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SUNUŞ
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da dü-
zenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in ana teması, Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitaliz-
min Açmazları idi. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen bu etkinliğin 
yirmi üçüncüsü, TMMOB Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi ve bu kongrenin Bilim Kurulu Üyesi iken 
kaybettiğimiz sevgili Yavuz Bayülken’e Saygı ithafıyla düzenlendi. 

Bilindiği üzere serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet-dene-
timin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları sanayisizleşme sürecinin 
ana halkaları olmuş, bu süreçte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı değersizleştirilmiştir. Salgın koşulları da 
bu sürece yeni unsurlar eklemiştir. Sanayi Kongresinde bu ve bağlantılı bütün konular ele alınmıştır. 

Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü? konulu açılış oturumunda neoliberalizmin sınırsız tahakkü-
münün sağlandığı son 40 yılda dünyada yaşanan gelişmeler, dünyanın sınıf haritasındaki değişimler, emper-
yalizmin saldırgan politikaları, neofaşizm olgusu, pandemi döneminin mali destekleri ve güncel durumdan 
hareketle olasılıklar değerlendirildi. Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye oturumunda, sanayi ne kadar, 
kimler tarafından, kimler için; pandemiden çıkarılması gereken dersler; kamuda kaynak sorunu ve çözümleri 
üzerine bildiriler sunuldu. Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü oturumunda, dünya ve Türkiye’deki 
değişimler, emek üretkenliği, reel ücretler, sanayi katma değeri, sanayisizleşme, sanayileşmenin yeniden keş-
fi; öngörülebilir bir gelecekteki küresel ve sınai gelişmenin arka planını oluşturacak uluslararası siyasi ve ku-
rumsal çerçeve ve iklim politikaları; pandemi öncesi-sonrası imalat sanayi ve politika tercihleri için çok boyutlu 
sektörel model önerisi; tekstil mühendisliği ve savunma sanayinin güncel görünümü irdelendi. Kapitalizmin 
Yeşil Dönüşümü mü? oturumunda, sürdürülebilir kalkınma stratejisi olarak yeşil dönüşüm; kapitalizmi geliş-
tirmeyi amaçlayan “yeşil dönüşüm” programı yerine, enerjide toplum yararını gözeten, kamusal planlama 
temelli demokratik dönüşüm; kaldıraç olarak yeşil dönüşüm ve dönüşümün adaleti üzerine bildiriler sunuldu. 

TMMOB adına MMO yürütücülüğünde hazırlanan ve mühendis, mimarlarla yapılan TMMOB Üye Profili Araş-
tırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler araştırmasının bulguları paylaşıldı. Emeğin Pandemideki Durumu otu-
rumunda, pandemi ve bölüşüm; pandemi ve kadın emeği, pandemi döneminde sosyal politika uygulamala-
rı, sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü yoğunlaştıran bir süreç olarak pandemi konularında bildiriler 
sunuldu. Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji oturumunda, teknoloji ekseninden ABD-Çin 
hegemonya mücadelesi; sermaye birikimi ve teknoloji; teknoloji, üretim ve emeğin alternatifi: salgının göster-
dikleri; platform ekonomileri ve dijital tekelleşme konuları ele alındı. 1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama 
oturumunda, birinci sanayi planı-nasıl bir miras devralındı; 24 Ocak kararlarına kadar kalkınma planları; IMF 
güdümünde planlama; neoliberal düzende planlama ve seçenekler üzerine bildiriler sunuldu. Kapanış konuş-
masında, kongrede dile getirilen görüşler özetlenerek, planlama gerekliliğinin kongrenin ana temalarından 
biri olduğu, neoliberalizmin oluşturduğu çöküntü ortamında planlama, kalkınma, sanayileşmeyi yeniden kur-
gulama ve bunun için mücadelenin önemine işaret edildi. 

Kongreye sunulan bütün sunum, bildiri ve konuşmalar bu kitapta eksiksiz olarak toplanmıştır. TMMOB Sanayi 
Kongresi 2021 ve kongrenin Bildiriler Kitabı, TMMOB ve MMO’nun örgütsel inat ve fikri takiple emeğin, üreti-
min ve sanayinin yeniden örgütlenmesi gerekliliğinin arkasında durmalarının yeni bir ürünüdür. 

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 etkinliğinde yoğun emekleri bulunan, kongrenin Yürütme, Düzenleme, Bilim Ku-
rulları ve Sekretaryasına tekrar teşekkür ediyor; etkinlikte dile getirilen kamucu görüşlerin ülkemizin bugünü 
ve geleceğine katkılarda bulunmasını diliyoruz. 

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu





KONGRE DÜZENLEME KURULU

Emin KORAMAZ TMMOB
Recep ÖZMETİN TMMOB
Murat FIRAT TMMOB
Tevfik PEKER TMMOB
Hüseyin ATICI TMMOB
Mehmet Rıfat GÖKSU Çevre Müh. Odası
Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER Elektrik Müh. Odası
S.Çetin TEKİN Fizik Müh. Odası
Veysi BAŞHAN Gemi Makinaları İşl. Müh. Odası
Yaşar ÜZÜMCÜ Gıda Müh. Odası
Ufuk AYDIN Harita ve Kadastro Müh. Odası
Naci YALÇIN İçmimarlar Odası
Jale ALEL İnşaat Müh. Odası
Mehmet Tarık CEYHAN Jeofizik Müh. Odası
Faruk İLGÜN Jeoloji Müh.  Odası
Ali UĞURLU Kimya Müh.  Odası
Nadir AVŞAROĞLU Maden Müh.  Odası
Murat Can OCAKTAN Metalurji ve Malzeme Müh. Odası
Fırat ÇUKURÇAYIR Meteoroloji Müh. Odası
Cüneyt ZEYTİNCİ Mimarlar Odası
Mesut GÜLER Orman Müh. Odası
Funda Baş BÜTÜNER Peyzaj Mimarları Odası
Fatma BALABAN BULUT Şehir Plancıları Odası
Güngör DURUR Tekstil Müh. Odası
Murat ASLAN Ziraat Müh. Odası
Yunus YENER Makina Müh. Odası
A.Selçuk SOYLU Makina Müh. Odası
Elif ÖZTÜRK Makina Müh. Odası
Bedri TEKİN Makina Müh. Odası
Harun ERPOLAT Makina Müh. Odası
Arife KURTOĞLU Makina Müh. Odası
Özgür DEMİRTAŞ Makina Müh. Odası
Selim ULUKAN Makina Müh. Odası
Egemen CEYLAN Makina Müh. Odası
Zafer ÖZTÜRK Makina Müh. Odası
Nazan IRMAK Makina Müh. Odası
Deniz Alp YILMAZ Makina Müh. Odası
Erhan İĞNELİ Makina Müh. Odası
Melih Mehmet Hakkı YILMAZ Makina Müh. Odası
Ümit Galip UNCU Makina Müh. Odası
Mehmet Serdar ULU Makina Müh. Odası
Onur AKÇA Makina Müh. Odası
Fikri DÜŞÜNCELİ Makina Müh. Odası
Mehmet SARICA Makina Müh. Odası
Mehmet Emin TÜMÜR Makina Müh. Odası
Aziz AVUKATOĞLU Makina Müh. Odası



Atila TOMSUK Makina Müh. Odası
Aykut KOCALAR Makina Müh. Odası
Ali Haydar KARAÇAM Makina Müh. Odası
Melih YALÇIN Makina Müh. Odası
Ziya Murat ÖZTÜRK Makina Müh. Odası
Murat KÜREKÇİ Makina Müh. Odası
Nurettin YILDIRAN Makina Müh. Odası
İbrahim YÜCESOY Makina Müh. Odası
Kadir GÜRKAN Makina Müh. Odası
Fulya BANKOĞLU Makina Müh. Odası
Birhan ŞAHİN Makina Müh. Odası

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Emin KORAMAZ TMMOB
Ali Ekber ÇAKAR Makina Müh. Odası
Oğuz TÜRKYILMAZ Makina Müh. Odası
Yunus YENER Makina Müh. Odası
Elif ÖZTÜRK Makina Müh. Odası
A. Selçuk SOYLU Makina Müh. Odası
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU Makina Müh. Odası

KONGRE BİLİM KURULU
Yavuz BAYÜLKEN Makina Müh. Odası
S. Melih ŞAHİN Makina Müh. Odası
Kaya GÜVENÇ Makina Müh. Odası
Dinçer METE Makina Müh. Odası
Osman SERTER Makina Müh. Odası
Nadir AVŞAROĞLU Maden Müh. Odası
Prof. Dr. Korkut BORATAV 
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ 
Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN 
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN 
Prof. Dr. Özgür ORHANGAZİ 
Prof. Dr. Oktar TÜREL 
Prof. Dr. Serdal BAHÇE 
Doç. Dr. F. Serkan ÖNGEL 
Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ 
Dr. Serdar ŞAHİNKAYA 
Mustafa SÖNMEZ

KONGRE SEKRETERİ
Bülent GÖKSÜLÜK
İlhan Kamil TURAN



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021

17-18 ARALIK 2021  MMO EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ / ANKARA 

PROGRAM

1. GÜN 17 ARALIK 2021 CUMA

09.00-09.30  Kayıt 

09.30-10.10  Açılış Konuşmaları 
	 Yunus	YENER	/	MMO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
	 Emin	KORAMAZ	/	TMMOB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
	 Konuk	Konuşmacılar	

10.10-10.20  Ara 

10.20-11.00  Açılış Oturumu: Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya  
 Mümkün mü?
	 Prof.	Dr.	Korkut	BORATAV

11.00-11.10  Ara 

11.10-13.10   Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

 Sanayi Ne Kadar? Kimler Tarafından? Kimler İçin?
 Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

 Pandemiden Çıkarılması Gereken Dersler
 Prof. Dr. Alpay AZAP

 Kamuda Kaynak Sorunu ve Çözümleri
	 Hakan	ÖZYILDIZ

13.10-14.00  Öğle Arası

14.00-16.30  Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü
 Oturum Başkanı:	Nadir	AVŞAROĞLU
	 Prof.	Dr.	Oktar	TÜREL
	 Prof.	Dr.	Ebru	VOYVODA

 Sektör Raporları ve Sektörlerin Değerlendirilmesi
	 Dr.	Oktay	KÜÇÜKKİREMİTÇİ	

 TMMOB Odalarından Gelen Raporlar

16.30-16.40  Ara 

16.40-18.30  Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü mü?
 Oturum Başkanı:	Oğuz	TÜRKYILMAZ

 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Olarak Yeşil Dönüşüm 
	 Prof.	Dr.	Erinç	YELDAN

 Sistemin Kapitalizmi Geliştirmeyi Amaçlayan Yeşil (?)  
 Dönüşüm Programı Yerine, Enerjide Toplum Yararını  
 Gözeten, Kamusal Planlama Temelli Demokratik Dönüşüm
	 Oğuz	TÜRKYILMAZ

 Kaldıraç Olarak Yeşil Dönüşüm
	 Prof.	Dr.	Aykut	ÇOBAN

 Dönüşümün Adaleti
 Bengisu	ÖZENÇ

2. GÜN 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

10.00-11.00  Anket Araştırması Sonuçları: 
 Krizin Diğer Adı Pandemi ve Mühendisler
	 Doç.	Dr.	Serkan	ÖNGEL	
11.00-11.10  Ara 
11.10-13.10  Emeğin Pandemideki Durumu
 Oturum Başkanı: Prof.	Dr.	Seyhan	ERDOĞDU	

 Pandemi ve Bölüşüm 
	 Mustafa	SÖNMEZ

 Pandemi ve Kadın Emeği 
	 Prof.	Dr.	Seyhan	ERDOĞDU	

 Pandemi Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları
	 Doç.	Dr.	Aziz	ÇELİK

 Sermayenin Emek Üzerindeki Tahakkümünü 
 Yoğunlaştıran Bir Süreç Olarak Pandemi
	 Doç.	Dr.	Hakan	KOÇAK

13.10-14.00  Öğle Arası 

14.00-16.00  Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji
 Oturum Başkanı:	S.	Melih	ŞAHİN

 Teknoloji Ekseninden ABD-Çin Hegemonya Mücadelesi
	 Prof.	Dr.	Hayri	KOZANOĞLU	

 Prometheus’un Yeniden Zincirlenmesi: Modern 
 Zamanlarda Sermaye Birikimi ve Teknoloji
 Prof. Dr. Serdal BAHÇE
 Teknoloji, Üretim ve Emeğin Alternatifi: Salgın’ın 
 Gösterdikleri
	 Dr.	Özgür	NARİN

 Platform Ekonomileri ve Dijital Tekelleşme
	 Dr.	Anıl	ABA
16.00-16.10  Ara

16.10-18.00  1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama
 Oturum Başkanı:	Kaya	GÜVENÇ
 1. Sanayi Planı-Nasıl Bir Miras Devralındı
	 Dr.	Serdar	ŞAHİNKAYA

 24 Ocak Kararlarına Kadar Kalkınma Planları
	 Doç.	Dr.	Ali	SOMEL

 IMF Güdümünde Planlama
	 Prof.	Dr.	Oğuz	OYAN

 Neoliberal Düzende Planlama ve Seçenekler
	 Prof.	Dr.	Sinan	SÖNMEZ
18.00  Kapanış





İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI............................................................................................................................................................3

PANDEMİ SONRASI BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN MÜ? .....................................................................................................15

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Korkut BORATAV

PANDEMİ, BUNALIM VE SONRASINDA TÜRKİYE ................................................................................................................ 23

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

Pandemiden Çıkarılması Gereken Dersler .......................................................................................................................... 25

Prof. Dr. Alpay AZAP

Sanayi ne kadar? Kimler tarafından? Kimler için? ............................................................................................................... 33

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

Kamuda Kaynak Sorunu ve Çözümleri ................................................................................................................................ 41

