


375

17
Türkiye: Dengeli ve Sürdürülebilir  
Yüksek Büyüme Peşinde
S. ERDEM AYTAÇ

Küresel ekonominin oldukça dalgalı bir seyir izlediği son on yılda “yükse-
len ekonomiler” olarak nitelenen ülkelerin olumlu ekonomik büyüme per-
formansları dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin özellikle 2008-
2009 küresel ekonomik krizi öncesi ve hemen sonrasındaki başarılı ekono-
mik performansı bazı analistleri diğer gelişmekte olan ülkelerce takip edile-
bilecek bir “Türk modeli” üzerinde spekülasyon yapmaya kadar itti.1 Bu bö-
lümde, Türkiye’nin son on yıllık ekonomik performansı incelenerek, öne çı-
kan olumlu noktaların yanı sıra, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme 
önünde engel oluşturabilecek önemli yapısal sorunlara dikkat çekilecektir.

2001 ekonomik krizi sonrasında gerçekleştirilen reformlar ve olumlu 
uluslararası ekonomik ortamın desteğiyle, Türkiye ekonomisi 2008-2009 
küresel ekonomik krizine kadar yüksek oranda büyüme sağladı. Bu dönem-
de uygulanan sağlam mali ve parasal politikalar Türkiye’nin 1990’lar boyun-
ca karşı karşıya kaldığı yüksek bütçe açıkları ve yüksek enflasyona son ver-
miş ve büyümeyi tetikleyen ana faktörler olmuştur. Ne var ki, bu dönemde-
ki büyüme büyük ölçüde iç talebe ve dış finansmana dayalı olarak gerçekleş-
miş, cari açık sürekli artmış ve Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki dal-
galanmalara karşı oldukça hassas bir konuma gelmiştir. 2008 sonunda ulus-
lararası ekonomik ortamın ciddi bir şekilde bozulmasıyla, Türkiye ekono-
misi keskin bir daralma sürecine girmiştir. Krizin etkileri özellikle büyüme 

1 Örneğin 2011 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick Tür-
kiye’nin ekonomik büyümedeki başarısının dünyanın dikkatini çektiğini ve uluslararası kuru-
luşların Türkiye örneğinden çıkarması gereken dersler olduğunu belirtmiştir. Milliyet, 20 Tem-
muz 2011.
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ve işsizlik gibi makroekonomik göstergeler açısından oldukça ağır olmuştur. 
Her ne kadar kriz sonrası toparlama süreci nispeten hızlı ve güçlü olsa da, 
Türkiye’nin dengeli bir büyüme sürecine girdiğini söylemek mümkün değil-
dir. Bu dönemde cari açık rekor düzeylere ulaşmış, büyümenin itici faktörle-
ri iç talep ve dış finansman olmaya devam etmiştir.

Türkiye ekonomisinin dış finansmana olan bağımlılığı orta ve uzun vade-
de dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme önündeki en önemli engel ola-
rak durmaktadır. Bu bağımlılığa yol açan iki yapısal faktör, iç tasarrufların 
yetersizliği ve dış ticaret açıklarıdır. Zaten oldukça düşük olan iç tasarruf 
oranı 2000’li yıllar boyunca daha da azalmıştır. Türkiye son on yılda ihracat-
ta önemli bir artış gerçekleştirmiş olsa da, bu artış ithalattaki artışın olduk-
ça gerisinde kalmıştır. Ayrıca Türkiye ekonomisinin toplam ihracatında orta 
ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı hâlâ çok düşük düzeydedir. Sonuç ola-
rak, bu olumsuz faktörler Türkiye ekonomisini büyüme için dış finansmana 
ve olumlu bir uluslararası likidite ortamına bağımlı kılmaktadır.

Her ne kadar düşük iç tasarruf oranı ve dış ticaret açıkları Türkiye ekono-
misinin en önemli zayıf noktası olan dış finansman bağımlılığının görünür 
sebepleri olsa da, bu zayıf noktayı güçlendirmenin yolu bu görünür sebeple-
rin de altında yatan faktörleri belirlemekten geçmektedir. Bu bölümde Tür-
kiye ekonomisinin en önemli yapısal sorunlarının altında yatan ana sebebin 
işgücü piyasasının ve beşeri sermayesinin yetersizliği olduğu savunulacaktır.

Büyük bir kayıt dışı sektör, nispeten düşük vasıflı, düşük eğitimli işgücü 
ve özellikle kadınların işgücüne katılımı başta olmak üzere düşük işgücüne 
katılım oranı Türkiye işgücü piyasasının karakteristik özellikleridir. Türki-
ye’nin işgücüne katılım oranını ve genel olarak işgücü kalitesini önemli öl-
çüde arttırmadan dış finansman bağımlılığını azaltması ve dolayısıyla den-
geli ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalaması oldukça zor gözükmek-
tedir. Şimdiye kadar uygulanan politikalar Türkiye’yi alt-orta gelir düzeyin-
den üst-orta gelir düzeyine çıkarmak için yeterli olmuş olsa da bu politikala-
rın üst gelir düzeyini yakalamak için yeterli olmayacakları açıktır. Beşeri ser-
mayesini hızlı ve güçlü bir şekilde geliştirmedikçe “orta gelir tuzağı” Türki-
ye için ciddi bir risktir.

Türkiye ekonomisinin 2001’den 2008-2009 küresel ekonomik  
krizine kadarki genel görünümü

2001 ekonomik krizi son dönem Türkiye siyasal iktisadında belirleyici ve 
kritik bir dönüm noktasıdır. Bu krizle birlikte Türkiye tarihindeki en büyük 
ekonomik daralma yaşanmış ve genellikle ücretlilerin ve düşük gelirli grup-
ların en olumsuz olarak etkilendiği önceki ekonomik krizlerin aksine, 2001 
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krizi toplumun tüm kesimlerini etkilemiştir (Öniş, 2009). Krizin finansal 
maliyeti de çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bankacılık sektörünün yeni-
den sermayelendirilmesi için gereken tutar 2001 yılında tek başına gayri safi 
yurtiçi hasılanın (GSYH) % 32’sine ulaşarak, vergi mükelleflerine 47,2 mil-
yar ABD dolarına mal olmuştur. Fakat ironik olarak, Türkiye kapitalizminin 
özellikle 1990’larda yakasını bırakmayan birtakım kemikleşmiş zayıf nokta-
larını hedef alan yeni bir yapısal reform sürecini başlatan da bu krizin de-
rinliği olmuştur (Öniş ve Güven 2011). Bakır ve Öniş (2010: 85), 2001 kri-
zinin “Türk mali sistemine yerleşmiş ‘eş dost kapitalizmi’ni derinden sarstı-
ğını”, IMF destekli reform paketine karşı koalisyon hükümetinin direncini 
kırdığını ve düzenleme yanlısı güçlü bir koalisyonun oluşmasına neden ol-
duğunu vurguluyorlar.

2001 krizinin ardından gelen reformların amacı, (i) genel olarak ekono-
miye, özelde ise finans sektörüne yönelik olarak güçlü bir düzenleyici çer-
çeve geliştirilmesi ve (ii) mali ve parasal disiplinin oluşturulmasıdır (Bakır, 
2009; Bakır ve Öniş, 2010; Öniş, 2012). Düzenleyici çerçeve açısından, kriz 
sonrası politikanın en önemli öğelerini Merkez Bankası’nın bağımsızlığının 
güçlendirilmesi, kamu finansmanındaki şeffaflığın arttırılması ve düzenle-
yici birimlerin ekonominin çeşitli alanlarındaki (enerji, telekomünikasyon, 
bankacılık gibi) gücünün ve özerkliğinin arttırılması oluşturdu (Öniş, 2009; 
Yılmaz, 2012). Mali ve parasal disiplin sağlamayı hedefleyen politikalar ise 
birincil bütçe fazlası sürdürülmesini, vergi idaresinin iyileştirilmesini, yük-
sek reel faiz oranlarının sürdürülmesini ve bütçe dışı fonların ortadan kal-
dırılması gibi önlemleri kapsıyordu. Ayrıca, özelleştirme programının yeni-
den hayata geçirilmesi, tarımsal desteklerin azaltılması ve doğrudan yabancı 
yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması yoluyla ekonominin da-
ha da liberal hale getirilmesi doğrultusunda adımlar atıldı. Bu reformların üç 
amacı vardı: (i) Ekonomiye olan güvenin arttırılması, (ii) kronik hale gel-
miş yüksek enflasyon oranının düşürülmesi ve (iii) sürdürülebilir büyüme-
nin sağlanması. Öniş (2012: 139) bu reformları, “Türkiye’nin Post Washing-
ton Konsensüsü bağlamında ‘düzenleyici neo-liberalizm’ ile olan karşılaşma-
sı açısından büyük bir adım” olarak tanımlar.

