kota ve benzeri kısıtlama ve engellerin kaldırılarak mal dolaşımının serbestleştiği ve üçüncü
taraflara karşı ortak bir gümrük politikası uygulanan bir ekonomik bütünleşme biçimidir.
d) Gümrük Birliği kurulmasının en önemli amaçlarından biri, birliğe üye ülkelerin hem iç
piyasalarındaki rekabet ortamı üzerine hem de ülkelerin uluslararası piyasalardaki rekabet
gücü üzerine olumlu etkilerinin bulunmasıdır.
e) Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte Türkiye, üçüncü ülkelere karşı
uygulayacağı dış ticaret politikası belirleme konusundaki egemenlik hakkı kazanmıştır.
7) Aşağıdaki kararlardan hangisi Kopenhag Zirvesi'nde alınan kararlardan değildir?
a) Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı takdir edilmiştir.
b) Tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanacak
olan 2004 Yılı İlerleme Raporu’nun hazırlanması beklenecektir.
c) 2004 Yılı İlerleme Raporu’nda yer alacak olan Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılayıp
karşılamadığına dair görüş beklenecektir.
d) 2004 Yılı İlerleme Raporu, Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik
müzakerelerinin başlatılacaktır.
e) Zirvede, Türkiye-AB Ortaklık Komitesine bağlı teknik alt komitelerin kurulması
kararlaştırılmıştır.
8) Türkiye’nin diğer ülkelerle eşit statüde ve eşit şartlar altında tam üyeliğe aday ülke
olarak kabul edilmesi aşağıdakilerin hangisiyle verilmiştir?
a) Helsinki Avrupa Konseyi
b) Kopenhag Zirvesi
c) Katma Protokol
d) Gümrük Birliği
e) Lüksemburg Zirvesi
9) Kopenhag Zirvesi ile ilgili olarak doğru olmayan ifade veya ifadelere aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?
I. 12-13 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
II. Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı takdir edilmiştir.
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III. 2004 Yılı İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
IV. Rapor Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik müzakerelerinin
başlatılması kararlaştırılmıştır.
a) I ve IV
b) Yalnız I
c) II ve III
d) Yalnız II
e) III ve IV
10) Türkiye – Avrupa Birliği süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış
değildir?
a) 31 Aralık 1995 tarihinde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmıştır.
b) Lüksemburg Zirvesi 2002 yılında yapılmıştır.
c) 1973 yılında Katma Protokol imzalanmıştır.
d) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 1954 yılında Ankara Anlaşması ile
başlamıştır.
e) Roma Anlaşması Kopenhag Zirvesi sonunda imzalanmıştır.

Cevaplar
1)e 2)a 3)c 4)c 5)b 6)e 7)e 8)a 9)b 10)a
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