Hakan ÖZYILDIZ

DÜNYA VE TÜRKİYE'DE SANAYİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ ..................................................................................................47

Oturum Başkanı: Nadir AVŞAROĞLU

Dünya’da ve Türkiye’de Sanayinin Görünümü ....................................................................................................................49

Pro. Dr. Ebru VOYVODA

Geleceğin Sinai Dünyasi Üzerine Yirmi Dört Paragraf ....................................................................................................... 61

Pro. Dr. Oktar TÜREL

Sektör Raporları ve Sektörlerin Değerlendirilmesi ............................................................................................................ 75

Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

Pandemi Süreçinin Tekstil Mühendislerine Etkisi ve Sonuçları ....................................................................................... 187

Güngör DURUR

Savunma ve Havacılık Sanayii̇ ̇2020 Performans Raporu ve Bazı Değerlendiṙmeler ..................................................... 193
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Prof. Dr. Serdal BAHÇE

Teknoloji, Üretim ve Emeğin Alternatifi: Salgın’ın Gösterdikleri .................................................................................... 327

Dr. Özgür NARİN

1961 ANAYASININ 60. YILINDA PLANLAMA ....................................................................................................................... 335

Oturum Başkanı: Kaya GÜVENÇ

1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama ............................................................................................................................. 337

Kaya GÜVENÇ

1930’ların Sanayileşme Hareketi ile Birinci Sanayi Planı’ndan Kimi Kesitler .................................................................. 341

Serdar ŞAHİNKAYA 

24 Ocak Kararlarına Kadar Kalkınma Planları ................................................................................................................... 357

Doç. Dr. Ali SOMEL

IMF Güdümünde Planlama V-VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1985-2005) ....................................................................367

Oğuz OYAN

Neoliberal Düzende Planlama ve Seçenekler ...................................................................................................................383

Sinan SÖNMEZ 

Neoliberal Düzende Planlama ve Seçenekler ...................................................................................................................399



AÇILIŞ KONUŞMALARI

Yunus YENER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

TMMOB 
SANAYİ KONGRESİ 
2021

1. Gün
17 Aralık 2021, Cuma





TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

3 
 

 

 

Yunus YENER / Makina Mühendisleri Odası Başkanı 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ve dostlukla 

selamlıyorum.  

Sanayi ve kalkınma politikalarına 

ilişkin halktan yana planlamacı, 

kamucu, toplumsal kalkınmacı 

yaklaşımın odağı haline gelen 

TMMOB Sanayi Kongresi’ne hoş 

geldiniz.  

TMMOB görevlendirmesiyle 

Odamızın yürütücülüğünü 

üstlendiği ve iki yılda bir 

düzenlediğimiz Sanayi 

Kongresi’nin ana teması, içinde 

bulunduğumuz koşullar nedeniyle 

“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki 

Etkileri ve Kapitalizmin 

Açmazları” olarak belirlendi.  

Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından burada çok değerli toplumbilimcilerimiz, siyasi 

partilerin, sendikaların temsilcileri, TMMOB örgütleri ve meslektaşlarımızla, ülkemizin bugünü ve 

geleceğiyle ilgili düşünen, kaygılanan dostlarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz.  

Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri, pandemi koşulları ve etkilerini, 

sanayinin durumunu, mühendisliği, emek süreçlerini, teknolojik gelişmeleri, kapitalist sistemin 

açmazları ve bunalım öğeleri eşliğinde ele alacak ve nasıl bir alternatif oluşturulması gerektiğini hep 

birlikte ortaya çıkaracağız.  

Bu vesileyle, Odamızı kongreyi örgütlemekle görevlendiren TMMOB Yönetim Kurulu’na ve 

kongrenin düzenleme, bilim ve yürütme kurullarındaki dostlarımıza katkılarından ötürü çok teşekkür 

ediyoruz.  

Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar,  

Bu kongremizi, Temmuz ayında kaybettiğimiz Yavuz Bayülken’e Saygı ithafıyla yapıyoruz. 

Makina Yüksek Mühendisi Yavuz ağabey, 1970 yılından itibaren İstanbul Şubemizde Başkanlık, 

Odamızda Sekreterlik, TMMOB’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yüksek Onur Kurulu Üyeliği 

görevlerinde bulundu. Oda ve TMMOB’nin birçok komisyon ve çalışma grubunda yer aldı.  

1972 yılından itibaren Sanayi Kongrelerine tebliğler sundu, sanayi, makina imalat sanayi, kalkınma, 

planlama, mühendislik üzerine raporlar hazırladı. 2001 yılından yaşamının son günlerine kadar 

Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi ve Odamızın Sanayi Çalışma Grubu Başkanı idi. 
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Odamızı Bakanlıklarda temsil etti, eski Kalkınma Planlarının ön çalışmalarına katılarak sektör 

raportörlüğü yaptı.  

Ülkesinden, halkından, emekten yana toplumcu bir insandı. Barış Derneği üyesi olarak 12 Eylül 

döneminde yargılandı.  

Örnek bir mühendisti. 150’den fazla sanayi projesinde yer aldı. Edindiği birikim, ülkenin gelişmesi, 

kalkınması, sanayileşmesi için hazırladığı raporlara temel oluşturdu.  

Kendisini, mütevazılığını, kibarlığını, çalışkanlığını görev insanlığını, sevecenliğini, örnek kişiliğini 

sonsuz saygı ve sevgi ile anıyoruz. Anısını yaşatacağız.  

Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar,  

Değerli konuşmacılarımızın alanlarına fazla girmeksizin bazı değinilerde bulunmak istiyorum.  

20. yılına giren AKP iktidarı ve özel olarak saray rejiminin yıkım ve felaket üreten politikaları, 

pandemi koşullarında artarak sürmüştür.  

Önlemlerin yetersizliği, eksikli kapanmalar, erken “normalleşme”ler ve aşı olup-olmamanın kişilere 

bırakılması sonucu vakalar ve ölümler hâlâ çok yüksek sayılardadır. Aşılamadaki yavaşlık ve 

tanınan serbestlik, vaka ve can kayıplarını artırmıştır.  

Pandemi, saray rejimi ve sermaye için yeni bir baskı ve sömürüyü yoğunlaştırma vesilesi olarak 

değerlendirilmiş; sermayeye sunulan destekler daha da artmış; esnafa, çiftçiye, emekliye, halka ise 

sadece gidin kredi alın, borçlanın denilmiş; kaynaklar emekçilerden ve sağlık alanından esirgenmiş, 

işsizlik ve yoksulluk artmış, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerine meşruiyet kazandırılmıştır.  

Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

TMMOB Sanayi Kongresi’nin yıllardır altını çizdiği bir saptama var: Türkiye sanayisizleşiyor. 

Sanayileşme iddialarının geçmişte kaldığı açık bir gerçekliktir.  

1930’lar ve 1960’lardaki ve ağırlıklı olarak kamu sanayi atılımlarında somutlanan Türkiye’nin 

sanayileşme süreci, planlama-sanayileşme-kalkınma üçlüsünün terk edilmesiyle birlikte kesintiye 

uğratılmıştır.  

Bu temel olguyla birlikte, bugün sanayinin düşük teknolojili üretimle, emek yoğun sektörlerle 

finansal spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik bir rant ağı ile kuşatıldığını söylemek mümkündür.  

Üretim gücünün tahribi, dış borçlara ve ithal girdilere bağımlılık, borç ve faiz ödemelerinin 

büyüklüğü, inşaat-rant odaklılık vb. olgular, ülkemizin sanayileşmeden tamamen uzaklaştığını 

ortaya koyuyor.  

Üretimde ağırlık düşük teknolojilidir. 

Sanayi ve imalat sanayinin milli gelir/GSYH içindeki payı giderek azalmıştır. İmalat sanayi ve özel 

sektör üretken yatırım verileri yok düzeyindedir.  

Sanayi ve tarım gibi üretici sektörlerin GSYH içindeki payları, düşmüş, inşaatinki ise artmıştır.  

Sabit sermaye yatırımlarının dağılımında konut sektörü, son on yılda yüzde 20’lerden yaklaşık 

olarak yüzde 30’lara çıkmış, yaklaşık 500 milyar dolar  betona gömülmüştür. 
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Milli gelir, kişi başına milli gelir, gayri safi sabit sermaye oluşumu gibi göstergeler düşüştedir.  

Üretimin ve enerjinin ithalat bağımlılığının artmış olması gerçeği, gücü azalan sanayiyi ve 

dolayısıyla bütün toplumu zorlamakta, hayat pahalılığının kaynakları arasında yer almaktadır.  

Sanayi istihdamı dalgalı bir şekilde azalmaktadır. İstihdamda gerileme-işsizlik, işgücünün 

niteliksizleştirilmesi ve yoksullaşma paralel bir şekilde ilerlemektedir.  

İşçi başına ücret ödemelerinin, işçi başına GSYH’ye oranı 1990’lı yılların başlarından itibaren 

sürekli düşüş halindedir. Toplam işgücü ödemelerinin milli gelirden aldığı pay  azalırken sermayenin 

aldığı pay artmıştır.  

İktidarın sarıldığı “ucuz işgücü”, sömürünün ve sermaye kârlarının yoğunlaşmasının ve yoksulluğun 

ana kaynağıdır. Birikim tarzı-emek süreci ilişkisinde emek hep gerileyen taraftır.  

Gene iktidarın sarıldığı “büyüme” olgusunda, planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdamda artış, 

toplumsal refah, yani tarihsel toplumsal hiçbir gelişme ve ilerleme yoktur.  

Toprak-inşaat-maden ve hazır varlık birikiminin yağmasına dayalı rant esaslı birikim süreci, sanayi 

katma değerinin kat kat üzerindedir.  

Döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı, ithalata ve ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı ile yağmacı rant 

ekonomisi, ülkemiz ve halkımızın yoksullaşmasına, geleceğimizin karartılmasına yol açmaktadır.  

Serbestleştirme–özelleştirmeler, planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet ve denetimin tasfiyesi, 

üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları, sanayisizleşmeyi sürdürmüş, 

tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.  

Geçmişte Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme süreçlerinde önemli roller üstlenen mühendisler, 

tüm çalışanlar gibi, bu olumsuzluklardan  en çok etkilenenler arasında yer alıyorlar.  

Mühendisler, hak ihlalleri, düşük ücret, işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk vb. sorunların tümünü 

yaşamaktadır. Asgari ücretin altında ücretle çalışmak zorunda kalan mühendisler bile bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Serkan Öngel, bu kongre için TMMOB üyeleriyle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını 

yarın bizlerle paylaşacak, böylece meslektaşlarımızın içinde bulunduğu durumu bir kez daha 

görebileceğiz. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum.  

Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,  

Sanayisizleşme, rant yağması, yüksek enflasyon, yüksek borçlar ve faiz ödemeleri, savurgan 

harcamalar, kamu ve reel sektör borçları ile büyüyen işsizlik ve yoksulluk ülkemizin bugünü ve 

geleceğini karartıyor.  

Bu olgular, iktidarın mutlaka durdurulması, alt edilmesi gereken bir yıkım siyaseti izlediğini 

gösteriyor.  
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Kapitalizmin küresel yapılanma ağlarından, neoliberalizmden, pazar ekonomisinden, sermaye 

hareketlerinin serbestliğinden kurtulmadıkça, döviz kuru-faiz-enflasyon üçlüsü ve yol açtıkları 

büyük toplumsal zararlar ve bunalımdan kurtulmak mümkün değildir.  

Mevcut durumdan çıkış yolu, yıllardır dile getirdiğimiz üzere; emperyalizmden ve piyasa 

güçlerinden bağımsızlığı sağlayacak bir siyasi iradenin oluşumu; halkçı toplumcu planlama-

kalkınma politikaları ve her alanda kamusal denetim ağlarının hakim olmasında, bu yöndeki bir 

demokratikleşme ve halk egemenliğinin tesis edilmesinden geçmektedir.  

Doğru bir ekonomi, sanayi ve kalkınma politikasının; doğa, toplum, planlama, ekonomi, siyaset, 

devlet ilişkilerini yeniden düzenleyen uzun erimli bir toplumsal dönüşüm içeriğiyle ele alınması 

gerekir. Dolayısıyla sanayileşme, planlı ve uzun erimli bir toplumsal kalkınma ve demokratikleşme 

bağlamı içinde ele alınmak durumundadır.  

Sanayi Kongremizin bu öncüllere dayalı bir alternatife katkılarda bulunmasını diliyorum.  

Son olarak Oda Yönetim Kurulu adına, düzenleme, bilim ve yürütme kurullarına, kongrede 

sunumlar yapacak değerli toplumbilimcilere, uzmanlara, meslektaşlarımız ile bütün katılımcılara; 

kongre sekreterleri  Bülent Göksülük ve İlhan Turan’a ve bütün Oda çalışanlarına teşekkür ediyor, 

saygılar sunuyorum." 
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Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Değerli Konuklar, Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

İlki 1962 yılında düzenlenen 

ve 1987 yılından bu yana da 

TMMOB adına Makina 

Mühendisleri Odamız 

tarafında düzenli olarak 

gerçekleştirilen Sanayi 

Kongremize hepiniz hoş 

geldiniz. 

Kongremizin örgütlenmesinde 

büyük emekleri olan Makina 

Mühendisleri Odamızın 

Yönetim Kurulu’na, 

düzenleme ve yürütme 

kurullarına, kongremize 

katkıda bulunan akademisyen 

ve uzman dostlarımıza ve 

kongre sekreterlerine emek ve 

katkılarından dolayı çok 

teşekkür ediyorum. 

Bugüne kadar 

gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde hep yanımızda olan, ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması, 

demokratikleşmesi ve mesleğimizin gelişmesi için verdiğimiz mücadelede bizlere yol gösterici olan 

değerli Yavuz Bayülken’i saygıyla anarak başlamak istiyorum ben de sözlerime. 