Bu bağlamda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002’nin sonunda iktida-
ra geldiğinde, iyileştirilmiş mali dengeler, düşen faiz oranları ve enflasyonla 
sonuçlanan büyük bir reform süreci bir süredir uygulamaya geçirilmişti. İk-
tidardaki ilk döneminde (2002-2007) AKP pragmatik olarak bu reform sü-
recine bağlı kaldı ve alışılmadık biçimde olumlu seyreden bir küresel likidite 
ortamının da desteğiyle, Türkiye 1950 sonrası dönemdeki en iyi ekonomik 
büyüme dönemlerinden birini yaşadı (Öniş ve Güven, 2011; Öniş, 2012). 
Makroekonomik göstergeler açısından, kümülatif GSYH büyüme oranı 2002 
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ve 2007 yılları arasında % 48 olarak gerçekleşirken, 2002’de % 45 olan yıl-
lık enflasyon oranı (TÜFE) 2007 yılı sonunda % 8,8’e düştü. Türkiye’nin 
1970’lerin başından beri kronik hale gelmiş yüksek enflasyonla yaşamaya 
alışık olduğu göz önüne alındığında, enflasyondaki düşüş özellikle çarpıcı-
dır. 2007 yılı sonunda enflasyon oranı neredeyse otuz yıl içinde ilk kez tek 
haneli rakamlara indirildi. Türkiye’de 1990-2007 yılları arasında GSYH ve 
enflasyonun seyri Grafik 1’de sunulmuştur.

Bu dönemdeki makroekonomik göstergelerdeki etkileyici performansı 
açıklayan iki temel faktör söz konusudur: (i) Temkinli mali ve parasal po-
litikalar ve (ii) olumlu bir küresel likidite ortamı. Mali ve parasal politika-
lara bakıldığında, 2002-2007 döneminde ortalama % 4,6 oranında seyre-
den birincil bütçe fazlaları sonucunda kamu finansmanı ve iç borçlara iliş-
kin göstergelerde önemli bir iyileşme gerçekleşmiş ve merkezi hükümet 
bütçe açığının GSYH’ye oranı 2002’de % 11,5’ten 2007 yılında % 2’ye kadar 
gerilemiştir. Aynı dönem içinde kamu net borç stokunun GSYH’ye oranı % 
74’ten % 39,9’a düşmüş ve hükümet bütçesi borç faizi ödemeleri açısından 
ciddi ölçüde rahatlamıştır. Faiz ödemeleri 2002 yılında toplam bütçe har-
camalarının neredeyse yarısını oluştururken, bu oran 2007 yılında % 24’e 
kadar düşmüştür. Faiz harcamalarının önemli ölçüde gerilemesiyle hükü-
met faiz dışı harcamalara bütçeden daha büyük bir pay ayırabilir hale gel-
miştir (Grafik 2).

GRAFİK 1. Türkiye’de GSYH (1990 = 100) ve Enflasyon (1990-2007)

Kaynak: TÜİK.
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2002-2007 yılları arasında Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinin 
güçlendirilmesinde rol oynayan ikinci faktör, son derece olumlu küresel li-
kidite ortamıdır. Temkinli mali ve parasal politikalar Türkiye ekonomisine 
olan güvenin oluşturulmasını sağlarken, iki dış dayanak noktasının, IMF ve 
AB’nin varlığı, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kısa-orta vadeli politik ve 
ekonomik istikrarın devamlılığına olan inancını pekiştirdi (Öniş, 2009; Yıl-
maz, 2012). Sonuç olarak Öniş’in (2009) “verimli döngü” olarak adlandırdı-
ğı bir süreç meydana geldi; Türkiye ciddi miktarda Doğrudan Yabancı Yatı-
rımı (DYY) çekerken, bu kaynaklar yurtiçindeki olumlu havayı daha da güç-
lendirdi. Türkiye’nin DYY gelirleri 2002 yılından önceki on yıllık dönem-
de yıllık ortalama 1 milyar ABD doları düzeyinde iken, 2002 yılından 2008-
2009 küresel ekonomik krizine kadarki dönemde, yıllık ortalama 11 mil-
yar ABD dolarına çıktı (World Bank). Aynı şekilde, 2005 ve 2007 yılları ara-
sında özelleştirmeden 20 milyar ABD doları aşkın gelir elde edildi ki bu tu-
tar önceki 16 yıl boyunca elde edilen tutarın iki katından fazladır (Atiyas, 
2009). Olumlu bir ekonomik ve siyasi ortama ek olarak, yabancı yatırımcı-
lar yasal alandaki iyileştirmelerden, yatırımların önündeki bürokratik engel-
lerin kaldırılmasından ve kurumlar vergisi oranındaki indirimden de fayda-
landılar (Öniş, 2009).

2002-2007 yılları arasındaki büyüme döneminin çarpıcı özelliklerinden 
biri de, düşük gelirli hanelerin yüksek gelirli hanelere göre büyümeden da-

GRAFİK 2. Faiz Ödemeleri ve Faiz-Dışı Harcamaların Merkezi Hükümet Bütçesi  
İçindeki Payları (1990-2007)

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, www.maliye.gov.tr
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ha fazla yararlanması şeklinde gözlemlenen güçlü “aşağıya sızma” etkileri-
dir. Tablo 1’de yer verilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine gö-
re, 2002-2007 döneminde ortalama hane gelirlerindeki artışlar düşük gelirli 
haneler için daha yüksek olmuştur. Örneğin, % 10’luk en düşük gelir grubu-
nun ortalama hane geliri bu dönemde % 182 oranında artarken, % 10’luk en 
yüksek gelir grubu için bu oran % 88 oranında kalmıştır. Benzer şekilde, res-
mi yoksulluk rakamlarına göre günlük geliri 4,3 ABD dolarının altında olan 
nüfusun oranı 2002 yılında % 30,3 iken, 2007 yılında % 8,4’e düşmüş, gı-
da yoksulluğu oranı ise üçte iki oranında azalmıştır (Tablo 2). Bu gelişmele-
rin gelir eşitsizliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması şaşırtıcı değildir. 
1994’te 0.49 olan Gini katsayısı, 2007 yılında 0.41’e düşmüş, OECD tarafın-
dan yakın zamanda düzenlenen bir raporda (2012: 32), Türkiye’nin “2000’li 
yıllarda gelir eşitsizliğinin azaldığı az sayıdaki OECD ülkelerinden biri” ol-

TABLO 1. Hanehalkı Gelirine Göre Sıralı Gelir Dağılımı  
(yüzde 10’luk dilimler itibarıyla, TL) (2002-2007)

 Ortalama hanehalkı geliri (TL)

Gelir grupları 2.002 2.007 Yüzde değişim

En düşük %10  1.650  4.646 %182

2. %10  2.974  7.359 %147

3. %10  3.887  9.311 %140

4. %10  4.689 11.276 %140

5. %10  5.601 13.372 %139

6. %10  6.654 15.698 %136

7. %10  8.148 18.552 %128

8. %10 10.066 22.479 %123

9. %10 13.537 28.902 %114

En yüksek %10 30.214 56.658 %88

Kaynak: TÜİK.

TABLO 2. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fertlerin Yoksulluk Oranları (%)

Yöntemler 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gıda yoksulluğu (açlık) 1.35 1.29 1.29 0.87 0.74 0.48

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 26.96 28.12 25.60 20.50 17.81 17.79

Kişi başı günlük 1 $’ın altı 0.20 0.01 0.02 0.01 - -

Kişi başı günlük 2.15 $’ın altı 3.04 2.39 2.49 1.55 1.41 0.52

Kişi başı günlük 4.3 $’ın altı 30.30 23.75 20.89 16.36 13.33 8.41

Kaynak: TÜİK.
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duğunun altı çizilmiştir. Gelir eşitsizliğindeki bu iyileşme 1990’lı yılların or-
talarından 2000’li yılların sonuna kadarki dönemde OECD ülkeleri arasın-
daki en iyi performansa denk gelmektedir. Bununla birlikte, Türkiye gelir 
eşitsizliği seviyesi açısından OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda kalma-
ya devam ediyor.

2002-2007 yılları arasındaki ekonomik büyüme döneminde gözlemle-
nen bu önemli “aşağıya sızma” etkilerini açıklarken, Öniş (2012) iki fak-
törün altını çiziyor. Öniş öncelikle, enflasyonun esasen olumsuz gelir dağı-
lımıyla sonuçlanan bir gerileyen vergi olduğunu ve bu nedenle düşük enf-
lasyonlu bir ortamdaki büyümenin toplumun alt tabakalarına önemli fay-
dalar sağladığını belirtiyor. İkinci olarak ise, resmi kanallar yoluyla yapılan 
yeniden dağıtımın (yerel seviyedeki mobilizasyon ve gayri resmi mekaniz-
malara ek olarak) AKP döneminde ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeki-
yor. Kamu harcamaları, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında, hem mutlak 
hem de GSYH’ye oranla ciddi bir artış göstermiş, bu da toplumun orta sınıf 
ve yoksul kesimlerine fayda sağlamıştır. OECD (2012) ise bu bağlamda ge-
nel olarak tarım dışı istihdamdaki ve üretkenlikteki artışın altını çiziyor. İs-
tihdamdaki artış açısından, 2002-2007 yılları arasında toplam istihdamda 
çok fazla bir değişiklik olmasa da neredeyse 2 milyon iş tarımdan diğer sek-
törlere kaymıştır. Bu gelişmede Orta ve Güneydoğu Anadolu’nun düşük ge-
lirli bölgelerinde 50-250 çalışanlı ilk nesil orta ölçekli kuruluşların sayıla-
rının hızla artması kısmen etkili olmuştur. Üretkenlikteki artış ise özellik-
le Batı’daki şehir merkezlerinde ve Marmara bölgesinde tırmanışa geçmiş-
tir (OECD, 2012).

Kısacası, olumlu uluslararası ortam (hızlı sermaye girişleri, IMF ve AB 
dayanak noktalarının varlığı) ve sağlam mali ve parasal politikaların al-
tında yatan “düzenleyici neo-liberalizm” (Öniş, 2012) ile birlikte kapsam-
lı düzenleyici reformların uygulanması, 2002-2007 yılları arasında Türki-
ye ekonomisinin ciddi oranda büyümesini sağlamıştır. İktidar partisi AKP, 
2001 ekonomik krizi sonrası başlatılan reformları takip ederek “küresel fi-
nansal pazarlarla düzensiz bir entegrasyon eşliğinde popülist yan ödeme-
ler, tırmanan bütçe açıkları ve yüksek enflasyondan oluşan yıkıcı bir dön-
gü” ile boğuşan 1990’lardaki hükümetlerin kaderini yenebilmiştir (Öniş ve 
Güven, 2011: 590). Bununla birlikte, Türkiye ekonomisi ciddi birtakım ya-
pısal güçsüzlükler ve rahatsız edici zayıf noktalar sergilemeye devam edi-
yor. Bunların olumsuz etkileri 2008-2009 küresel ekonomik krizi sırasında 
gün yüzüne çıkmıştır. Bu yapısal sorunların analizine geçmeden önce, kısa-
ca 2008-2009 krizinin Türkiye üzerindeki etkilerini ve sonrasındaki topar-
lanma dönemini inceleyeceğiz.
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2008-2009 küresel ekonomik krizinin Türkiye’ye etkisi  
ve toparlanma dönemi

2008-2009 küresel ekonomik krizinin Türkiye üzerindeki etkisi özellikle ge-
nel ekonomik faaliyet ve işsizlik açısından ağır oldu. GSYH 2008 yılının son 
çeyreğinde % 7 oranında, 2009 yılının ilk çeyreğinde ise % 14,7 oranında da-
raldı ve 2002’den beri gözlemlenen ve 27 çeyrektir süregelen pozitif büyüme 
dönemi sona erdi. 2008’in son çeyreğinde başlayan ekonomik daralma, yıl-
lık GSYH büyüme oranını 2008’de % 0,7’ye, 2009’da ise % -4,7’ye çekti. Ben-
zer şekilde, kriz öncesi % 10 seviyelerinde seyreden işsizlik oranı, krizin en 
ağır döneminde % 14’e fırladı (Grafik 3). 2009’un dördüncü çeyreğinde iyi-
leşme başladığında, sadece bir yıl önce 2,5 milyon olan işsiz sayısı yaklaşık 
3,5 milyona ulaşmıştı (TÜİK). Türkiye uluslararası anlamda da nispeten da-
ha kötü bir performans gösterdi. 2009 yılında OECD ve G-20 ülkelerinin or-
talama ekonomik daralma oranları sırasıyla % 3,9 ve % 1,4 olarak gerçekleş-
miş ve Türkiye oranının altında kalmıştır.

Öniş (2012: 143), “Türkiye ekonomisinin 2008-2009’da yaşadığı krizin 
bilindik anlamda bir kriz olmadığını” ifade eder. Türkiye’nin 1990’larda ya-
şadığı krizlerde tipik olarak büyük bütçe açıkları, yüksek enflasyon oranları, 
sürdürülemez dış ödemeler dengesi, işlevsiz bir hale gelen bankacılık siste-
mi ve düşüş halindeki uluslararası döviz rezervleri gözlemlenmekteydi. Bu-

GRAFİK 3. Çeyreksel Bazda GSYH Büyüme ve İşsizlik Oranları (2007-2012)

Kaynak: TÜİK.
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nun aksine 2008-2009 döneminde Türkiye’de bütçe açıkları kontrol altın-
daydı, enflasyon tek haneli seviyelerdeydi, döviz rezervleri yeterli düzeydey-
di, bankacılık sistemi sağlam durumdaydı ve herhangi bir dış ödemeler den-
gesi krizi söz konusu değildi. Bu nedenle, “iç kaynaklı” önceki krizlerin ak-
sine, 2008-2009 krizi öncelikli olarak “dış kaynaklı” bir kriz olup, küresel 
ekonomik sistemin sanayileşmiş çekirdek ülkelerinden yayılarak Türkiye’yi 
etkilemesi söz konusuydu.

Türkiye’nin geleneksel zayıf noktalarındaki (kamu finansmanı/borçlanma-
sı, dış ödemeler dengesi ve bankacılık sektörü) pozisyonu 2008-2009 krizin-
de nispeten güçlü olduğuna göre, makroekonomik göstergelerdeki ciddi kö-
tüleşmeyi nasıl açıklayabiliriz? Bakır (2009) bunun arkasında iki neden oldu-
ğunu savunuyor. Öncelikle, işveren ve tüketici güveninde yaşanan keskin dü-
şüş Türk bankalarının uyguladığı sıkı kredi politikasıyla birlikte yatırım har-
camalarında ve hane tüketiminde ani bir düşüşe neden oldu. Farklı ekonomik 
faaliyetlerin GSYH’ye yaptığı katkıların gösterildiği Grafik 4’te kamu harcama-
larının 2009 yılında kriz öncesine kıyasla arttığı, öte yandan hane tüketimi ve 
sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşün 2008-2009 döneminde oldukça kes-
kin olduğu görülüyor. Küresel krizin Türkiye ekonomisinde derin bir ekono-
mik daralmaya yol açmasının ikinci nedeni, dış talep ve kredi arzındaki keskin 
daralmalardır. 2009 yılında ihracatın büyümeye katkısı negatif olurken, hem 
sermaye girişleri hem de kredi arzı ciddi oranda kötüleşmiştir (OECD, 2012).

GRAFİK 4. Ekonomik Aktivitelerin GSYH Büyümesine Katkıları (2002-2011)

Kaynak: OECD (2012).
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Kriz karşısında AKP hükümeti ve Merkez Bankası mali ve parasal politika-
lar aracılığıyla bazı önlemler aldı. Mali açıdan baktığımızda, hükümetin aldı-
ğı önlemler genel olarak vergi ve prim indirimleri, üretim ve ihracata yöne-
lik kredi destekleri, bölgesel yatırım teşvikleri ve bazı büyük proje yatırım-
ları olarak gerçekleşti. Alınan bu önlemlerin maliyetinin 2008-2010 dönemi 
içinde GSYH’ye oranı yıllık ortalama % 1,8 olarak tahmin edilmiştir (Rawda-
nowicz, 2010). Bu oran G-20 üyesi gelişen ekonomiler ile karşılaştırıldığın-
da, Türkiye’nin krize karşı aldığı mali önlemlerin oldukça küçük ölçekte 
kaldığı görülüyor. Arjantin, Brezilya, ve Rusya gibi ülkelerdeki mali teşvik 
paketleri GSYH’nin % 5-6’sı düzeylerine ulaşmıştır (Öniş ve Güven, 2011).2 
Krize karşı alınan parasal politika önlemleri ise nispeten daha güçlü olmuş-
tur. Bu açıdan bakıldığında Merkez Bankası’nın kullandığı en önemli araç, 
politika faiz oranıdır. Kasım 2008’i takip eden bir yıl içerisinde ana politika 
faiz oranı 11 kez düşürüldü ve % 16,75’ten % 6,5’e indi. Faiz oranındaki bu 
indirim OECD ülkeleri ve diğer gelişmekte olan büyük ekonomiler arasın-
daki en büyük indirim oranıdır. Bu önlemler sonucunda nominal faiz oran-
ları rekor düşük seviyelerde seyretti (Rawdanowicz, 2010).

Krizin Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri üzerindeki ağır etkisine 
ve hükümetin kriz karşısında aldığı diğer büyük gelişmekte olan ekonomile-
re nazaran ılımlı ve büyük ölçüde tepkisel sayılabilecek önlemlerine rağmen 
(Öniş ve Güven, 2011; Öniş, 2012), Türkiye ekonomisi 2010 ve 2011’de cid-
di bir toparlanma gösterdi. Grafik 3 ve Grafik 4’te kısa süre içinde yurtiçi tale-
bin hızla artmaya başladığı, işsizliğin ciddi ölçüde azaldığı ve büyüme hızının 
2010’da % 9,2, 2011’de ise % 8,5 seviyesine ulaştığı görülüyor. İşsizlik oranı 
sadece iki yıl içinde % 14,5’lik doruk noktasından % 10,2 seviyesine gerileye-
rek, kriz öncesi seviyelere geri döndü. OECD’ye (2012) göre, iyileşme süre-
cinin nispeten hızlı olması, büyük oranda özel sektörün dinamizmini yansıt-
maktadır. Firmalar kısa süre içinde faaliyetlerini daha avantajlı oldukları ye-
ni sektörlere yönlendirmeyi ve Ortadoğu başta olmak üzere küresel krizden 
nispeten az etkilenen bölgelerdeki ihracat paylarını arttırmayı başarmışlardır.