Anısını oda faaliyetlerimizde ve TMMOB mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğiz. 

Sanayi Kongrelerimize çok uzun yıllar katkı veren, ülkemizde marksist iktisadın ve kamucu 

yaklaşımın önemli isimlerinden biri olan, 2020 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız İşaya 

Üşür’ü de huzurlarınızda saygı ve minnetle anıyorum. 

Geçtiğimiz 2 yılımıza damgasını vuran Covid-19 salgını süresince pek çoğumuz yakınlarını bu 

salgına kurban verdi. 
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TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan çok sayıda arkadaşımızı, yoldaşımızı, TMMOB ve 

Oda sevdalısı dostumuzu, yakın mesai ve mücadele arkadaşlarımızı salgın ve bağlantılı hastalıklar 

nedeniyle sonsuzluğa uğurladık. 

Bizler biriktirerek yaşadığımız kadar, kaybettiğimiz dostlarımızın acısıyla da yaşıyoruz ne yazık ki. 

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve örgütümüze kattığı değerleri ve güzellikleri asla 

unutmayacağız. 

Değerli konuklar, 

Üç uzun yıldır, her gün daha da büyüyen sarsıcı bir kriz yaşıyoruz. 

2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında kurlardaki hızlı yükselmeyle başlayan kriz, 

aradan geçen 3 yılda büyük bir kasırgaya dönüştü. 

Bizzat Cumhurbaşkanının bile kabullenmek zorunda kaldığı, bizlere sabır ve metanet telkin ettiği bir 

kriz içindeyiz. 

Kriz öncesinde 5 lira bile olmayan dolar kuru, bugün 15 lirayı aştı. Paramız, 3 yılda tam 3 kat değer 

kaybetti. 

Dışa bağımlı ekonomik yapımız nedeniyle paramızın değeri düştükçe üretim maliyetleri hızla arttı 

ve tüm ürünlerin fiyatları kontrolsüz biçimde yükselmeye başladı. 

Tüm bu süre zarfında ücret ve gelirlerimiz, mal ve hizmetlerle aynı oranda artmadığı için de ülke 

olarak kitlesel bir yoksullaşma yaşadık. 

Yıllardır uyguladıkları politikalarla bizleri bu büyük bir yıkıma sürükleyen iktidar çevreleri, 

yarattıkları bu yoksulluk üzerinden kendilerine yeni bir hikaye yaratmaya çalışıyorlar. 

“Ekonomik kurtuluş savaşı” dedikleri bu hikayede, halkın yoksulluğunu silah olarak kullanmayı 

amaçlıyorlar. 

Sözüm ona, paramız değersizleştikçe, ithal ürünleri alamaz hale geldikçe dış borçlarımız azalacak, 

işçi ücretleri azaldıkça üretim maliyetleri düşecek, değersiz paramız nedeniyle dış ticarette rekabet 

gücümüz artacak ve buradan yeni bir çıkış yakalayacağız. 

Halkını yoksullaştırmayı, halkın gönenç seviyesini düşürmeyi, halkını dünyanın geri kalanından 

koparmayı ekonomik öncelik olarak gören, parasını değersizleştirmeyi rekabetçi ekonomi olarak 

tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamış demektir. 

Rekabet yoklukta, yoksullukta olmaz, gönençte olur. 

Rekabet paranın alım gücünün düşmesiyle değil, güç kazanmasıyla olur. 

Rekabet emeğin değersizleştirilmesiyle değil, emekçilerin refahıyla olur. 
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Rekabet daha iyi üreterek, daha kaliteli üreterek, bilim ve teknoloji alt yapısı güçlendirilerek olur. 

Rekabet medeniyetle olur, uygarlıkla olur. 

Bize sunulan bu reçete rekabet ekonomisi değil, sefalet ekonomisidir. 

Çiçeği burnunda Maliye Bakanı da bu durumu arsızca teyit ediyor. 

Yeni ekonomi modelinde emekçilerin sadece maaşlarının değerinin düşeceğini, ülkemizde zaten 

emekçilerin kaybedecek bir şeyleri olmadığını söylüyor. 

Uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarla emekçi kesimleri tamamen yoksullaştırdıklarını, 

devleti sosyal görevlerinden arındırarak tamamen savunmasız ve çaresiz bıraktıklarını kabul ediyor. 

Bu ülke insanının yoksulluk nedeniyle sağlığını, aile huzurunu, çocuklarının geleceğini 

kaybetmesini umursamıyor. 

Değerli konuklar, 

Ülkeyi bu duruma getiren iktidarın yıllardır uyguladığı üretime dayanmayan, yatırıma dayanmayan, 

sanayileşmeye dayanmayan, bilim ve teknolojiyi dışlayan ekonomi politikalarıdır. 

Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesini, ekonomik alandan çekilmesini, kamusal varlık ve 

yatırımların özelleştirilmesini, üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesini, ücretli 

kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları altında çalıştırılmasını, uluslararası sermaye 

hareketleri önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesini temel 

alan bu politikalar yaşanan sorunların ana kaynağıdır. 

Yıllardır gerçekleştirdiğimiz tüm sanayi kongrelerinde bu durumun altını çiziyor ve bu durumun 

ülkeyi bir felakete sürükleyeceğini dile getiriyorduk. 

Yurt dışından gelen sıcak paraya dayalı ekonominin, o para akışı kesildiğinde işleyemez hale 

geleceğini söylüyorduk. 

Ülke kaynaklarının sadece hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine ayrılmasının dengeli 

bir ekonomik büyümeyi engellediğini söylüyorduk. 

Rant yaratmak için gerçekleştirilen çılgın projelerin bu ülkeye yük olacağını söylüyorduk. 

İstihdam yaratmayan büyümenin bu ülke halkına bir faydası olmadığını söylüyorduk. 

Sermaye çıkarlarının halkın ortak çıkarlarının önüne geçirilmesinin toplumsal bir felaketle 

sonuçlanacağını söylüyorduk. 

Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz. 

Ve bu felakette siyasi iktidarın bize vaat ettiği tek şey, daha fazla yoksulluk… 
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Bu ülke halkı bunu hak etmiyor. Bunu kabullenmeyeceğiz de. 

Siyasi iktidarın tüm baskı ve zorbalığına rağmen ülkenin dört bir yanında geçinemiyoruz çığlıkları 

sokaklara taşmış durumda. 

Öğrenciler geçinemedikleri, barınamadıkları için seslerini yükseltiyor. 

İşçiler insanca yaşayabilecekleri bir ücret için meydanları dolduruyor. 

Kamu emekçileri TÜİK’in şaibeli rakamlarına endekslenmiş maaş artışlarına karşı alanlara çıkıyor. 

Sağlık çalışanları ve hekimler alın terlerinin karşılığını alabilmek için iş bırakıyorlar. 

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin dört bir yanında emeğine, mesleğine, haklarına sahip 

çıkmak, sorunlarına çözüm bulmak için eylem yapıyorlar. 

Bu ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini yükselttikçe, yan yana geldikçe kendilerine 

dayatılan bu yoksulluk reçetesini de yırtıp atacaklardır. 

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli konuklar, 

Bugün hâlâ tüm şiddetiyle devam eden Covid-19 salgınının ortaya çıkışının üzerinden tam 2 yıl 

geçti. 

2 yılda resmi rakamlara göre 5 buçuk milyona yakın kişi bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ülkemizde resmi rakamlara göre 80 bine yakın, gerçekte ise 200 binin üzerinde ölüm olduğu ifade 

ediliyor. 

Salgının bu denli yıkıcı hasarlar bırakması ve aradan geçen bunca zamana rağmen kontrol altına 

alınamamış olması, ülke olarak bu konudaki hazırlıksızlığımızı ve yetersizliğimizi gösterdi. 

Bu yetersizliğin en önemli nedeni, hazırlıklar ve önlemler belirlenirken bilimin sesine ve halkın 

ihtiyaçlarına değil, piyasanın ve sermayenin taleplerine kulak verilmesidir. 

Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye 

ekonomisinin öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın dönemindeki tüm kararlarının 

belirleyicisi oldu. 

Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın sağlığının önüne koydu. 

Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine, sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakıldı. 

Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık 

çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanamadı, halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya 
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bulunamadı, maske dağıtımı yapılamadı, vaka ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği gibi 

uzun süre boyunca yeterli aşı sağlanamadı. 

Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi salgının toplumsal sonuçlarını artırdı. 

Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini kaybetti ve bu kayıpların telafisi için etkin 

önlemler alınmadı. 

Bu durumun sanayide yarattığı sonuçları kongremiz boyunca farklı başlıklar altında 

değerlendireceğiz. 

Salgının meslek alanlarımıza ve meslektaşlarımıza yansımaları üzerine yaptığımız araştırmada da 

tabloyu daha net biçimde göreceğiz. 

Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine ve işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar 

yaşanmamışsa eğer, bunu sağlık çalışanlarının özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal güvenliğin 

özelleştirilmemesi için mücadele eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz. 

Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını 

savunanların kararlı duruşuna borçluyuz. 

TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile geri atmadan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 

tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi, piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam 

edeceğiz. 

Değerli Arkadaşlar, 

Sanayileşme Politikaları ve bu politikaları tartıştığımız Sanayi Kongreleri TMMOB açısından büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü sanayi, mesleki olarak bütün mühendislik disiplinlerini ilgilendirdiği gibi, 

üretim sürecindeki yeriyle de bütün toplumsal yaşamı belirlemektedir. 

Bizler yıllardan bu yana; 

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren; dış girdilere bağımlı olmayan, 

yerli yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren; kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal 

yararlar doğrultusunda artıran; sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen; sanayinin 

gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana yayan; erişilebilir, nitelikli, ücretsiz 

sağlık, eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; doğayla, tarihle ve kentle barışık; istihdam, 

emek ve halk odaklı bir sanayileşme ve kalkınma planlamasını savunduk ve bundan sonra da 

savunmaya devam edeceğiz. 

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve 

TMMOB’nin bu yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu bundan sonra da yerine getireceğini 

özellikle belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum 
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PANDEMİ SONRASI BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN MÜ? 

 

Prof. Dr. Korkut BORATAV 

 

Sevgili başkanlar, değerli gençler, arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz.  

Bu kongrenin Düzenleme Kurulu’nda ben de yer aldım; fakat bugün bana önerilen onurlu görev bir 

oldu bitti şeklinde önüme geldi. “Korkut Hoca bu konunun altından kalkar” diye düşündüler 

herhalde. Sevgili arkadaşlar, bana önerdikleri konunun ihtişamına bakın: Pandemi sonrası başka 

bir dünya mümkün mü? Başlarsak bitiremeyiz; yahut hiç başlayamayız. Ben de bu muhteşem 

göreve layık görülmekten onur duyarak; bu olup bitti’yi sevgiyle sineye çekerek kabul ettim. Ne 

çıkarsa bahtınıza... 

Bu güç konuyu sizlere sunmak için kendime göre kolay bir yol seçtim. İki yıl önceki kongrenin 

açılış konuşmasını yapmak şerefine de nail olmuştum. O konuşmada son kırk yılın dünyasının kuş 

bakışı bir değerlendirmesini yapmaya çalışmıştım. O kırk yıl insanlık tarihinin yakın geçmişinin, 

neoliberalizm diye anılan bir kötü bir dönemidir. Nedir neoliberalizm? Çeşitli tanımlar ve 

açıklamalar yapılıyor. Benim kısa bir tanımım var: Neoliberalizm sermayenin sınırsız tahakküm 

tasarımıdır. Bu kadarıyla sınırlı kalırsak ekonomik özelliğine ağırlık veren bir betimleme olur. 

Tanımı bütünleştirmek için sermayenin tahakkümüne emperyalizmin devlet gücüyle yaptığı katkıları 

da eklemek lazımdır. İki yıl önceki açılış konuşmasında neoliberalizmin bilançosunu bu kapsam 

içinde çıkarmaya çalışmıştım. Bugün, o konuşmayı iki yıl sonrasına taşıyıp, kısmen 

güncelleştireceğim.  

O konuşmanın ana tespitlerini hatırlatarak başlayayım: Dünya ekonomisi bu kırk yılda dış ticareti ve 

sermaye hareketlerini serbestleştirerek emek piyasalarını da fiilen bütünleştirmiş oldu. Bu 

bütünleşme iç içe girmiş süreçlerle gerçekleşti. Dünya emek piyasasına katılım, dünya nüfus artışını 

sıçrayarak aştı. Bu dönemde  2,4 milyar insan katıldı uluslararası emek piyasasına…  

Bir anlamda tek bir piyasadan söz ediyorum. Nasıl oluştu bu tek piyasa? Ön koşul, biraz önce 

vurguladığım gibi serbest ticaret artı sermaye hareketlerinin sınırsız serbestliğidir. Bu çerçeve içinde 

emek piyasalarının dünya çapında bütünleşmesine farklı kaynaklar katkı yaptı. Ortak sonuçlarından 

biri Güney ve Kuzey, Doğu ve Batı emekçilerinin dünya çapında üretimle bütünleşen tedarik 

zincirleri içinde birleşmesi oldu.  
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Neoliberalizm öncesinde Güney coğrafyasının ve sosyalist ülkelerin emekçileri sanayide korumacı, 

kamucu, planlı, ithal ikameci; tarımda ise gıda egemenliğini, köylülüğü koruyan teşvik ve 

destekleme politikaları izlemekteydi. Emek piyasaları ancak ulusal düzlemlerde geçerliydi.  

Son kırk yılda ulusal emek piyasalarının son bulması, tek bir dünya emek piyasasının oluşması 

sözünü ettiğim iki coğrafyada farklı biçimlerde gerçekleşti. Birincisi, reel sosyalizmin son bulması 

ile ilgilidir. Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’nin ayrı bir ekonomik blokta bütünleşmesi son buldu; 

bu ülkeler serbest dış ticaret ve sermaye hareketleri yoluyla uluslararası kapitalizmle ve emek 

piyasasıyla bütünleşti. Sosyalist rejimi koruma çabası içerisinde olmasına rağmen, dışa açılan ve 

piyasa mekanizmasını genişleten Çin de dünya ticaretine katıldı. Bu dönüşümler sonunda Rusya, 

Doğu Avrupa ve Çin’in 2 milyar civarında emekçisi, ülkeleri içinde kaldı; ama fiilen tedarik 

zincirlerine katılarak dünya emek piyasasının parçası oldu. 

Neoliberalizmi Güney coğrafyasına taşıyan   IMF ve Dünya Bankası politikaları ise ulusal emek 

piyasalarını, ulusal sanayileşme biçimlerini dağıttı. Çevre ülkelerinin sanayi üretimi giderek 

uluslararası tedarik zincirleri içine kaydı. Uluslararası tedarik zincirlerinin ana özelliği düşük emek 

maliyeti aramaktır. Bu arayış başlangıçta Güney coğrafyasının belli ülkelerinde serbest ticaret 

bölgeleri halinde oluştu. Bu aşamada Batı kökenli sanayi sermayesi düşük ücret, düşük vergi 

uygulayan ülkelere yatırım yaptı. Başlangıçta ülke sanayisinin uzantısı olarak kurulan yabancı 

şirketler söz konusudur. Zamanla uluslar-ötesi şirketler fark etti ki tek ülkeye bağlanmak yerine 

üretim süreçlerinin parçalanarak farklı ülkelere dağıtılması şirket kârlarını artırmaktadır. Makine 

mühendisleri arkadaşlarım bu yöntemi bilirler. Batı ve Güney coğrafyaları arasında üretim aşamaları 

ücret arbitrajına göre paylaşıldı. Her aşamaya özgü verimli, ama ucuz emek, vergi yükü ve teşvikler 

bakımından uygun coğrafyaya taşındı. Dolayısıyla şu sonuç oldu: Uluslar-ötesi şirketler Kuzey ve 

Batı sanayisini parçalayarak Güney ve Doğu coğrafyasında farklı ülkelere taşıdı. Üretim ülkeler 

arasında dağıtıldı; şirketlerin bünyesinde bütünleşti. Emekçiler de, artık, ulusal emek piyasasından 

ziyade dünya emek piyasasının parçaları oldu. 

Dünya işçi sınıfını sayısal olarak genişleten ikinci bir kaynak daha var: Güney’den Kuzey’e; 

Doğu’dan Batı’ya göçler… Bunların arkasında hem neoliberalizmin, hem de emperyalizmin Güney 

coğrafyasında yarattığı ekonomik, siyasal, toplumsal   çöküntüler var. Daha önce söylediğim gibi 

bazı Güney coğrafyalarında kamunun devletin öncülüğünde yarattığı geç sanayileşme, serbest ticaret 

doktrini sonunda ya yok oldu veya uluslararası tedarik zincirleri içine taşındı. Tarım da uluslararası 

ticarete açıldı. Kendini besleyen, kendini doyurabilen pek çok ülkede hububat üreticileri ticari tarım 

ürünlerine geçti. Güney ülkesi bu ürünlerde ihracatçı olurken, Batı’nın teşvikli, verimli hububatını 

ithal etmek zorunda kaldı. Açlık riskiyle karşılaştı.  Bunlara 2000 sonrasında emperyalizmin tüm 

çevre ülkelerinde, özellikle Orta-Yakın Doğu ülkelerinde yarattığı saldırganlığın yıkımından 

etkilenen milyonlar katıldı. Neoliberalizmin veya emperyalizmin ülkelerinden kopardığı emekçiler 

Batı ve Kuzey ülkelerine göçtüler; bu ülkelerde ekonomik göçmenlerin ve sığınmacıların oranı hızla 

yükseldi. Dünya emek piyasalarına Batı ülkelerinin içinde, düşük ücretli,  göçmen işçiler olarak 

katıldılar.  



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

17 
 

Bu büyük dönüşümün çarpıcı sonuçları var. Uluslararası sermaye bu yeni ortamda ortaya çıkan 

gerilimleri bir sınıflar-arası uzlaşma şeklinde düzenlenmeyi kabul etmedi. Sınıf tahakkümüne ağırlık 

koydu ve başardı. Gelişmiş Batı coğrafyasında sanayi üretimi Güney’deki tedarik zincirlerine kaydı. 

Geçmişte bu sektörlerde odaklanmış mavi yakalı Batı emekçilerinin kayıpları, Güney coğrafyasının 

tedarik zincirlerinde konuşlanan emekçilerin kazançlarıyla denkleşmedi. Güney’de, tarımdan kopan 

kalabalık sadece bir bölümü tedarik zincirlerinin örgütsüz işçileri olabildi. İşsizlik yaygınlaştı. 

Kuzey’in sanayi işçileri ise fabrikaları Güney’e taşındığı için tedirginleşti. Batı Avrupa’ya, ABD’ye 

göçen Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika emekçilerinin ülke-içi emek piyasalarında yarattığı rekabet 

baskısı da var.  

Neoliberal dönemde emek, göreli olarak her yerde kaybetti. Ailesini Irak’ta, Afganistan’da, 

Nijerya’da, Haiti’de, Meksika’da bırakarak; kaçak yolla veya sığınmacı olarak Avrupa’ya yerleşen 

örgütsüz, güvencesiz işçilerin gelir düzeyleri üzerinden bir karşılaştırma yapmak anlamlı mıdır?  

Bu büyük dönüşümün siyasi sonuçlarını da çekiyoruz. Kuzey’de yani gelişmiş merkezlerin tedirgin 

emekçileri, geleneksel sol siyasetin dağılması nedeniyle sahipsiz kaldı. Sermaye, geleneksel solun 

birikimlerini sahiplenen akımların tasfiyesine öncelik verdi. Bunun sonucu hem Batı’da hem 

Güney’de yükselen neo-faşizmdir. Güneyde, öncelikle Latin Amerika’da  neoliberalizmin yıkımını 

emekçi sınıfların üzerine yansımasını önlemeye çalışan sol rejimlere karşı insafsız, açık, kapalı 

darbeler uygulandı. Veya finans sermayesi ile yerel egemen sınıflar ittifakının yıkım politikaları 

neofaşist iktidarlara yol açtı. İşte son 40 yılın bilançosu budur.  

Kuzeyde iktidarlar, 1945 sonrasında, emek ile sermaye ve Kuzey ile  Güney  arasında gerçeklemiş 

olan (kapitalizmin Altın Çağı olarak da bilinen) tarihsel uzlaşmanın yenilenmesini reddetti. Güney 

coğrafyasında ise yaygın neo-faşist rejimler filizlendi ve yerleşti. 1990 civarında   İslam 

coğrafyasında emperyalizmle uzlaşmayan her iktidar, emperyalist saldırganlıklarla karşılaştı. 

Ekonomiler çöktü; kan döküldü; toplumsal yapılar dağıldı.   

Son kırk yılın kuşbakışı bilançosunu kısmen güncelleştirdim.  Şimdi son iki yıla bakalım. Bu iki yıl 

acaba neler getirdi? Dünya sınıf haritasında meydana gelen bu büyük değişimin siyasete yansımaları 

yumuşadı mı?  

Hemen önemli bir değişime değineyim. Batı’daki neofaşizmin temsilcisi olan faşist Trump iktidarı 

kaybetti. Obama’nın başkan yardımcısı Biden geldi. Amerika, sözünün ettiğim neoliberal 

hegemonyanın en güçlü ülkesidir; bu nedenle yakından izlememiz lazımdır. Trump’ın kişisel ve 

ideolojik kimliği hiç tartışma götürmeyecek bir şekilde faşisttir. Ama şunu vurgulayalım: Batı türü 

temsilî demokrasilerin faşist rejimlere dönüşmesi, iktidara faşist kimlik taşıyan bir başkanın, hatta 

bir partinin gelmesiyle gerçekleşmez. Faşizm, olsa olsa bir süreç içinde gerçekleşir.  

Amerika bu tür bir deneyimden geçti. Trump, neo-faşist bir siyaseti, ABD’ye iki boyut içinde taşıdı. 

Birincisi “sanayi üretimini Amerika’dan çalan Çin’e” ekonomik bir savaş açarak… Niye? Çünkü 

ABD sanayisinin kimi öncü kolları, tedarik zincirleriyle Güney’e kaymıştır. Çin, bu kaymayı temsil 

eder. Çin’in ücret düzeyi de sembolik olarak Batı ücret düzeylerinin yükselmesini frenleyen bir 
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mıknatıs görevi görür. Çin’i burada Asya’yı temsil eden bir sembol olarak kullanıyorum. Tüm Doğu 

Asya’yı da alabilirsiniz. Yani Bangladeş’ten başlayıp Çin’e kadar uzanan, içine Hindistan’ı, 

Malezya’yı Singapur’u alan, bir anlamda Kore’nin de zaman içinde katıldığı bir coğrafya söz 

konusudur.  Trump tedarik zincirlerinin Amerikan işçi sınıfında yarattığı istihdam erimesinin 

yarattığı tedirginliği sahiplendi. Çin-karşıtlığını ırkçı temalarla bütünleştirerek küreselleşmenin bu 

boyutuna karşı çıktı. 

Neo-faşist siyasetin ABD’ye taşıdığı ikinci boyut göçmen-karşıtlığıdır. Özellikle Latin Amerikalı 

göçmenlere karşı önlemler alındı. Amerika’nın Meksika sınırı Latin Amerika’nın göçmen akımları 

tarafından zorlanmaktadır. Trump o sınırı fiziki bir duvar örerek kapatmaya kalkıştı ve göçmen 

karşıtlığının Amerikan geleneksel mavi yakalı işçi sınıfındaki tomurcuklarını sonuna kadar istismar 

etti. Seçim kampanyalarında bu neo-faşist söylem öne çıktı. 2020’de iktidarı kaybetmesi 

Amerika’daki neo-faşizme son vermedi. Biden’a karşı kaybettiği seçimde aldığı 74 milyon oyun 

yüzde 75’i, yani yaklaşık 56 milyon seçmen, nesnel hiçbir dayanak olmadığı halde, Biden’ın    

seçimi çaldığına inanmaktadır. Bir sonraki neo-faşist iktidarın seçmen tabanı budur. Nitekim 

iktidarın devrinin nihai hukuki aşamasında kongre toplandığı zaman bir darbe teşebbüsü yapıldığını 

biliyorsunuz. Amerika’nın çeşitli yörelerinden gelen faşist çapulcular kongre binasını bastı; iktidarı 

Biden yönetimine devretme sürecini önlemeye çalıştı. Bu gerçek bir darbe teşebbüsüdür. 

Başaramadılar ama iktidarın gerekirse şiddet yoluyla devralınması gerektiğine inanan on 

milyonlarca bir kitlenin varlığını da göstermektedir. Trump, iktidarı devralmak üzere gitmiştir. Bu 

dönem içinde Cumhuriyetçi Parti de adım adım bir faşist partiye dönüşmektedir. İşte son iki yılda 

ortaya çıkan bir yenilik... 

Biden neo-faşist eğilimlere son verecek özellikler taşıyor mu? Bazı ipuçları var. ABD’de Demokrat 

Parti içinde küçük, ama etkili bir sosyalist blok yer alıyor. Sosyalist blok tabanı, Biden’ın iktidarı 

kazanmasına önemli katkı yaptı. Bernie Sanders bu grupta yer alıyor. Eski geleneksel Amerikan 

Sosyalist Partisi’nin bayraktarıdır. Ayrıca 2015’te Demokrat Parti içinde başkanlığa da aday 

olmuştu. Demokrat Parti’in sol kanadının bu etkileri, Amerika’da korona salgınından sonra 

neoliberal politikaların ülke içindeki reçetelerinin aşılmasına da katkı yaptı.  Biden yönetimi 

ekonomi politikalarında Keynes’i yeniden keşfetti. Diğer Batı ülkeleri de kervana katıldı. 2020’nin 

Mart ile Eylül ayları arasında emperyalist sistemin merkezinde yer alan ülkeler grubu kendi 

ülkelerinde 12 trilyon dolarlık mali genişleme uyguladı. Bütçe açıklarını tırmandıran, önemli bir 

bölümü salgında gelir, istihdam kayıplarına uğrayan emekçilere dönük aktarımlar oluşturuldu. Bu 

Keynes’gil reçetelerin, malî disiplini yücelten  neoliberal dogmayı  aşması anlamına gelir. Demek ki 

burada bir gelişme var.  

Bu dönüşümü destekleyen ikinci ipucunu, neoliberalizmin fikir odağını oluşturan IMF ilan etti. 

Ekim 2020’deki IMF ile Dünya Bankası ortak toplantısında salgının yarattığı kriz boyunca maliye 

politikalarında bütçe disiplini ölçütlerinin reddedileceği ilan edildi. Ve Batı ülkeleri maliye 

politikalarında biraz önce değindiğim 12 trilyonluk genişlemeye IMF/DB doktrini de destek vermiş 

oldu.  
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Neoliberal doktrindeki bu revizyon ne anlama geliyor? Emperyalist sitemin çevresinde de 

neoliberalizmin cenderesi son buluyor mu? Hayır. IMF’nin Ekim toplantısında ortaya koyduğu 

ekonomik ilkelerin, Üçüncü Dünya coğrafyası için sınırlı tutulacağı da belirtildi. “Yükselen ve 

gelişmekte olan ekonomiler” için maliye politikalarında açılma, kamu dengeleri bozuk olmayan 

ülkeler için önerildi. Korona salgını nedeniyle en yoksul ülkelerdeki tıkanmaları aşmak için bir 

yardım programı tasarlandı; uygulandığı az ayıdaki ülkede de IMF’nin standart neoliberal 

politikalarının korunması gözetildi. Yani Güney coğrafyasında malî disiplin, serbest sermaye 

hareketleri, esnek emek piyasaları, enflasyon hedeflemesi, ticaret serbestisi ilkeleri sürdürülmek 

şartıyla... IMF’nin o dönemde sürdürdüğü çeşitli kredi müzakerelerinde kemer sıkma politikalarında 

ısrar edildi. Mesela o yüzden Arjantin ile IMF arasındaki anlaşma hâlâ imzalanmadı.  