Türkiye ekonomisindeki hızlı iyileşmeye rağmen, 2008-2009 küresel eko-
nomik krizi, Türkiye’nin 2001 sonrası dönemdeki büyüme öyküsünün al-
tında yatan ve söz konusu krize kadar beklenmedik ölçüde olumlu seyreden 
küresel likidite şartları tarafından gizlenen birtakım yapısal sorunları gözler 
önüne serdi (Öniş, 2010). Büyümenin dış mali kaynaklara olan aşırı bağımlı-
lığı, kriz sonrası iyileşmenin de ciddi ölçüde yabancı tasarruflara bağımlı ol-
ması anlamına gelmiştir. Bunun sonucunda, cari açık 2011’de GSYH’nin ne-
redeyse % 10’una ulaşarak daha önce görülmemiş seviyelere yükseldi. Bu se-

2 Öniş ve Güven (2011) gelişmekte olan büyük ekonomiler ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
krize karşı daha geç tepki verdiğini de vurgular. 
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viye ABD doları bazında tüm OECD ülkeleri arasındaki ABD’den sonra en 
büyük ikinci cari bütçe açığı düzeyini temsil etmektedir (OECD, 2012). Ay-
nı zamanda, tüketici fiyatları enflasyonu Aralık 2011’de % 10’un üzerine çı-
karak, hedeflenen oranın neredeyse iki katına ulaşmıştır. 2012 yılında eko-
nomi bilinçli olarak soğutulmaya çalışılmışsa da dengeli bir büyümenin ger-
çekleştiğini söylemek imkânsızdır. İç talep beklenenden sert daralmış, bü-
yüme % 2,2 oranında gerçekleşerek hedeflenen oranın (% 4) oldukça altın-
da kalmış, buna rağmen cari açık GSYH’nin % 6’sı gibi nispeten yüksek bir 
oranda gerçekleşmiştir (Gürsel vd., 2013). Bu makroekonomik dengesizlik-
ler, Türkiye’nin sürdürülebilir yüksek büyüme sürecine girebilmesi için dü-
zeltilmesi gereken birtakım kronik yapısal zayıf noktaların doğrudan sonu-
cudur. Bu zayıf noktaların en başında gelen dış finansman bağımlılığı bir 
sonraki bölümde değerlendirilecektir.

Türkiye ekonomisinin “aşil topuğu”: Dış finansman bağımlılığı

2000’li yılların başından itibaren Türkiye ekonomisinin en büyük zayıflığı, 
büyümenin büyük oranda dış finansmana bağımlı olmasıdır. Cari açık 2002 
yılından bu yana önemli bir artış göstermiştir. 2011’de GSYH’nin % 10’u gibi 
rekor bir seviyeye yükselen cari açık, 2012’de bir nebze düzelerek GSYH’nin 
% 6’sına geriledi. Bu rakama karşılaştırmalı olarak bakıldığında hâlâ çok 
yüksek kaldığı, Türkiye’nin cari işlemler dengesi açısından geçtiğimiz on yıl 
içinde birçok gelişmekte olan piyasa ekonomilerine göre sürekli olarak da-
ha kötü bir performans gösterdiği görülüyor (Grafik 5). Cari işlemler den-
gesindeki sürekli kötüleşmeye, Türk lirasının reel anlamda değer kazanma-
sı, ithalattaki hızlı artış, yüklü miktarda dış sermaye girişi ve ağırlıklı olarak 
iç talep odaklı büyüme eşlik etti (OECD, 2012).

Söz konusu büyüme modeli, Türkiye ekonomisini dış piyasa koşullarında 
ve yatırımcı algılarındaki değişikliklere karşı son derece savunmasız kılmak-
tadır. Küresel ekonomik görünüm olumlu olduğu sürece, Türkiye’ye yük-
sek getiri beklentileriyle çoğunluğu kısa vadeli olan önemli miktarda serma-
ye girişi gerçekleşmektedir. Bu sermaye girişlerine eşlik eden Türk lirasında-
ki değerlenme ve bol kredi arzı, iç talebi ve ithalatı güçlü bir şekilde destek-
leyip ihracatı görece olarak gerileterek, dış ticaret ve buna bağlı olarak cari 
işlemler açığını büyütmektedir. Yatırımcıların küresel ekonomi konusunda 
daha temkinli bir yaklaşım içinde olduğu ve risk iştahının azaldığı zaman-
larda ise sıcak para ülkeden çekilerek iktisadi faaliyetlerde ani bir yavaşla-
maya, Türk lirasında ani değer düşüşlerine ve dış açığın daralmasına neden 
olmaktadır. Türkiye’nin 2000’li yıllarda yaşadıkları, bu döngüye örnek nite-
liğindedir. 2008-2009 küresel ekonomik krizine kadarki dönemde Türkiye 
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önemli ölçüde yabancı sermaye çekmeyi başarmış ve bu durum da büyüme-
yi desteklemiştir. Ne var ki krizle birlikte sermaye akışlarının kesilmesi ül-
kede ciddi bir ekonomik daralmaya sebep olmuştur. Kriz sonrasında serma-
ye girişinin tekrar başlamasıyla birlikte ekonomi kriz öncesindeki döngüsü-
ne geri dönmüş gibi gözükmektedir.

Ekonominin yabancı sermaye girişlerine bu denli bağlı olması, Türki-
ye’deki büyümenin sürdürülebilirliğini en az iki yönden tehlikeye düşür-
mektedir. Öncelikle, ekonometrik analizler Türkiye’de sermaye girişleri ve 
ekonomik aktivite arasında yakın bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. Dünya 
Bankası tarafından gerçekleştirilen bir simülasyon çalışması, sermaye girişle-
rinde ani bir durmadan kaynaklanan bir şokun ekonomik aktivitede büyük 
bir daralmaya neden olacağını gösteriyor (World Bank, 2011). Sermaye gi-
rişlerinin aniden durması yatırım için gerekli olan kaynakları azaltmanın ya-
nı sıra, Türk lirasının da değer kaybetmesine neden olacak, bunun sonucun-
da da yüksek kur riski taşıyan firmaların bilançolarında kötüleşme görüle-
cektir. İkinci olarak, sermaye girişleri Türk lirasının ciddi oranda değerlen-
mesine neden olmakta, bu durum da Türkiye’nin özellikle düşük maliyetli 
ülkelerle rekabet halinde olan emek yoğun geleneksel sektörlerinde rekabet 
gücünü azaltmaktadır. Nitekim Türk lirası 2001 yılından bu yana reel olarak 
önemli ölçüde değer kazanmış ve ülkenin fiyat ve maliyet açısından rekabet 
gücü son on yıl içinde zayıflamıştır (OECD, 2008, 2012).3

3 Kümülatif olarak Türk lirası 2003 yılının başından 2010 yılı sonuna kadar % 40-45 oranında de-
ğer kazanmıştır (OECD, 2012). 
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GRAFİK 5. Türkiye ve Bazı “Yükselen Ekonomilerin” Cari İşlemler Dengesi

Not: Grafikteki bazı “yükselen ekonomiler” için verilen değerler şu ülkelerin ortalamasıdır: Arjantin, Bre-
zilya, Endonezya, Meksika, Rusya, Tayland.
Kaynak: IMF World Economic Outlook Database.
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Türkiye ekonomisinin yabancı sermaye girişlerine bu denli bağımlı olma-
sının ve buna bağlı olarak ortaya çıkan büyük cari işlemler açığının altında 
hangi nedenler yatmaktadır? Burada etkili olan ilk faktör, iç tasarruf oranının 
son derece düşük olmasıdır. 2000’li yıllarda Türkiye’nin iç tasarruf oranında 
önemli bir düşüş yaşandı. 1990’larda ortalama olarak GSYH’nin % 24,3’üne 
tekabül eden iç tasarruf oranı, 2000’li yılların ortalaması olarak % 17 seviyesi-
ne kadar geriledi (OECD, 2012). Bu oran 2010 yılında, 1984’ten bu yana göz-
lemlenen en düşük seviyesine, GSYH’nin % 12,3’üne kadar düştü. Karşılaş-
tırılmalı olarak bakıldığında, Türkiye’nin tasarruf oranının yüksek büyüme 
performansı gösteren ülkelerin seviyelerinin de çok altında kaldığı görülüyor. 
Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, 1980-2008 yılları 
arasında yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranları elde eden gelişmekte olan 
ülkeler “yükselişteki ülkeler” olarak tanımlanmakta, çalışma bu ülkeler ara-
sında büyüme açısından medyanda yer alan ülkedeki tasarruf oranlarının il-
gili dönem boyunca sürekli olarak arttığını ve 1980’lerde GSYH’nin % 27’sin-
den, 2000’li yıllarda % 31’ine kadar yükseldiğini göstermektedir (Worl Bank, 
2011).4 Örneğin Çin’in zaten oldukça yüksek seviyede olan tasarruf oranı bu 
dönem içinde ciddi bir artış sergilemiş, 1980-89 arasında ortalama % 36’dan 
2000-2008 yılları arasında % 46’ya yükselmiştir.