Şimdi gelelim emperyalizmin diğer boyutuna. Acaba Trump’ın Güney coğrafyasına dönük 

saldırganlığı Biden döneminde son buldu mu? En açık örnek Latin Amerika’dır. Latin Amerika’da 

ABD ile uyumsuz ülkelere karşı uygulanan yaptırımlar üç ülkede aynen devam etmektedir: 

Nikaragua, Venezuela, Küba... Küba’ya yaptırımları Obama kaldırmıştı, Trump yeniden koydu, 

Biden aynen sürdürüyor. Küba Covid’e karşı kendi aşısını üreten bir ülkedir;  ama ampulleri ithal 

etmek zorundadır; ama Amerika’nın ambargosu yüzünden güçlük çekmektedir. Venezuela’ya karşı 

insanî kırım oluşturacak ölçüde yaptırım uygulanmaktadır. İngiliz Merkez Bankası’nda Venezuela 

adına yatan altın rezervlerinin kullanımı engellenmektedir. 

Gelelim emperyalizmin diğer kanlı boyutuna. Şimdi diyeceksiniz ki Afganistan’dan ABD çekildi. 

İktidara Taliban geldi. Ama biz Taliban’ı başka özellikleriyle biliyoruz. Taliban’ın İslamcı cihatını  

yaratan Amerika’nın kendisidir. Yenilerek çekildiği Afganistan’a Taliban’ı getiren de Amerika’dır. 

Bunu hatırlatayım. Bu son iki yılı kapsayan bir olay değil; Sovyetler Birliği dönemine geçiyoruz. 

Afganistan’da laik ve solcu bir rejim vardır; tam istikrar sağlayamamıştır. Sovyetler Birliği dıştan 

desteklemektedir. 1979 yılında Amerika’da Carter yönetiminin Milli Güvenlik sorumlusu 

Brzezinski, Afganistan’a silahlı cihatçıları sızdırarak Sovyet müdahalesini tetiklemiştir. 2001’de 

Taliban’ın türevi olan El Kaide ABD’deki ikiz kuleleri bombaladığı zaman bir gazeteci 

Brzezinski’ye  “pişman mısınız?” diye soruyor. Çünkü gazeteci biliyor ki, Taliban’ın yaratan 

projenin mimarı Brezinski’dir. Brezinski’nin verdiği cevabı size okuyayım: “Niye pişman olayım? 

Ben o gizli operasyonu inşa eden kişiyim. O proje Sovyetler Birliği’ni Afganistan’a sokmayı 

tahrik etmek üzere, Afgan rejimine karşı silahlı cihatçı militanları sokma operasyonuydu. Sonuç 

ne oldu? O hareket Sovyet imparatorluğunun yıkımıyla sonuçlandı. Bu mu önemlidir; Taliban mı 

önemlidir?” Bu demeci verdiğinde ikiz kulelere El Kaide militanlarının saldırısı sonunda 2.606 kişi 

ölmüştü. Brezinski de soruyor: “Taliban mı önemli, Afgan operasyonumuz sayesinde Sovyet 

imparatorluğunun yıkılması ve  Doğu Avrupa’daki rejimlerin çökmesi mi önemli?”  

2001’de Amerika Afganistan’a giriyor, Taliban rejimini yıkmak için. Niye? El Kaide lideri Usame 

Bin Ladin’i barındırdığı için… Bin Ladin kimdir? Sovyetler’e karşı gerilla savaşına katılan Suudi 

kökenli bir kişidir. Sonrasını da hatırlatayım. Afganistan’a ABD girişinin, arkasından kitle imha 

silahları uydurmasıyla Irak operasyonu geldi. 2003-2006 arasında Irak operasyonunun yarattığı 

insanî bilançoyu Lancet dergisi dört yıllık bir çalışma sonunda yayımladı. Lancet yayımladıysa 

tartışmasız doğrudur. Üç yılda Irak’ta Amerika ve müttefiklerinin saldırısı sonundaki ölüm bilançosu 
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1 milyon 33 bin 279’dur. 655.000 kişi Amerika saldırısının yarattığı ve ona tepki olan direnme 

hareketlerinin yarattığı ölüm ve iç savaşın bilançosudur. Kalanı, yaratılan insani felaketin 

yansımasıdır. Ölüm oranları işgal öncesi dönemle mukayese edildiğinde gerçekleşen artıştır. Bu 

insanî felaketin türevleri, yeni bir cihatçı akım çıkardı: IŞİD... IŞİD’in ilk militanları, Amerika’nın 

Irak’taki saldırısı tarafından yaratılan kıyımlara ve El Graib denilen zindanda işkenceye muhatap 

olan insanlardan veyahut onların çocuklarından oluşmuştur.  Özetle vurgulayayım: ABD’nin 

yarattığı İslamcı cihat felaketinin son perdesi Afganistan’dan Amerikalıların çekilmesi olmuştur.   

Arkadaşlar, belki benim gibi bu yılın 12 Ağustos’unda televizyonlarının başında olan ve Kabil 

havaalanından kalkan bir Amerikan nakliye uçağının çevresinde koşuşturan kalabalıkları 

görmüşsünüzdür. Çoğu erkek, sivil insanlar hareket etmeye başlayan bir uçağın peşinden koşuyorlar, 

adeta kapıların açılma beklentisiyle… Bu sahneyi şaşkınlıkla seyrediyorum. Sonra fark ediyorum ki 

bazıları uçağın çıkıntılarına yapışmış. Bir müddet sonra uçak hızlandı, havalandı, yapışmış kişiler 

küçüldü ve ufukta uçaktan düştüler.  

Şimdi sevgili izleyiciler, bu konuda bir yazı yazdım. Tesadüfen okuyanlar için ikinci kez 

anlatıyorum. “Kimdir bu düşenler?” diye düşünürken, 2001’de 2.606 kişinin öldüğü ikiz kulelerin 

yıkımı sırasında en üst kattaki yangından kurtulmak üzere binadan atlayan bir Amerikalının fotoğrafı 

aklıma geldi. Ne tuhaf bir benzeyiştir ki 20 yıl sonra bir başka uçaktan insanlar düşüyor. Washington 

Post gazetesi de Kabil’deki uçaktan  düşenlerden birinin kimliğini tespit etti: Kabil’de çalışan bir 

dişçi; işportacı bir ailenin çocuğu… Taliban Kabil’e girerken Batı’ya kaçmak umuduyla sabah evden 

çıkıyor, havaalanına gidiyor; uçağa yapışıyor. Havaalanına yakınındaki mahallede bir evin su 

deposuna iki kişi düşüyor. İşte benim TV’de düşerken gördüğüm insanlar… Hikayeyi uzatmayayım. 

Dişçinin adı Feda. İşportacı babası Muhammed kendisine ulaşan gazetecilere soruyor: “Bu pilot 

uçağına yapışan oğlumu görmedi mi? Niye durup da aşağı inmesine fırsat vermedi? Oğlumun 

uçağa binmesinden vazgeçtim. Sivrisinek gibi öldürülmesi insanlık mıdır? Yasal mıdır? Böyle bir 

hak var mıdır?”. Yani Afgan işportacı, Amerikalı emperyalistlere insan haklarını hatırlatmaya 

çalışıyor.  

Tam da o gün, Kabil Havaalanı insan hücumuna uğradığı zaman, Taliban’ın rakibi olan IŞİD’in 

Horasan şubesi denilen bir başka cihatçı örgüt, kaçmak isteyen insanları ve Amerikalı güvenlik 

görevlilerini hedefleyerek havaalanını bombalıyor. Sanıyorum 30-40 sivil ve 6-7 Amerikalı ölüyor. 

ABD yetkililer bu saldırıyı cezalandırmak istiyor. Biliyorsunuz; silahlı. İHA’lar Pentagon’dan veya 

Virginia’da CIA merkezinden kumanda ediliyor. Kabil Havaalanı’nı bombalayan IŞİD militanlarını 

taşıdığı varsayılan bir otomobili bu İHA’lardan biri parçalıyor. On gün sonra anlaşılıyor ki araçta 

Batılı bir yardım örgütünde çalışan bir kişi ve 7’si çocuk 10 kişilik bir aile ölmüştür. İki gün önce 

Pentagon “hedefimizin yanlış olduğunu anladık fakat herhangi bir sorumluluk söz konusu 

değildir” açıklaması yaptı.  

İşte Afganistan’dan bu örnekler de emperyalizmin bilançosundan sahnelerdir.  Afganistan’dan 

çekildi, ama emperyalist saldırganlıktan vaz geçti mi? Nasıl ki Latin Amerika’da hâlâ Venezuela, 

Küba ve Nikaragua’ya karşı yaptırımları sürdürüyorsa, hâlâ Venezuela’da rejim değiştirme 

operasyonları gündemdeyse, Suriye’de El Kaide’nin türevi olan İdlib’teki cihatçı örgütlerde 
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toplanmış olan grupları destekliyorsa, Suriye’yi işgale devam ediyorsa, Afganistan’daki yenilgi ile 

eski bir sayfanın kapanmış olduğunu ve yeni sayfaların açılmasını beklememiz gerektiğini de bize 

öğretmektedir.  

Tablo karanlık mı? Bana sordunuz sevgili başkan, “başka bir dünya mümkün mü?” İki yıl önce son 

40 yılın bilançosunu yaparken “mümkün ama muhtemel değil” sonucuna varan bulgular tespit 

etmiştim. Niçin? Neofaşist iktidarlar yaygınlaşıyor; aykırı iktidarlar, rejim değiştirme 

operasyonlarıyla ve kan dökerek yıkılıyor. Latin Amerika’da egemen sınıf ittifakları finans kapitalin 

saldırıları sonucunda sol iktidarları yıkabiliyor. Hatta açık darbeler Bolivya’da olduğu gibi sonuç 

veriyor. Çirkin, vahşet dolu bir dünyadayız. O yüzden değişmesi gerekli. Madem ki itiraz var o 

zaman değişmesi mümkün. Muhtemel mi, pek görünmüyor.  

Bugün aradan geçen iki yılda “muhtemeldir” diyebilecek durumunda olduğumu söyleyeyim. Bazı iyi 

haberlerle, muhalif ipuçlarının yeşillenmeleriyle ilgili birkaç hatırlatma yapayım. Bir darbe 

örgütlenmişti Latin Amerika’da. Eva Morales’in temsil ettiği Sosyalizme Doğru Hareket adını 

taşıyan partinin kazandığı seçim, bir darbeyle geçersiz kılındı. Başkan Morales ülkesinden kaçmak 

zorunda kaldı. Fakat darbeciler bir yıl geçmeden seçimi yenilemek zorunda kaldılar ve Morales’in 

partisi yeniden iktidara geldi. İşte iyi bir haber.  

İkinci bir iyi haber daha: 2009’da Honduras’ta solcu başkan Zelaya, açık bir darbeyle yıkılmıştı. 

Darbe, Bayan Clinton’ın ve Başkan Obama’nın örtülü destekleri ile yapılmıştı. Sonraki 12 yıl 

boyunca darbeyi gerçekleştiren kişi ve sonraki iki başkan, sivil darbe yöntemleri izledi; aşırı sağcı 

iktidarlar devam etti. İki üç hafta önce, darbeyle devrilen Zelaya’nın eşi seçimle iktidarı kazandı ve 

12 yıllık darbenin kalıntılarını temizlemek üzeredir.  

Pazar günü Şili’de bir seçim var. Şu anda iki aday yarışıyor. Neoliberal dönemin tipik bir örnve eği 

olan sermaye çevreleri, katı-faşist bir aday buldular. Alman  Nazi partisine üye olup 1947’de Şili’ye 

göçmüş olan bir adamın faşist oğlu adaydır ve sosyalist rakibiyle yarışıyor. Sosyalist aday önde 

görünüyor ve herhalde kazanacak. İşte bir iyi haber daha.  

Peru’da bir köy öğretmeni, bu ülkede ilk defa sosyalist bir kimlikle seçimi kazandı. Görevden 

almaya çalışıyorlar ama şu ana kadar muvaffak olamadılar. Brezilya’da faşist Bolsonaro’nun defteri 

dürüldü; büyük ihtimalle Brezilya solunu şerefle temsil eden Lula ilk seçimde başkanlığa gelecektir.  

İyi haberler Latin Amerika ile bitmiyor. Türkiye’nin ve çok sayıda başka ülkenin köylülerinin başına 

gelen bir neoliberal operasyon Hindu faşisti başbakan Modi tarafından ülkesinde tezgahlandı. 

Faşistlerin mezhepleri de var, bu da Hindu faşistidir.   Ne oldu Hindistan’da? Başbakan üç yasa 

taslağı getirdi parlamentoya; üçü de kabul edildi. Bunlara göre, yeşil devrimden sonra kendi kendini 

besleyebilen bir ülke durumuna geçen Hindistan’da köylü ve çiftçi sınıfları, emperyalizmin 

saldırısına teslim olacak. Tarım toprakları ve üretimi, uluslararası sermayenin, ticaret sermayesinin 

sınırsız girişine açılacak. Hindistan tarımını tümüyle uluslararası ticarete açma operasyonu söz 

konusudur. Halbuki Hindistan, tarım destekleme politikaları sayesinde Hint toplumunu besleyebilen, 

hatta tahıl fazlası üretebilen bir ülke haline gelmiştir. Çiftçiler emperyalizmin tasarımını fark ettiler; 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

22 
 

direnmeye başladılar. Hindistan tarımı, çiftçi küçük üretici tarımıdır. 110 milyon köylü kendi 

toprağını aile emeğiyle ekerek üretim yapar, büyük ölçüde tahılı satış kooperatiflerine satar, 

destekleme fiyatları da garanti altındadır. Kendisi ihya olur, Hindistan toplumuna da uygun fiyatla 

tahıl pazarlanmış olur.  

Neoliberal tasarıya karşı nasıl direndiler? Traktörlerine binerek, yakın yerlerden yürüyerek başkenti 

kuşattılar. Aile emeği ile geçinen küçük üretici ve çiftçiden bahsediyoruz. Değerli izleyiciler, 12 ay 

boyunca Yeni Delhi çiftçilerin muhasarası altında kaldı. Ezmeye, engellemeye kalktılar, 

bağlantılarını kestiler. Direnme sürdü. 12 ay nöbetleşe kuşatmayı sürdürdüler. Niçin, nasıl yaptılar? 

Örgütlüydüler. Çiftçi örgütleri kuvvetli ve etkiliydi, ayrıca bu örgütlerin hepsinin içinde komünist ve 

sol partiler yer alıyordu. Köylülük örgütlenmesi zor olan bir sınıftır. 12 ay boyunca üretimden 

kopması imkansızdır. Buna rağmen sonunda faşist Modi teslim oldu; üç yasayı geri çekmeyi kabul 

etti. Çiftçiler parlamentoda yasalar iptal edilmeden çekilmeyeceklerini ilan ettiler. Parlamento üç 

gün önce yasaları iptal etti. Çiftçiler de tarlalarına, köylerine döndüler. Fotoğrafları var; kadınlarla, 

bir kısmı da çocuklarla 12 ay başkenti kuşatan bir sınıf hareketinin zaferinden söz ediyorum.  

İşte hatırlayın: Türkiye’de de benzer bir “neoliberal tarımsal reform” gerçekleşmişti. Ülkemiz 

köylülerinin örgütlü olduğu bir dönemden geçilmişti, başkanlar hatırlar. 70’li yıllarda tarımsal 

direnme mücadelelerinin devrimci hareketler tarafından etkilendiği, yer yer sürüklendiği bir dönemi 

yaşadık. Hint toplumunun neoliberal politikalara teslim olmasını Hindistan çiftçisi direnerek 

engelledi. Türkiye bunu zamanında becerememişti. 

Saat tutup beni engelleyen de yok, ama süremin sonuna geldim. Dünya solunun bu olumlu ve 

olumsuz tablolarından ne çıkarabiliriz? Dikkat edin ülkelerle sınırlı başarılar var. Bolivya, Honduras, 

Peru, Şili, Brezilya, Hindistan… Ama dünya, hâlâ finans kapitalin, uluslararası sermayenin ve yerli 

ortaklarının ittifakının; kısacası neoliberalizmin tehdidi altında. Hindistan çiftçileri kazandı ama 

iktidarı kazanamadılar. İktidar hala faşist Modi’dedir. Bakalım iktidara Hint emekçi sınıfları 

ulaşabilecek mi?  

Emekçi sınıfların parçalandığı bir dönemdeyiz. Bu parçalanmanın bir bölümü, mavi yakalı-beyaz 

yakalı ayrımı biçiminde. Üretim sürecinin kolektif, ortaklaşa biçimlerini dağıtan; örgütlenmeyi, sınıf 

bilincini güçleştiren bir ayrım… Dahası, mavi yakalı emek, tedarik zincirleri ile Batı coğrafyasının 

dışına taşıyor. İçerde kalan eski emekçilerin zafiyeti, tedirginlikleri, tepkileri, solun değil faşistlerin 

etkisi altına daha rahat girebiliyor.  Göçmen – yerli işçiler giderek artan bir farklılaşma yaratıyor. 

Göçmenlerin kültürel birikimleri ile yerleşik kültürel değerler arasındaki uyumsuzluklar ve 

gerilimler, ulusal ücret düzeyleri üzerindeki baskılarla birleşiyor; sınıf dayanışmasını aşındırıyor. Bu 

gerilimlerin Türkiye’deki yansımalarını da gözlüyor; tartışıyoruz.  

Sevgili gençler, değerli başkanlar, bana bu fırsatı verdiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklarım. Beni 

hoşgörüyle, toleransla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım. İyi günler, başarılar, verimli bir 

kongre dilerim. 
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PANDEMİDEN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER 

Prof. Dr. Alpay AZAP 

 

 

Pandemiden sonra nasıl bir dünya olacağı sorusu, pandemiden hangi dersleri çıkardığımızla ilişkili. 

Ben buna benzer bir sunumu bizim uzmanlık derneğimiz, Türkiye'deki 2.500 enfeksiyon hastalıkları 

uzmanının bağımsız, bilimsel örgütü, uzmanlık derneği, Türk Klinik ve Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 

Hastalıkları Derneği KLİMİK’in her yıl düzenlemiş olduğu, o yılın bilimsel gelişmelerinin 

tartışıldığı bilimsel kongrede yapmıştım ve o zaman kendimce 10 ders çıkartmıştım, ama pandemi 

devam ettikçe bu ders sayısı arttı. Bugün itibarıyla ben kendimce, bu işle çok uğraşan, işte 

hasbelkader pandemi sırasında da uzmanlık derneğinin başkanlığını yürüten birisi olarak, kendi 

adımıza ve belki insanlık adına tespit edebildiğim 16 dersi paylaşmak istiyorum.  

Aslında bu çok önemlidir. 1918 gribi, ders çıkarma meselesi insanlık tarihi için önemli. Science, çok 

önemli bir bilimsel dergi. 1918 gribinden sonra çıkarılması gereken dersler Science’ta 1919 yılında 

yayımlanan bu makalede ele alınmış. Yönetsel önlemlere, yayılım hızının yüksek olduğuna vesaire 

değinilmiş; ama oradaki önerileri biz hâlâ yapıyoruz, yüzyıl sonra. “Kalabalıklardan uzak durun, 

öksürük ya da hapşırık sırasında ağzınızı ve burnunuzu kapatın, pencereleri açın.” O zamanlar bu 

kadar yaygın maske üretimi de yok, kullanımı da yok; ama maskelerin de kullanılmasına ilişkin 

öneriler var.  

Ders çıkarmak önemli, çünkü burada gördüğünüz iki önemli bilim insanının sözleri hepimize ders 

olacak nitelikte aslında. Evet, tarihte tekerrür vardır ama “ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak 

tekerrür eder” demişti Karl Marx. Albert Einstein da, “Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyleri 

defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummak” demişti. Dolayısıyla biz eğer aptal değilsek, bundan 

sonraki dönemde -ki, 21. yüzyıl artık pandemi çağı olarak adlandırılıyor- bu pandemi çağında 

çıkartmamız gereken dersler var. Çıkarılması gereken ilk ders herhalde budur diye düşünüyorum; 

doğayı daha fazla tahrip etmemeliyiz. Bu da çok önemli bir konu. İnsanlığın önündeki en büyük 

sorunlardan birisi, doğanın ve yaşam alanımızın giderek tahrip olması.  

Burada [görsel olarak] gördüğünüz 6 önemli faktör ”Vahşi Altılı” olarak nitelendiriliyor; iklim 

değişikliği, küreselleşme, uluslararası seyahat, türlerin aşırı istismarı, habitat parçalanması/tahribi ve 

yabancı türlerin istilası. Bu son üçüne de “Şeytan Üçlüsü” deniliyor ve 21. yüzyılın pandemi çağı 

olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu olacak; insanlığın doğaya vermiş olduğu zarar. 
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Nitekim, bu salgının da çıktığı bölge, insan nüfusunun çok yoğun olduğu ve doğal yaşam ortamlarını 

insanların giderek istila ettiği, yabani hayvan türleriyle insanların yoğun temas içerisinde olduğu bir 

bölge. Baştan şunu da söyleyeyim: Bizim için şaşırtıcı da değildi buradan çıkması. Biz bir 

pandemiyi buradan bekliyorduk, Güneydoğu Asya ve Çin bölgesinden bekliyorduk. Ama, 

coronavirüsü değil de influenza virüsü olabilir diye bekliyorduk. Bu haritada da bunu 

görebiliyorsunuz. Turuncu-kırmızıyla işaretli olan yerden bir pandeminin çıkacağı öngörüsü, 2017 

yılında yayınlanmış bu makalede net bir şekilde var. Bu görseli biraz da komplo teorilerine yanıt 

olabilir düşüncesiyle sizinle paylaşmak istedim. Aslında bilimsel olarak düşündüğünüzde, bunun 

oradan çıkması çok beklenen bir şey. Felsefedeki zorunluluk-olağanlık yasası burada da çalışıyor. 

Bildiğiniz üzere, kendi başına bir şans eseriymiş gibi görünen faktörler bir araya geldiklerinde 

bunların yaratacağı sonuç kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve salgın da buradan başladı. Hani 

deniliyor ya, “Bilim Kurgu kitabında vardı, şöyle bir filmde böyle bir salgın anlatılıyordu. Demek ki, 

bu aslında insan eliyle çıkarılmış bir salgın” deniliyor ya, hayır, onları yazan kişiler de iyi kötü 

bilim, sosyoloji, tarih, felsefe bilen kişiler olduğu için, bunu tahmin etmek hiç de zor değil.  

İkinci dersimize geçeceğim. “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir.” Bilimin ışığını kullanmayan, 

faydalanmayan toplumların gideceği yerler maalesef hep hüsranla sonuçlanacak. Biliyorsunuz, 

pandemide bir Bilim Kurulu oluşturuldu, ben de kişisel olarak bu Kurulda davetli olarak yer aldım 

belli bir süre. Özellikle başlangıçta çok iyi çalışmalar yapıldı. Hatırlarsınız, pandeminin başında 

henüz Bilim Kurulu’nun görüşleri çok bilinmezken, ekranlarda biz bazı doktorları görüyorduk ve 

onlar Türklerin genleri nedeniyle salgından korunacaklarını söylemeye kadar götürdüler işi ya da 

işte “Bir şey olmaz, kelle paça çorbası için” demeye kadar götürmüşlerdi; ama neyse ki, bu Bilim 

Kurulu’nun yaptığı çalışmalar sayesinde, başlangıçta virüsle, hastalıkla salgınla ilgili büyük 

bilinmezliklerin olduğu bir dönemde yapılan çalışmalar, hazırlanan rehberler, halka yönelik 

bilgilendirmeler sayesine akıl dışı öneriler çok taraftar bulamadı. Bizim toplumumuz açısından belki 

de pandeminin iyi bir yönü şu olabilir; insanlar daha fazla bilimin ne dediğine bakar oldular. Evet, 

hâlâ aşı karşıtları var, hâlâ komplo teorilerini dile getirenler var; ama bilimin sesini daha fazla insan 

dinlemeye başladı. Bilim popülerleşti diyebiliriz, biraz da halka indi diyebiliriz. Bundan bence 

mutluluk duymak lazım. 

Burada gördüğünüz Bilim Kurulu’nın hazırlamış olduğu iki rehber aslında bizim tıp alanı için de çok 

önemli oldu; çünkü hiç bilmediğimiz bir hastalıkla, nasıl mücadele edeceğimizi bilmediğimiz bir 

virüsle uğraşırken, Bilim Kurulu’nun başta yaptığı bu çalışmalar sayesinde, Türkiye'de, Van’da 

hangi tedavi ve korunma önlemleri uygulanıyorsa, örneğin Antalya’da da, İstanbul'da da veya 

Artvin’de de aynı şeylerin standart olarak uygulanması, en azından salgının tıbbi yönetimi bu 

rehberler sayesinde başarılı bir şekilde devam etti. Ama hemen buradan çıkaracağımız üçüncü ders, 

bilimsel kurulları kurmanın yetmeyeceği onların işe yarar olmasını sağlamak gerektiği dersidir. Ben 

kendim de içinde bulunduğum için, şu eleştirileri getirebileceğimizi düşünüyorum, buradan böyle bir 

ders çıkarmak gerekir: Bu Bilimsel Danışma Kurulu’nun ne yazık ki çalışma usul ve esasları belli 

değildi. Bunların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması gerekirdi. Bu muğlaklık çok yanlış 

yorumlara sebep oldu. İnsanlar AVM’leri açma kararının Bilim Kurulu’ndan çıktığını düşündü, tabii 

politikacıların söylemleri de bunu destekledi. Elbette politikacıların işine geldi bu; çünkü toplumda 
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iyi karşılanan önlemleri kendileri, ama kötü karşılananları da Bilim Kurulu’nun aldığını söyleme 

fırsatı verdi onlara. O yüzden, en azından bir dahaki salgında bunun net bir şekilde tanımlanmasını 

istemek lazım, bunu gerçekleştirmek lazım. Sağlık çalışanlarının meslek örgütleri bu Bilim 

Kurulu’nda yer almadı. Bunu defalarca dile getirdik. Ben de Türk Tabipleri Birliği’nde aktif olarak 

çalışan birisi olarak, salgının sağlık emekçilerinin örgütleri olmadan başarılı bir şekilde 

yönetilemeyeceğini bizzat Bakanın kendisine de söyledim. Ama kendisi, “Bilim Kurulunda her 

meslekten insanlar var, diş hekimleri var, eczacılar var. Böyle bir şeye şimdilik gerek yok” diyerek 

bunları geri çevirmiş oldu. Ama gördük ki, o kişilerin bireysel olarak orada yer almasıyla örgütlerin 

orada bulunması aynı şey değildir. Bilim Danışma Kurulu’na sosyal bilimcilerin dâhil edilmesi 

gerektiği de çok vurgulanan bir konuydu. Bu neyse ki sonradan gerçekleştirildi. Bildiğim kadarıyla 

şimdi bir arada da toplantı yapabiliyorlarmış. Ama şunu hâlâ gerçekleştiremedik: Bilimsel Danışma 

Kurulunun kararlarının düzenli ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılması.  Tabii, bu da çeşitli 

yanlış anlamalara ve yanlış yorumlamalara sebep oldu.  