Düşük iç tasarruf oranının Türkiye ekonomisi üzerinde iki temel olumsuz 
etkisi vardır (World Bank). İlk olarak, düşük iç tasarruf oranı Türkiye’deki 
yatırımların gittikçe artan bir oranda yabancı kaynaklardan finanse edilme-
sine neden olmakta, bu durum da cari işlemler açığını büyütmekte ve Tür-
kiye ekonomisini ani bir sermaye çıkışının yaratacağı olumsuz etkilere karşı 
savunmasız kılmaktadır. Bu nedenle, yurtiçi tasarrufun yerini alan ve özel-
likle kısa vadeli, yüksek getiri peşinde koşan yabancı sermaye ekonomi için 
önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır. İkinci olarak, ülkeler genelinde ger-
çekleştirilen analizler tasarruf, yatırım ve büyüme arasında olumlu bir ilişki-
yi ortaya koymaktadır. Nitekim Rodrik (2009) de, hızlı büyüyen gelişmekte 
olan ülkelerin tamamının büyümelerinin ivme kazanma sürecinin başlangı-
cında tasarruf yapılarında önemli değişimler yaşandığını ve iç tasarruf oran-
larında belirgin artışlar gözlemlendiğini belirlemiştir. Bu nedenle iç tasar-
rufun arttırılması Türkiye ekonomisinin büyüme sürecinde dış finansmana 
olan bağımlılığının azaltılması ve sürdürülebilir yüksek büyüme sağlanabil-
mesi açısından kritik önem taşımaktadır.

Türkiye ekonomisinin dış finansmana olan bağımlılığının altında yatan 
ikinci bir etmen ise ülkenin dış ticaret yapısıdır. OECD (2012: 50) bu du-
rumu “cari işlemlerde 2000’li yılların başından bu yana yaşanan kötüleşme, 

4 “Yükselişteki ülkeler” olarak tanımlanan grup arasında Çin, Şili, Hong Kong, Endonezya, Gü-
ney Kore, Malezya, Mauritius, Singapur, Tayvan ve Tayland bulunmaktadır. 
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büyük ölçüde dış ticaret dengesindeki kötüleşmeyi yansıtmaktadır” ifadesiy-
le değerlendirmektedir. Türkiye’de 2000’li yılların başında kısa bir süre po-
zitif dış ticaret dengesi gözlemlenmiş olsa da,5 dış ticaret dengesi bunu izle-
yen on yıl içinde sürekli olarak kötüleşerek, 2011 yılının ilk çeyreğinde GS-
YH’nin % 10’u gibi rekor seviyede bir dış ticaret açığına ulaşmıştır (TÜİK). 
Bu dönemde değer olarak üçe katlanan Türkiye ihracatının “başarı hikâyesi”, 
dörde katlanan ithalatın gölgesinde kalmıştır (Öniş ve Güven, 2011). Ayrıca 
Türkiye’nin ihracat pazar payı ve ihracat performansı durgunlaşma gösterir-
ken, Türkiye’ye benzer diğer gelişmekte olan ülkelerin birçoğu ise bu alanlar-
da gelişme kaydetmiştir (Grafik 6). Dolayısıyla ihracatta bu dönemde kayde-
dilen artışın Türkiye’nin ihraç mallarının ihracat pazarlarındaki paylarını art-
tırmalarından değil, bu pazarlardaki genel büyümeden kaynaklandığı sonu-
cuna varabiliriz. Her ne kadar Türkiye 2000’li yıllarda önemli miktarda doğ-
rudan yabancı yatırım çekmeyi başarmışsa da, bu yatırımların çoğu finans ve 
iletişim gibi dış ticarete konu olmayan hizmet sektörlerine yönelik, ihracat 
geliri yaratma potansiyeli sınırlı yatırımlardır (OECD, 2012).

Olumsuz dış ticaret dengesine ek olarak, dış ticaret yapısının bir diğer endi-
şe verici özelliği Türkiye’nin ihracat yapısının daha düşük gelirli ülkelerin ih-
racat yapısında görülen tipik özellikleri sürdürüyor olmasıdır (Atiyas ve Bakış, 
2012; Yeldan vd., 2012; OECD, 2012). Atiyas ve Bakış (2012), ülkelerin han-

5 2001-2003 dönemi ortalaması GSYH’nin % 1,5 düzeyinde bir dış ticaret fazlasına işaret etmektedir.

GRAFİK 6. Türkiye’nin Karşılaştırmalı İhracat Performansı

Not: İhracat performansı ihracat artışının ihracat pazarı olan ülkedeki toplam büyümeye oranı olarak he-
saplanmıştır. Bu şekliyle ülkenin ihracat pazar payı aynı kalmak şartıyla potansiyel ihracat büyümesini ifa-
de etmektedir ve ihracattaki rekabetçiliğin bir ölçüsüdür. 2001 yılı için “100” değeri baz olarak alınmıştır.
Kaynak: OECD (2012: 50).
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gi tür ürünlerde uzmanlaştıkları ile büyüme performansları arasında güçlü bir 
ilişki bulunduğunu, ihracat uzmanlaşma örgüsü teknoloji veya verimlilik içe-
riği daha yüksek ürünler içeren ülkelerin orta ve uzun dönemde daha yüksek 
gelir düzeylerine ulaştığını vurguluyorlar. Bu bağlamda yapılan hesaplamalara 
göre, 2009 yılı itibarıyla Türkiye’nin ihracat yapısının gelişmişlik düzeyi kişi 
başına düşen gelir düzeyine göre oldukça düşük gözükmektedir (Atiyas ve Ba-
kış, 2012). Türkiye’nin ihracat yapısının gelişmişlik düzeyi Meksika, Macaris-
tan, Tayland, Rusya gibi ülkelerin gerisinde olup, ancak kişi başına geliri daha 
düşük olan Endonezya, Hindistan ve Mısır gibi ülkelerin seviyesindedir. Ayrı-
ca, karşılaştırmalı üstünlük analizlerine göre, yüksek büyüme kaydeden diğer 
gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisinin ihracat 
ürün portföyünde orta-yüksek teknoloji ürünlerine doğru yaşanan değişim ol-
dukça yavaş gerçekleşmiştir. 2000’li yılların başında orta düzey teknoloji içe-
ren ürünlerin toplam ihracata oranı % 25 dolayındayken, bu oran on yılın so-
nunda ancak % 35 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde ileri teknoloji içeren 
ürünlerin payında kayda değer bir değişim görülmemiş ve bu pay % 2-2,5 gibi 
oldukça düşük seviyelerde seyretmiştir (Atiyas ve Bakış, 2012: 56).

Böylelikle, olumsuz bir dış ticaret yapısından kaynaklanan cari açık ve dü-
şük iç tasarrufun Türkiye ekonomisini yabancı sermaye ve uluslararası liki-
dite ortamına son derece bağımlı bir hale getirdiği sonucuna ulaşıyoruz. Söz 
konusu bağımlılığın büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı ve bu 
durumun altında yatan faktörlerin irdelenmesi gerektiği açıktır. Nitekim te-
mel yapısal sorunlara odaklanmadan geçici önlemlerle Türkiye’nin denge-
li ve yüksek büyümeyi sağlayamayacağı 2012 yılında görüldü (Gürsel vd., 
2013). Bu dönemde ekonomi yönetiminin ekonomiyi temel olarak kredi ar-
tışı frenlemesi ve para politikası araçları ile kontrollü bir şekilde soğutarak 
büyüme için “yumuşak iniş” yaratma planı başarılı olamadı, iç talep beklen-
tilerin aksine daralırken büyüme oldukça yavaşladı ve işsizlik oranı % 9-10 
seviyelerinde yüksek bir patikaya oturdu (Grafik 3). Dolayısıyla, dengeli ve 
yüksek büyümeyi gerçekleştirebilmek için iç tasarruf oranı düşüklüğü ve 
yüksek dış ticaret açığı gibi olumsuz göstergelerin altında yatan nedenler ir-
delenmelidir. Bir sonraki bölümde Türkiye ekonomisinin bu en önemli ya-
pısal sorunlarının altında yatan ana sebebin işgücü piyasasının ve insan kay-
nağının yetersizliği olduğu savunulacaktır.

Türkiye’nin işgücü ve beşeri sermaye yapısı

Bir önceki bölümden çıkan temel sonuç, Türkiye’nin dış borçlanmaya olan 
bağımlılığının giderilebilmesi için iç tasarruf oranını arttırması ve dış tica-
ret açığını azaltması gerektiğidir. Bu bölümde her iki hedefi gerçekleştirmek 
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için de Türkiye’nin işgücü yapısında ve beşeri sermayesinde ciddi gelişme-
ler kaydetmesi gerektiği vurgulanacaktır. İç tasarruf açısından, yüksek hane-
halkı tasarruf oranlarını sağlayan en önemli faktörlerden biri, özellikle kayıt 
içi sektörlerde olmak üzere, yüksek bir işgücüne katılım seviyesidir (OECD, 
2012). Ayrıca, hanehalkı eğitim seviyesi ile hanehalkı tasarrufları arasında 
da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de yüksek eğitim seviyesine sahip 
küçük bir grubun tasarruf oranı % 20’yi geçerken, düşük eğitim seviyesine 
sahip olan büyük grubun % 10 seviyesinde kalan tasarruf oranı ortalama ta-
sarruf oranını aşağıya çekmektedir (World Bank).

Diğer taraftan, Türkiye’nin dış ticaret dengesini iyileştirebilmesi, büyük öl-
çüde ihracatını verimlilik ve rekabet gücü kazanarak arttırabilmesine dayan-
maktadır (OECD, 2012). Türkiye’nin ağırlıklı olarak düşük ve orta teknolo-
ji ürünleri ihraç eden bir ülke olmaya devam etmesi durumunda, giderek dü-
şük maliyetli ülkelerin güçlü rekabetiyle karşı karşıya kalması, bu rekabetin 
de ihracat gelirleri üzerinde baskı yaratması muhtemeldir. Bu nedenle, verim-
liliği yüksek faaliyetlerin geliştirilmesi öncelikli bir hedef olmalıdır. Firmala-
rın büyümesi ve yenilikler yapması, ayrıca işgücünün daha verimli bir şekilde 
kullanılması kritik önem taşımaktadır. Dünya Bankası tarafından gerçekleşti-
rilen simülasyon çalışmaları, verimlilikte artış kaydedilmediği durumda GS-
YH’de % 5’lik bir büyüme oranına ulaşmak için gereken tasarruf oranının % 
30 ve üzeri gibi son derece yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koymaktadır 
(World Bank, 2011). Hem verimlilik artışını hem de ihracat ürün yapısının 
gelişmesini sağlayacak temel unsur yine yüksek işgücü kalitesidir.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de işgücünün ve beşeri sermayenin olduk-
ça yetersiz olduğu görülmektedir. Büyük bir kayıt dışı sektör, nispeten dü-
şük vasıflı ve düşük eğitimli bir işgücü ve özellikle kadınların ve diğer de-
zavantajlı grupların işgücüne katılımı başta olmak üzere genel olarak düşük 
işgücüne katılım oranı Türkiye’deki işgücü piyasasının başlıca özelliklerini 
oluşturmaktadır. Bu faktörler Türkiye ekonomisinin rekabet gücü üzerinde 
yük oluşturmakta, bu nedenle Türkiye’nin büyüme potansiyelini ciddi ölçü-
de sınırlandırmaktadır.

Öncelikle, Türkiye ekonomisindeki kayıt dışılık oranı hâlâ çok yüksek sevi-
yelerdedir; 2012 itibarıyla işgücünün % 39’u kayıt dışı çalışmaktadır (TÜİK). 
Bu rakam kadınlar ve ilköğretim mezunu çalışanlar arasında daha da yüksel-
mektedir (sırasıyla % 54 ve % 55). 2008-2009 küresel ekonomik krizinin ar-
dından istihdam ve işgücüne katılım oranları artış gösteriyor olsa da istih-
dam artışı büyük oranda düşük vasıflı, kayıt dışı sektörlerde gerçekleşmiştir 
(OECD, 2012). Kayıt dışılığın temel ölçütünde (sosyal güvenlik kaydı olmayan 
çalışanların oranı) 2004 yılından bu yana düşüş görülmekle birlikte, Dünya 
Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, söz konusu toplam düşüşün önem-
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li birtakım yapıları gizlediği belirtilmiştir (World Bank, 2010). İlk olarak, söz 
konusu düşüş büyük oranda işgücünün tarımsal istihdamdan imalat ve hizmet 
sektörlerine kaymasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sektör-içi kayıt dı-
şılık oranlarında herhangi bir düşüş gerçekleşmediği söylenebilir. İkinci ola-
rak ise, kentsel alanlardaki ve tarım dışı kayıt dışılıkta esasen artış olmuştur.

Kayıt dışılığın ekonomi üzerinde yarattığı birçok olumsuz etkiden en önem-
lisi, ekonomik verimlilik ve büyümeyi yavaşlatmasıdır (World Bank). Kayıt dı-
şı firmaların krediye, profesyonel işgücüne ve yabancı yatırımcılara olan eri-
şimleri sınırlıdır. Ayrıca, bu firmalar ölçek ekonomilerinden faydalanamamak-
ta ve yeni teknolojilere geçme konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Tüm bu faktörler sonucunda, verimlilikteki artış beklenen sevi-
yenin altında kalmaktadır. Nitekim Türkiye’deki kayıt dışı ve kayıt içi işletme-
ler arasındaki işgücü verimliliği farkının % 30-40 seviyesinde olduğu tahmin 
edilmektedir (McKinsey & Company, 2003). Son olarak, kayıt dışılık kayıt dı-
şı ve anonim varlıklara talep yaratmakta, bu nedenle de tasarrufların finans 
sektörünün dışında tutulmasına sebep olmaktadır. Bu durum Türkiye’nin ya-
bancı tasarruflara olan bağımlılığını dolaylı olarak arttırmaktadır.

Türkiye’deki işgücü piyasasının ikinci olumsuz özelliği, işgücünün büyük 
çoğunluğunun düşük eğitim seviyesine sahip, düşük vasıflı kişilerden oluşu-
yor olmasıdır. Türkiye ekonomisi tarımdan sanayi ve hizmetlere doğru yapı-
sal bir değişim geçiriyor olmakla birlikte, buna işgücü vasıflarında önemi ar-
tan sektörlerin ihtiyaç duyduğu vasıflara doğru bir değişim eşlik etmemekte-
dir. 2012 yılı itibarıyla, Türkiye’deki işgücünün % 61’i orta öğretimden düşük 
eğitim seviyesine sahiptir. Bu oran Polonya, Arjantin ve İtalya’da sırasıyla % 
8, % 24 ve % 36 seviyesindeyken, AB ortalaması olarak ise % 23 seviyesinde-
dir (World Bank). Bu durum bir anlamda, OECD’nin (2012) Türkiye’nin ge-
nel beşeri sermaye özelliklerini tanımlarken kullandığı “gelişmekte olan ülke” 
sınıflandırmasını haklı çıkartmaktadır; Türkiye’nin insan kaynağı profili geliş-
miş ülkelerin profilinden oldukça uzaktır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye’deki ye-
tişkin nüfusun yalnızca % 13’ü yükseköğrenim derecesine sahipken, OECD 
ortalaması % 30 seviyesindedir. Son yıllarda “Anadolu Kaplanları” olarak ta-
nımlanan firmaların düşük vasıflı işgücü için tarım dışı alanlarda istihdam ya-
ratmayı başarmış ve bu yolla Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmuş ol-
malarına karşın, bu eğilimin gelecekte sürdürülebilirliği son derece şüphelidir.

Türkiye’deki işgücünün düşük vasıflı ve düşük eğitim seviyesine sahip ol-
masının en endişe verici yanlarından biri, bu durumun olumsuz etkileri-
nin yakın gelecekte de sürecek, hatta belki de daha da kötüleşecek olması-
dır. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2011 verilerine göre, 15-19 yaş grubun-
daki gençlerin sadece % 54’ü bir eğitim kurumunda kayıtlıdır. Bu oran 2007 
OECD ortalaması olan % 82’nin oldukça altındadır (Uysal-Kolaşin ve Gü-
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ner, 2010). 2040-50 yıllarına kadar işgücünde kalacak 25-34 yaş grubunda-
ki bireyler arasında, erkeklerin % 53’ü, kadınların ise % 64’ü yalnızca ilköğ-
retim veya daha düşük eğitim seviyesine sahiptir (OECD, 2012). Türkiye ça-
lışan yaş grubunu daha vasıflı hale getiremediği takdirde, işgücü içindeki be-
ceri açığı, işgücü piyasasında sürekli artmakta olan beceri gereksinimleri ne-
deniyle daha da artacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki toplam istihdamın yaklaşık 
dörtte birinin hâlâ tarım alanında gerçekleştiği, tarımda çalışanların % 88’inin 
yalnızca ilköğretim mezunu olduğu, % 15’inin ise okuma yazma bilmediği de 
dikkate alınmalıdır (OECD, 2012). Söz konusu düşük vasıflı işgücü kırsal 
alanları terk ederek şehirlerde iş aramaya başladığında, bu kişileri gerekli be-
cerileri kazandırarak kentsel alanlarda istihdama uygun hale getirmek büyük 
bir güçlük oluşturacaktır. Şu ana kadar, Türkiye’nin bu güçlüğün üstesinden 
gelmek konusunda başarılı olduğu söylenemez. 2005 yılı itibarıyla AB’deki 
yetişkin nüfusun % 10,1’i yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılırken, Tür-
kiye’de bu oran yalnızca % 1,4 seviyesindedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009).