Çıkaracağımız dördüncü ders, evet, belki bilimsel olarak bilimi öne çıkartmak başlı başına önemli 

bir kazanımdır; ama bilimi anmak değil, bilimi anlamak ve bilimsel yöntemi uygulamak gerekir. Sizi 

çok sıkmayacağım, ama kısaca vurgulamam gerekirse: Epidemiyoloji bilimine göre, başarılı bir 

salgın yönetimi için iki şey gerekir; bir tanesi olguların erken saptanması ve tedavisi, ayrıntısına 

girmeyeceğim, ikincisi de hastalığın yayılmasının önlenmesi. İşte biz Türkiye'de bu olguların 

saptanması konusunda oldukça sıkıntı yaşadık. Özellikle hastalığın başında, sahada çalışan hekimler 

olarak -tabii, bu, salgının da Türkiye'deki algısını ve yönetimini daha baştan sekteye uğratan bir şey 

oldu- Mart 11’de Dünya Sağlık Örgütü pandemi dediği anda biz ilk vakamızı resmi olarak açıklamış 

olduk. Ve o gün, bakın, şu 10 Mart günü. 11 Mart’ta Türkiye'nin ilk resmi vakası açıklanıyor ve 

Dünya Sağlık Örgütü zaten pandemi demiş durumda. 10 Marttaki günlük test sayımız 940. Şimdi 

yaptığımız test sayısıyla karşılaştırırsanız, 940 test yaptığınız bir ülkede, vakaları nasıl 

yakalayabilirsiniz ki? Üstelik tek merkezde, Ankara'da tek bir laboratuvarda test yapıyorsunuz tüm 

Türkiye’den şüpheli örnekler buraya ulaştırılıyor, sonuçlanması günler sürüyor doğal olarak. Zaten 

az da test yapıldığı için, Türkiye ilk vakasını geç tespit etti ve test sayısını artırmak çok büyük 

zaman aldı. Bu da salgında bizim işimizi bayağı zorlaştırdı. 

İkinci sıkıntımız da, biraz ayrıntı olabilir ama testin yalancı negatif çıkma meselesi. Burada da saha 

yanlış yönlendirildi maalesef. 11 Mart’tan önceki haftalarda Derneğimize üyelerimizden gelen 

bildirimleri, olgu örneklerini iletmemize rağmen, onlar “testleri negatif” kesinlikle COVID-19 değil 

dendi. Referans laboratuvardaki arkadaşlarımız testlerine çok güvendiklerini, duyarlılığın yüzde 99.6 

olduğunu -ki, bu herhangi bir tıbbi test için olağanüstü bir duyarlılıktır gerçekten- dolayısıyla “Test 

negatifse bu hasta COVID değildir” deme noktasına götürdüler işi. Fakat sonradan anlaşıldı ki, 

bahsettikleri duyarlılık, içinde zaten COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü olduğunu 

bildiğiniz bir materyali verdiğinizde o testin onu gösterme, doğru yakalama başarısı. Yani hastadan 

aldığınız gerçek örnekteki duyarlılık yüzde 55, yüzde 60’ı geçmiyor. Bu da bize büyük bir zaman 

kaybettirdi. Buradan da bilimsel yöntemin doğru uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu anlamış 

olduk. Biliyorsunuz, test kapasitesini hep yüksek tutmak Dünya Sağlık Örgütünün hâlâ çok önerdiği 
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bir şey. Şimdi de varyantları olabildiğince erken tespit etmek için öneriyor, ama bunu çok 

yapamadık.  

Bu slaytta, salgını en iyi yönettiği dünyaca kabul edilmiş 5 ülkeyi görüyorsunuz: Tayvan, Yeni 

Zelanda, İzlanda, Singapur ve Vietnam. Bu ülkelerin ne yaptığına bakarsanız, bunlar en çok test 

yapmışlar ve test yaptıkları için bugüne kadar da salgından en az etkilenen ülkeler. Dünya genelinde 

COVID 19 pandemisi, ortalama yaşam süresinde 1 yıldan uzun bir kısalmaya sebep oldu. Doğumda 

beklenen yaşam süresi Rusya’da 2 yıldan daha uzun kısaldı. Bu, insanlık tarihinde çok nadir 

gerçekleşen bir olay. Bu kadar uzun bir kısalma da hiç olmamış bugüne kadar. İkinci Dünya 

Savaşında Amerika’da 1 yıllık bir kısalma var. Ama burada gördüğünüz ülkelerde -bunlara bazı 

İskandinav ülkeleri de eklenebilir, Danimarka gibi örneğin- ortalama yaşam süresinde kısalma yok; 

tersine, uzama bile var. Dolayısıyla elimizde objektif kanıt var. Türkiye salgını iyi mi yönetti, kötü 

mü yönetti, sayılarla ilgili tartışmalar ortada. Eksik bildirim olduğuna dair çok veri sunuldu farklı 

bağımsız kuruluşlardan. Onu bir yana bırakalım net olan bir ölçüt var ortada: Doğumda beklenen 

yaşam süreniz eğer kısaldıysa, salgını iyi yönettiğinizi iddia edemezsiniz.  

Hastalığın yayılmasının önlenmesi için de aktif bir sürveyans gerekiyordu. Hani, şu filyasyon 

dediğimiz -belki sizlerin de başına gelmiştir- eve gelip ilaç bırakan ekipler var, olağanüstü bir 

tempoda çalıştılar. Baştan şunu da söyleyeyim: Türkiye'de, salgında eğer çok çok kötü şeyler 

olmadıysa, inanın, sağlık çalışanlarının çok büyük özverisi sayesinde oldu bu. Yani sistemin 

eksiklerini hep sağlık çalışanları telafi etmeye çalıştılar. Bu filyasyon ekipleri gece gündüz 24 saat 

çalıştılar, ama yaptıkları iş maalesef çok işe yaramadı; çünkü zaten çok geç başlandı. Filyasyon 

demek kaynağı bulmak demektir. Hastalığı yayan kaynağı bulur, onu toplumdan ayırırsınız ve 

böylece hastalığın yayılmasını önlersiniz; ama bizde öyle olmadı. Bizde daha çok bir temaslı takibi; 

yani “Kaynak nereden aldı?” değil de, “kaynağa kim temas etti”, o temaslılara yönelik önlemler ve 

hastalığı alanlara da ilaç bırakma şeklinde bir filyasyon yaklaşımı uygulandı ki, bu da aslında 

epidemiyoloji bilimine aykırı bir şey, ama buna da geç başlanmış oldu zaten.  

Salgının sınırlanabilmesi için toplumsal hayatta alınması gereken önlemlere biz genel bir isim olarak 

farmakolojik olmayan önlemler diyoruz. Sosyal önlemler, topluma yönelik önlemler; okulların 

kapatılması, AVM’lerin kapatılması ya da büyük toplantıların iptali vs. gibi, sokağa çıkma yasakları 

gibi. Aslında literatürde de bu önlemlerin etkisine dair farklı görüşler, bilgiler var. Tek başına bir 

önlemin yeterince etkili olduğunu söylemek mümkün değil. O yüzden, bu önlemlerin bir arada 

uygulanması lazım. Önlemlerin zamanlaması çok kritik ve nasıl uygulandığı da çok kritik.  

Bu, bizim ülkemizdeki sokağa çıkma yasakları uygulandığı dönemi yansıtan bir grafik. Google 

üzerinden insan hareketliliklerini takip etmiştik bizim üniversiteden bir istatistikçi hocamızla. Şurası 

meşhur 11 Nisan 2020, bir-iki saat önce, “Sokağa çıkma yasağı olacak az sonra” diye ilan edildiği 

tarih. O güne kadar hareketlilik verilerine bakacak olursanız aslında insanlarımız gerçekten çok 

dikkatliler, yani dışarıdaki insan hareketlilikleri bayağı azalmış durumda, bizim istediğimiz gibi 

giderken, böyle bir sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığınızda, evet, belki yasak nedeniyle 

insanlar iki gün evlerine kapanıyorlar; ama hemen yasaktan sonraki gün, tersine, ciddi bir 

hareketlilik artışı var. Sonra bu iş şuna dönüşüyor: “Yasağa girmeden önceki gün de eve erzak 
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alalım, şunu alalım, bunu alalım, ihtiyaçlarımızı alalım, biraz gezelim”e dönüşüyor ve böyle aralıklı 

sokağa çıkma yasağı uygulaması sonunda birkaç hafta sonra tam tersine, yani hafta sonları elde 

ettiğiniz faydayı da boşa çıkaracak kadar insan hareketliliğini artırmış oluyoruz. Velhasıl, burada da 

bilimsel yöntemi uygulamak gerekirdi. Maalesef, bu da yapılamamış oldu.  

Altıncı dersimiz: Sağlık çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmalı. Sağlık çalışanı desteği 

olmadan tabii ki pandemiyle mücadele edilemez. Kamuoyunda nasıl algılanıyor, bilmiyorum ama 

maalesef, bizler bu desteği çok arkamızda hissedemedik. Sizlerden değil belki, toplumdan değil ama 

kendi hastane idarelerinden ve Sağlık Bakanlığı idaresinden maalesef bu destek çok hissedilemedi 

ve çok sayıda da sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Onları da buradan saygıyla anmak isterim. 600’ün 

üzerinde sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.  

Yedinci dersimiz, dürüst, şeffaf ve güvenilir olmadan pandemi yönetilemez. Burayı takip edenleriniz 

var mı, bilmiyorum; burası, dünya genelinde 350 açık kaynaktan, 200 ülkeden veri toplayan ve bu 

verilerin ne kadar şeffaf ve güvenilir olduğunu belli kriterlere göre analiz edip yayınlayan bir web 

sitesi: TotalAnalysis. Buraya baktığınız zaman, Belçika, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri 

şeffaflık ve güvenilirlik bilgileri açısından üst sıralarda yer alıyor. Türkiye nerede diye bakarsanız; 

99 ülke içinde Türkiye, Sırbistan ve Türkmenistan’ın – üzerinde 97. sırada. Dolayısıyla maalesef, 

bilginin şeffaf bir şekilde paylaşılamamasının pek çok alanda çok olumsuz sonuçları oldu. Bu sadece 

merakımızı gidermek için olan bir şey değil; pandeminin doğru yönetilmesi, toplumda doğru işlerin 

yapılabilmesi, insanların birey olarak kendilerini doğru motive edebilmesi ve doğru önlemleri alması 

ancak şeffaf ve güvenilir bilgiyle olabilir.  

Bu slaytta gördüğümüzü de yaşadık hepimiz: Hasta-vaka ayrımı. Böyle bir COVID-19 olgu sayısı 

grafiği olan ülke yok. Bu, hepimizin çok takip ettiği, John Hopkins Üniversitesinin. Ülkeleri tek tek 

olgu sayılarıyla takip edebiliyorsunuz, buraya girip grafiklerine bakabiliyorsunuz. Bizimki gibi bir 

günde vaka sayısı binlerce artmış olan başka bir ülke yok. Niye? Çünkü Türkiye bugün, yaz 

aylarında test pozitifleri değil; sadece klinik belirtileri olan, hastalık belirtisi olan hastaları 

bildirirken -ki, onların da ne kadarını bildirdiğinden emin değiliz- Ekim 2021’de tekrar test pozitif 

çıkan herkesi bildirmeye başladı. Ama normalde yapılması gereken, başta olduğu gibi yaz aylarında 

da test pozitif çıkan herkesi bildirmekti. Sonra Sayın Bakan, “Biz, onu öyle yaptık, sadece hasta 

olanları bildirdik. Şimdi doğru sayıyı  söylüyoruz” dediği gün açıklanan olgu sayısında binlerce artış 

olmuştu. O da sanırım, tarih yazıldığı zaman, bu pandemi tarihi yazılırsa, o da Türkiye açısından 

kötü bir anı olarak kalacak. Ama bu konuda da yapılmış bilimsel çalışmalar var. Örneğin 12 Ekimde 

Nature’da yayınlanmış ki, o da önemli bir bilimsel dergidir,  bu makale acı gerçekler konusunda 

halka güvenmeyip bilgi saklarsanız, pandemi yönetiminde çok kötü hata yaparsınız ve çok insanınızı 

kaybedersiniz diye bilimsel bir uyarıda da bulunuyor. 

Bir diğer dersimiz; tutarlı olmak gerekiyor. Tutarlı olmadan pandemi yönetilemez. Doğru rol 

modellik, çelişkili olmayan net mesajlar ve tutarlı eylemler gerekir. Bu konuda insanların dönüp fikir 

sorduğu kişiler olarak bizler hepimiz bunu yapmaya gayret ediyoruz, ama bizim yapmamız 

yetmiyor. Bir yandan insanların, üç-beş kişinin bir araya gelmesini engellerken, insanların en 

yakınlarını üç kişiyle dört kişiyle toprağa vermesini zorlarken, bir yandan kalabalık cenaze törenleri, 
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toplantılar düzenlemek, yarattığı vicdani ve hukuksal soruları da bir kenara bırakırsak, tabii ki 

pandeminin yönetimini zorlaştıracaktır.  

Dokuzuncu dersimiz, kurtuluş yok tek başına! Sloganlar bazen çok lafı fhemen kısaca özetler. Bunu 

çok uzun zamandır söyledik. Omicron varyantı da sağ olsun, bunu bize tekrar tekrar kanıtlamış oldu. 