Öğrencilerin öğrenim ve başarı standartının genel olarak düşük olduğu 
Türkiye için eğitim kalitesinin arttırılması da en az genel eğitim düzeyini 
arttırmak kadar önemli bir gereksinimdir. 2011 yılında düzenlenen OECD 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (PISA), Türk öğrencile-
rin sadece % 1’i fen ve edebiyat alanında gerekli seviyeyi geçebilmiş, % 30’u 
ise bu konulardaki basit sorulara cevap verememiştir. Bu sonuçlarla birlik-
te Türkiye OECD PISA sıralamasında 34 ülke arasında 32. olmuş, 15 yaşın-
daki öğrencilerin ise OECD ülkelerindeki yaşıtlarından ortalama olarak tam 
bir eğitim-öğretim yılı geride olduğu görülmüştür. Söz konusu düşük eğitim 
kalitesi düzeyi, okulu terk etme oranlarının yüksekliğine de yansımaktadır. 
İlkokul mezunlarının yaklaşık % 84’ü ortaöğretime devam ederken, muhte-
melen ortaöğretimin işgücü piyasasında değer gören becerileri sağlamadığı 
algısından dolayı, 15-19 yaş grubundaki öğrencilerin yalnızca yarısı öğreni-
mini sürdürme yolunu seçmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde % 80’in üze-
rindedir (Eğitim Reformu Girişimi, 2009; OECD, 2012).

Türkiye’deki işgücü piyasasının üçüncü özelliği ise işgücüne katılım ora-
nının hem genel olarak hem de özellikle kadınlar arasında son derece dü-
şük olmasıdır. Türkiye’de 2012 yılında % 50 seviyesinde kaydedilen işgücü-
ne katılım oranı, Dünya Bankası’nın Türkiye’yi de kapsayan sınıflandırması-
na göre üst-orta gelirli ülkelerin ortalamasının (% 69) epeyce altında kalıyor 
(World Bank).6 Türkiye ile benzer gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerdeki iş-
gücüne katılım çok daha yüksek seviyelerdedir (örneğin Arjantin’de % 61, 

6 Dünya Bankası’nın “üst-orta gelirli ekonomiler” olarak belirlediği ülkelerden bazıları Türkiye, 
Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, İran, Malezya, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Tayland, 
ve Venezuela’dır.
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Meksika’da % 62); Brezilya ve Çin gibi gelişmekte olan büyük ekonomiler-
de ise bu oran % 70 civarında seyretmektedir. Düşük işgücüne katılım ora-
nı, Türkiye’nin büyüme potansiyelini kullanmasını engellemektedir. OECD 
(2012) tarafından gerçekleştirilen bir simülasyon çalışmasına göre, Türki-
ye’nin genel işgücüne katılım oranında gerçekleşecek beş puanlık bir artış, 
büyüme oranında yıllık 0,6 puanlık katkı sağlayabilecektir.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım durumu ise çok daha endişe verici-
dir. 2012 itibarıyla, 15-64 yaş grubundaki kadınların yalnızca % 29,5’i işgü-
cü piyasasında yer almaktadır. Bu oran üst-orta gelirli ülkeler ortalamasının 
(% 59) ancak yarısına tekabül etmekte ve OECD ülkeleri arasındaki en düşük 
oran olarak öne çıkmaktadır (World Bank, TÜİK).7 Buna karşılık, kadınların 
işgücüne katılım oranı Brezilya’da % 60, Arjantin’de % 47, Meksika’da % 44, 
Çin’de ise % 68’dir. Bu veriler Türkiye’nin kadınların işgücüne katılımı açı-
sından sadece gelişmiş Batı ülkelerinin değil, hızla sanayileşen Asya Kaplan-
ları ile Latin Amerika ülkelerinin de gerisinde kaldığını göstermektedir. Tür-
kiye’ye benzer konumda bulunan ülkeler daha çok Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
ülkeleridir.8 Türkiye’nin kadınların işgücüne katılım oranı açısından benzer 
gelişmişlik düzeyindeki ülkelere değil de, coğrafi ve kültürel açıdan yakın Or-
tadoğu ülkeleri ile aynı düzeyde olması, bu düşük oranın altındaki nedenle-
rin daha çok toplumsal değerlerden kaynaklandığını düşündürmektedir. Ay-
rıca, küresel eğilimlerin aksine, kadınların işgücüne katılım oranı Türkiye’de 
son yirmi yıldır düşüş halindedir. İşgücü piyasası anketlerinin düzenli olarak 
uygulanmaya başlandığı 1989 yılında Türk kadınlarının % 36’sının işgücü pi-
yasasında aktif olduğu tahmin edilmiştir (Gürsel ve Uysal-Kolaşin, 2010). Bu 
oran 2004 yılında % 23,3 seviyesine kadar gerilemiş, daha sonra ise bir nebze 
iyileşme göstermiştir.9 Bu dönemde kadınların daha eğitimli hale geldiği, do-
ğurganlık oranının azaldığı ve daha geç yaşlarda evlendiği dikkate alındığın-
da, söz konusu eğilim daha çarpıcı hale gelmektedir.

Kadınların işgücüne katılım oranında yaşanan düşüş, mesleki değişiklik-
lerle birlikte hızlı şehirleşme ve yetersiz çocuk bakım imkânları ile kısmen 
açıklanabilir (World Bank).10 Kırsal kesimdeki kadınlar şehirlere taşındığın-

7 Erkeklerin işgücüne katılım oranı % 72’dir. Bu oran bölgesel ortalamalar ve OECD ortalamala-
rıyla karşılaştırılabilir bir seviyededir. Bu nedenle, işgücüne katılım oranının genel olarak düşük 
seviyesi, toplumsal cinsiyet temelli geniş ve sürekli farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

8 Kadınların işgücüne katılım oranı açısından Türkiye’ye en yakın ülkeler Sudan (% 31), Pakistan 
(% 28), Fas (% 26), Tunus (% 26), Yemen (% 25), Mısır (% 24) ve % 23 katılım oranı ile Lüb-
nan’dır (World Bank).

9 2005’ten 2012’ye kadar kadınların işgücüne katılım oranı yılda ortalama % 0,9 artmıştır (Gür-
sel, 2013).

10 Gürsel ve Uysal-Kolaşin (2010) bu düşüş eğilimindeki diğer önemli bir faktörün bu dönemde 
tarım sektörünün ekonomideki ağırlığının azalmasıyla birlikte bu sektörde yoğun olarak istih-
dam edilen ücretsiz aile işçisi kadınların artık çalışmıyor gözükmesi olduğunu belirtir.
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da, genelde temel ilköğretim seviyesinde ve onun da altında bir eğitim düze-
yine sahip olduklarından şehirdeki işler için rekabet etmekte zorlanmakta-
dırlar. Ayrıca, kadınların ailelerine bakmakla sorumlu olduğuna dair sürege-
len kültürel inançla birlikte yeterli çocuk bakım imkânlarının da yetersizli-
ği, kadınları evde kalıp çocuklarına ve ailelerine bakmaya itmekte, bu durum 
ise beceri kazanma süreçlerini giderek olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, 
nüfusun kentleşme oranı arttıkça kadınları formel kentsel istihdama dâhil 
etmek zorlaşmaktadır, oysa bu hedefe ulaşılabilmesi birçok potansiyel fay-
dayı da beraberinde getirecektir. Dünya Bankası tahminlerine göre, çalışan 
kadınların oranında gerçekleşecek altı puanlık bir artış milli geliri % 7 ora-
nında arttırabilecek, yoksulluğu ise % 15 oranında azaltabilecektir (World 
Bank, 2012). Ayrıca, Aktaş vd. (2010) Türkiye’de hanehalkı tasarruflarının 
yapısal belirleyicileri üzerine yaptıkları ampirik çalışmada kadınların işgü-
cüne katılımının hanehalkı tasarruf oranları üzerinde önemli bir olumlu et-
kisi olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla kadınların işgücüne katılımının art-
ması iç tasarruf oranlarının artmasına da yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi ger-
çekleştirebilmesi için işgücü yapısında ve beşeri sermayesinde hızlı ve ciddi 
gelişmeler sağlaması gerektiği açıktır. Ancak bu sayede rekabet gücünde ve 
iç tasarruf oranlarında kalıcı ve anlamlı iyileşmeler gerçekleştirilebilir. Reka-
bet gücündeki artışın dış ticaret dengesini Türkiye lehine düzeltmesi ve ar-
tan iç tasarrufların dış finansmana olan bağımlılığı azaltmasını takiben, Tür-
kiye ekonomisi dengeli büyümeye, yani gerek iç talebin gerekse dış talebin 
büyümeye birlikte katkı yaptıkları bir sürece geçebilir (Gürsel vd., 2013). Bu 
alanlarda iyileşmeler gerçekleşmediği takdirde, Türkiye’nin Güney Kore, İs-
panya, Şili gibi orta-gelir düzeyinden hızlıca yüksek-gelir düzeyine geçebi-
len ülkelerin aksine, uzun bir süre üst-orta gelir düzeyinde bir ülke olarak 
kalma, yani “orta gelir tuzağı”na düşme riski vardır. Bu bölümü sonlandırır-
ken orta gelir tuzağı kavramını ve Türkiye’nin bu kavrama göre nerede dur-
duğunu irdeleyeceğiz.

Sonuç: Türkiye ve orta gelir tuzağı

İşgücü yapısının ve beşeri sermayenin hızlı ve ciddi bir oranda iyileştirilme-
si, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kaçabilmesi için hayati önem taşımak-
tadır. Orta gelir tuzağı, belirli bir noktaya kadar hızla büyüyen ekonomilerin 
orta gelir seviyesinde durgunlaşarak, yüksek gelirli ülkeler arasına katılama-
ması durumunu ifade eder (Aiyar vd., 2013; Kharas ve Kohli, 2011). Bu kav-
ram Güney Kore gibi birtakım Doğu Asya ülkeleriyle Latin Amerika ülkele-
rinin farklı kalkınma deneyimlerini vurgulamak için oluşturulmuştur. Ço-
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ğu Doğu Asya ekonomisi orta gelir seviyesine ulaştıktan sonra hızla büyü-
meye devam ederek gelişmiş-sanayileşmiş ekonomilere benzer gelir seviye-
lerine ulaşırken, birçok Latin Amerika ülkesi orta gelir seviyesine yıllar önce 
ulaşmış olmasına rağmen yüksek gelir seviyesine çıkamadı. Orta gelir düze-
yindeki bir ülkenin kişi başına düşen GSYH’si daha yüksek gelir seviyeleri-
ne doğru yükselmek yerine sürekli iniş çıkış halinde olduğunda, söz konusu 
ülkenin orta gelir tuzağına düşmüş olduğu kabul edilmektedir.

Türkiye’nin orta gelir tuzağı riski açısından nerede durduğunu değerlendi-
rebilmek için öncelikle kavramsal çerçevenin oluşturulması ve söz konusu ol-
guya ilişkin bir dizi kavramın tanımlanması gerekir. Felipe vd. (2012) buna 
yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada ilk olarak, 1990 Satın Al-
ma Gücü Paritesi’ne (SAGP) göre dolar üzerinden kişi başına düşen GSYH ba-
zında dört gelir grubu tanımlanmıştır. Bu kıstasa göre kişi başına düşen GS-
YH’si 2.000 dolardan az ülkeler düşük gelirli, kişi başına düşen GSYH’si en az 
2.000 dolar, en fazla 7.250 dolar olan ülkeler alt-orta gelirli, kişi başına düşen 
GSYH’si en az 7.250 dolar, en fazla 11.750 dolar olan ülkeler üst-orta gelirli, 
kişi başına düşen GSYH’si 11.750 dolar ve üzeri olan ülkelerse yüksek gelir-
li olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada ikinci olarak, geçmişteki gelir geçişle-
ri analiz edilerek, bir ülkenin orta gelir tuzağına düşmesi için kaç yıl boyun-
ca alt-orta gelir ve üst-orta gelir gruplarında yer alması gerektiği belirlenmiştir. 
Bu bağlamda iki adet orta gelir tuzağı tespit edilmiştir: Alt-orta gelir tuzağı ve 
üst-orta gelir tuzağı. Bir ülkenin 28 yıl veya daha fazla bir süre boyunca alt-or-
ta gelir düzeyinde kalmış olması durumunda alt-orta gelir tuzağına, 14 yıl veya 
daha fazla bir süre boyunca üst-orta gelir düzeyinde kalmış olması durumun-
da ise üst-orta gelir tuzağına düşmüş olduğu kabul edilmiştir. Bu belirlemeler, 
alt-orta gelir düzeyine ulaşmış bir ülkenin alt-orta gelir tuzağına düşmemek 
için en az % 4,7’lik bir ortalama büyüme oranına, üst-orta gelir düzeyine ulaş-
mış bir ülkenin üst-orta gelir tuzağına düşmemek için ise en az % 3,5’lik bir or-
talama büyüme oranına ulaşması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin bu çerçevedeki konumu nedir? Yazarların gelir sınıflandırma 
sistemine göre, 1955 yılında alt-orta gelir seviyesine ulaşan Türkiye, üst-orta 
gelir seviyesine ancak 2005 yılında çıkabilmiştir. Bu durum Türkiye’nin ara-
daki 50 yılı alt-orta gelirli bir ülke olarak geçirdiğini, dolayısıyla da yazarla-
rın kıstaslarına göre 1983-2005 yılları arasındaki 22 yıllık dönem boyunca 
alt-orta gelir tuzağında kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye, 53 
yıl boyunca alt-orta gelir seviyesinde kalan Meksika’yla benzer bir deneyime 
sahiptir. Buna karşılık, Güney Kore yalnızca 19 yıl boyunca (1969-1988 yıl-
ları arasında), Çin ise yalnızca 17 yıl boyunca (1992-2009 yılları arasında) 
alt-orta gelir seviyesinde kalmış, böylelikle her iki ülke de alt-orta gelir tuza-
ğına düşmemeyi başarmıştır.
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Böylelikle analiz, Türkiye’nin 22 yıl boyunca alt-orta gelir tuzağında ol-
duğunu ve bu durumdan ancak üst-orta gelir seviyesine ulaştığı 2005 yılın-
da kurtulabildiğini göstermektedir. Yani Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bir 
sonraki güçlük, üst-orta gelir tuzağından kaçınabilmesidir. Bunu başarmak 
için Türkiye’nin ne kadar hızlı büyümesi gerekmektedir? Türkiye’nin kişi ba-
şına düşen GSYH’si 2012 yılı sonu itibarıyla 9.008 dolara (1990 SAGP ile dü-
zeltmiş dolar üzerinden) ulaşmış ve ülke üst-orta gelirli bir ülke olarak se-
kiz yıl geçirmiştir. Bir ülkenin üst-orta gelir tuzağına düşmemek için en fazla 
14 yıl üst-orta gelir seviyesinde kalması gerektiği dikkate alındığında, Türki-
ye’nin en geç altı yıl içinde kişi başına düşen GSYH’sini 11.750 dolar seviyesi-
ne yükselterek yüksek gelirli ülkeler arasında katılması gerekmektedir. Bu da 
% 4,7’lik bir ortalama yıllık büyüme oranını gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin 
son 5 yıl içindeki ortalama yıllık büyüme oranının % 3,1 olduğu düşünüldü-
ğünde, Türkiye’nin üst-orta gelir tuzağına düşme riskinin oldukça ciddi oldu-
ğu söylenebilir.11 Söz konusu risk, yazarlar tarafından da kabul edilmektedir. 
Yazarlar Türkiye’nin Macaristan, Kosta Rika, Meksika ve Umman ile birlik-
te tuzağa yakalanma riski altında olan beş ülkeden biri olduğu görüşündedir.

Orta gelir tuzağına düşmüş ülkelerle bu tuzaktan kaçınmayı başarmış ül-
keler karşılaştırıldığında, oldukça yararlı dersler çıkarılabilmektedir (Kharas 
ve Kohli, 2011). Temelde ülkeler, düşük gelirli, düşük ücretli ülkelerle sa-
nayi ürün ihracatında rekabet edemedikleri, aynı zamanda da yüksek bece-
ri gerektiren yenilikler konusunda gelişmiş ekonomilerin gerisinde kaldıkla-
rı için orta gelir tuzağına düşmektedir. Düşük gelirli ülkeler tipik olarak, iş-
gücünü düşük verimli faaliyetlerden yüksek verimli faaliyetlere kaydırdığın-
da, orta gelir seviyesine hızla yükselebilmektedir. Bu duruma Türkiye’den 
bir örnek olarak, düşük vasıflı işgücü için tarım dışında birçok iş yaratabilen 
“Anadolu Kaplanları” gösterilebilir. Orta gelir seviyesinde ise büyüme da-
ha ziyade sermaye yoğun ve beceriye dayalı üretim ve hizmet sektörü odak-
lı olmaktadır. Ayrıca, ücretler daha yüksek olduğu ve maliyet rekabeti azal-
dığı için orta-gelirli ülkeler geleneksel ihracatlarını kolaylıkla arttıramamak-
tadır. Bu nedenle, ihracat büyümesi daha fazla çeşitlendirilmiş bir ihracat se-
petine ve daha karmaşık ürünleri üretebilme imkânına bağlı olmaktadır (Fe-
lipe vd., 2012).

Orta gelir tuzağına düşmemeyi başaran ülkelerin en önemli özelliği, verim-
lilik odaklı büyümeye ağırlık verilmesidir (Kharas ve Kohli, 2011; Felipe vd.; 
2012). Bu ülkelerde, yüksek nitelikli işgücünü oluşturan kritik bir kitle fir-
maların kapasitelerini kademeli olarak arttırarak ekonomi genelinde reel üc-
retleri yükseltmektedir. Yüksek reel ücret ise firmaların daha sermaye yoğun 
tekniklere geçişini kârlı hale getirmekte, buna nitelikli bir işgücü de eklenin-

11 Bu konuda Yeldan vd. (2012) detaylı bir analiz sunarak benzer sonuçlara ulaşmaktadırlar. 
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ce söz konusu ülke daha karmaşık yetenekler gerektiren ürünler üretebilmek-
tedir. Böylelikle ülkeler, hem kendilerini düşük ücretli ekonomilerin yarattığı 
rekabetten koruyabilmekte hem de gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilmek-
tedir. Bu sürecin kolay olmadığı açıktır. Bu süreçte orta ve yüksek eğitim sis-
teminin işgücünün büyük bir bölümünü daha karmaşık ürünlerin üretilme-
si için gerekli yeteneklerle donatabilmesi için eğitim sisteminde büyük yeni-
likler yapılması gerekir. Bu nedenle, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler arası-
na katılması yönünde atılacak adımlardan en önemlisi, bölüm boyunca altı-
nı çizdiğimiz gibi işgücünü ve beşeri sermayesini geliştirmekten geçmektedir.
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