Dünya tarihinde aslında böyle bir durum pek yaşamadık; yani büyük bir pandemi devam ederken 

aynı anda aşıların gündeme girmesi insanlık açısından büyük bir kazançtır, fakat bu aşıların ne kadar 

eşit dağıldığıyla ilgili de iddi sorunlar var.  

Bu yine bizim çok takip ettiğimiz, dünyada tam doz ve yarım doz aşılanmış kişilerin ülkelere göre 

oranını gösteren grafikler. Bazı ülkelerde yüzde 90’lara ulaşan tam doz aşılanma var; Portekiz, Çin, 

İspanya, Japonya gibi. Ama dünya ortalaması, hâlâ tam doz aşılama yüzde 50’yi bulmadı. Bazı 

ülkelerde çok çok az. Afrika Kıtası’nda yüzde 10’u bulan ülke sayısı ne yazık ki çok çok az.  

Buradan göstermeye çalıştığım, şu lacivert çizgi, 3. doz aşının güçlü bir koruma sağladığı anlaşılır 

anlaşılmaz, Ağustos ayının başından itibaren zengin ülkelerin yaptığı 3. doz aşı sayısı. Mavi çizgi, 

salgının başından beri Afrika’da uygulanan toplam aşı dozu sayısı. (sizi sıkmamak için, bu 3. doz aşı 

meselesine hiç girmeyeceğim, teknik vermeyeceğim hiç. Klinik Derneği’nin web sitesinden bu 

teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Omicron varyantına karşı aşılama nasıl olmalı, bununla ilgili bir bilgi 

notu yayınladık dün. Oradan takip edebilirsiniz. ) Gördüğünüz gibi, dünyanın zengin ülkeleri, sadece 

3. doz aşıda bile Afrika Kıtası’nda yapılan toplam aşıyı geçmiş durumda. Ciddi bir eşitsizlik söz 

konusu.  

Onuncu dersimiz, yanlış bilgiyle mücadele etmek gerekir. Onun için de tabii ki, açık, güvenilir, 

doğru bilgi ve etkili iletişim stratejisi gerekir.  

Çıkardığımız onbirinci ders, hayal bile edemeyeceğimize hazırlıklı olmalıyız. Hiçbirimiz 

beklemezdik, bu Delta varyantı Hindistan’ı kasıp kavururken, insanlar oksijen tüpleriyle sıralarda 

beklediler, oksijen alamayıp sokak ortasında boğularak öldüler, ölüleri yakacak yer bulunamadı. 

Omicron varyantı geliyorken, bunları düşünmek gerekir.  

Yine Omicron varyantının ama artık onun bir gerçek olduğunu bu varyantlar bize ispatladı. Açık 

söylemek gerekirse, burada biz de birazcık boşa düştük, çünkü bu virüsün bu kadar kolay değişmesi 

beklenmiyor. Korona virüsler bu kadar kolay değişmez normalde; ama o kadar çok insanı hasta 

ediyor ve o kadar çok çoğalıyordu ki hasta ettiği kişilerde, her bir insan vakası virüsün değişmesine 

bir fırsat tanıdığı için çok hızlı değişti. İlk değişimi sizler hiç duymadınız bile, biz tartıştık bunu. 

Aslında daha Şubat ayında, salgının ikinci ayında, daha kolay bulaşabilen D614 diye -biz ona B1 

diyoruz- B1 varyantı çıkmıştı. Yani o öncü virüs falan dediğimiz, ilk virüs dediğimiz aslında ilk 

virüs değil; mutasyona uğramış virüs. Peşinden de bugün Omicron’a kadar gelen ve her biri bir 

öncekinden daha bulaşıcı ve daha antikorlardan kaçabilen varyant-ki böyle olmak zorunda başka 

türlü zaten hâkim olamaz- ortaya çıktı. Bir sürü varyant oluyor, böyle başarılı olamayanlar elenip 

gidiyorlar. Elenmeyen, hâkim hale gelen varyant demektir. Omikron, Delta’dan yaklaşık 5 kat daha 

bulaşıcı ve şu an dünyada bu varyantın dolaştığı ülkelerde olgu sayıları 2-3 günde bir 2 katına 
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çıkıyor. Dolayısıyla 2-3 hafta içerisinde, toplumda izole edilen virüslerin tamamı hep Omicron 

olacak. Ülkemizi bekleyen kader de bu olarak görülüyor.  

Sonlara geliyorum. Sağlının bu sağlık boyutu da sadece COVID 19’la sınırlı değil. UNICEF ve 

Dünya Sağlık Örgütü’nün çeşitli raporları var. 2021 henüz yayınlanmadığı için 2020 raporlarına 

atıfta bulunacağım. Aşılamada ciddi bir eksikliğe sebep oldu bu pandemi. Dünya çapında yaklaşık 

17 milyon çocuk 2020 yılında hiçbir aşısını olmadı. Bu ciddi bir sorun. Bir önceki yıla göre ciddi bir 

artış da söz konusu burada.  

Bir diğer unutmamamız gereken, çıkarmamız gereken ders de, salgın sadece sağlık sorunu değildir. 

Ciddi olarak yoksulluğa, işsizliğe sebep oluyor ve bunlardan da en çok kadınlar ve gençler 

etkileniyor, istihdamda ciddi daralmaya sebep oluyor. Bunlara değerli konuşmacılar girebilirler, ben 

bunları geçeyim; ama bizim sağlık ortamında çalışan, işin tıbbi boyutuyla ilgilenen kişilerin biraz 

göz ardı ettiği bilgiler bunlar. Oldukça çok bilgi var bununla ilgili. Hatta cinsiyet modelinin bile 

maalesef yerleşik hale gelmesinde salgının önemli bir rolü oldu. COVID 19 nedeniyle 13 milyon 

erken yaşta evlilik olması bekleniyor örneğin, yani erken yaşta evlilikleri bile artıracak bir şeyle 

karşı karşıyayız. Aslında biz enfeksiyon hastalıkları uzmanları pandemilerle ilgili bunu hep söyleriz. 

Pandemiler sadece sağlık sorunu yaratmazlar; çok ciddi ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel 

sonuçları olur pandemilerin ve biz daha o sonuçların bir kısmını önümüzdeki yıllar içerisinde 

yaşayacağız. Eğitimin ne kadar aksadığını da görüyoruz. Ülkemiz özellikle Meksika’dan sonra en 

çok okul kapatan, en uzun süre okul kapatan ülkeydi. Bunun da sorunlarını çocuğu olanlar zaten 

yaşıyor, ama eğitime ulaşamayan kaç milyon öğrencimiz olduğunu buradan görme şansımız var. 

TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi tarafından Eylül’de yayımlanan bu raporda da 160 bin 

öğrencinin okulu terk etme riskinin olduğu vurgulanıyor. 

Sadece bunlar da değil, aynı zamanda çevre açısından da bu salgın ciddi sonuçlara sebep olabilecek 

gibi görünüyor. COVID salgını sırasında koruyucu malzemelerin aşırı ve kötü kullanımı, kötü 

bertarafı nedeniyle denizlerdeki plastik atık 2040 yılında 3’e katlanacak.  

Son derslere geldim, onbeş ve onaltı. Bu, bizim bilimsel olarak da çok net olarak gördüğümüz bir 

şey aslında. JAMA isimli tıp alanında önemli dergide yayımlanmış bu makale salgının 

eşitsizliklerden ne kadar etkilendiğini, eşitsizliklerin de salgını ne kadar körüklediğini gösteriyor. 10 

bin kişide hastaneye yatış siyahilerde yüzde 24’ken, beyazlarda sadece 7.4; ölüm de siyah ırkta 5.6 

iken -Amerika, aynı ülkede yaşıyor bu insanlar- beyaz ırkta yüzde 2.3. Rakamlarla da ortaya dökmek 

mümkün. 

Ve son slaytım, salgından geleceğe dair çıkaracağımız 16. Ders: Bir arada güçlüyüz! Aslında bunu 

UNICEF de vurgulamış; ama benim burada bir aradalıktan kastım, özellikle bağımsız, bilimsel 

kuruluşların, demokratik kitle örgütlerinin, Türk Tabipleri Birliği’nin, Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği’nin ne kadar önemli olduğunu da bu salgında anlamış olduk diye düşünüyorum.  

Dikkatiniz için teşekkür ederim.  
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SANAYİ NE KADAR? KİMLER TARAFINDAN? KİMLER İÇİN? 

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ 

 

Sizleri ve salonu özlemişim, bu Sanayi Kongresi’nde sizlerle kucaklaşmaktan yoksun kalıyorum. 

Gelecek yıl daha sıkı kucaklaşacağız. Yunus Yener dostumuza, Emin Koramaz dostumuza, 

kahramanca çalışan Bülent Göksülük arkadaşımıza selam ederim. Sizlere, değerli dostum Aziz 

Konukman, Hakan Özyıldız, Dr. Alpay Azap ve bu öğle saatinde, yemek saatinde izleyenlere, 

ekrandan izleyenlere çok çok selamlar.  

Alpay dostumuzun salgınla ilgili mükemmel analizini dinledikten sonra, benimki bambaşka. 

İzleyenlere biraz haksızlık bu, ama bambaşka bir yere sıçrıyorum. Daha önceki Sanayi 

Kongrelerinde yaptığım konuşmaların izinden gideceğim.  

Şu: sanayileşmeyi mi konuşuyoruz, sanayiyi mi konuşuyoruz? Sanayileşmeden konuşursak, bir 

tarihi misyondan bahsetmemiz lazım, yani gelecek yılların veya yüzyılın toplumu için bir misyondan 

konuşmamız lazım. Bu misyon ancak onu meydana getiren parçaların sağlamlığıyla, bütünlüğüyle 

ve bu bütünlüğün kurumlaşarak yerleşmesiyle sanayileşme ortaya çıkar; ama bu misyon 

oluşmuyorsa, sanayileşme misyonu oluşmuyorsa, o zaman sanayiden bir sektör olarak, başka sektör 

gibi konuşabiliriz. Toplumun macerasına o zaman başka sektörler de damga vurur, sanayiin 

belirleyici kapasitesi ortaya çıkmamış olur.  Ekonomi şöyle ya da böyle gelişebilir, sanayi de şöyle 

veya böyle gelişebilir. 

Dolayısıyla iki farklı şeyden söz edebiliriz. Eğer toplumun bütününü kapsayan bir sanayileşme 

sürecinden söz edemiyorsak, o zaman sanayiciler ve bizim gibi bir kısım iktisatçılar bununla 

ilgilenebilirler. Bir sektör olarak sanayicileri biliyoruz ki, son 10 yılda, 20 yılda çoğaldılar; ama 

Türkiye'de, son 20 yılda sanayileşme misyonunun sanayicileri yetişmedi. Sanayi sektöründekilere 

saygımız var, çalışıyorlar işte. Ama, misyon boyutu başka, bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu 

konuşmamızda bunların ikisi de var. Onun için, 25 dakikaya sığma şansının çok az olduğu bir 

sunum yapacağım.  

Efendim, üç bölümle sunum yapacağım. Görsellerle yardımcı olmaya çalışacağım. Üç küçük bölüm 

var; birincisi Almanya. Almanya bize ne öğretiyor? Sanayileşmeden ve sanayiden,  söz edeceğimize 

göre, bize öğrenme şansı veren model olarak önce Almanya'ya bir bakalım. Savaştan sonra oluştu bu 

Alman modeli. Amerika'nın dünyayı yönetebilmek için Avrupa'da bir ağırlık merkezi araması, 

bulması belirleyici oldu, diyebiliriz. Avrupa, dünyanın ağırlık merkeziydi. Dolayısıyla kime emanet 
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edilecek, mesele buydu. İngiltere hafif kaldı ve İngiltere'den vazgeçildi, 1947-48’de Almanya 

seçildi. Bunun için, Amerika'nın Avrupa'yı bölmesi lazımdı; Avrupa'yı böldü, Doğu Avrupa, Batı 

Avrupa oldu ve Batı Avrupa Batı Almanya'ya emanet edildi. Basitçe söylersek, böyle. 

Ve karşımıza Avrupa’da bir yapısal asimetri oluşturarak Avrupa'yı yönetme modeli çıktı. Bu 

asimetride Almanya ve ötekiler çıktı. Almanya, modelin lokomotifiydi. Oligopolleri vardı ve 

sermaye malları sanayileri lokomotifti. Bu senaryoyu Alman sermaye malları sanayileri götürecekti 

ve oligopolleriyle fiyat koyucu olacaklardı; rekabetçi değil, fiyat koyucu. Fiyatı onlar koyacaklardı 

ve ucuz emekle, sonsuz ucuz emekle işletilecekti. Birinci dönem böyleydi; 1950-70’te. Peki, ama bu 

nasıl olacaktı? Parçaların sağlam olması lazımdı. Parçalar hangileri; sanayi, finans ve kurulacak olan 

Avrupa pazarı. Çünkü, büyük bir piyasa olmazsa bu model işlemezdi. O halde, sanayi ve finansın 

bütünlüğünü sağlayacak olan şey Alman Merkez Bankası’nın sanayiyi desteklemek üzere finansı 

harekete geçirmesi ve kontrol etmesiydi. Demek ki, burada merkezi rol Bundesbank’ta, Alman 

Merkez Bankası’nda. İşte, parçalar burada birleşiyor; yani finans, finansı kontrol edecek olan 

Merkez Bankası, sanayiciler, sanayicileri kontrol edecek ve finanse edecek olan ilk aşamada 

Amerikan sermayesi, Marshall Planı ve Marshall Planı’nı takiben, Kindleberger’in dediği gibi, 

NATO planı. Bütün bu çerçevede, bütün bu parçaların birleşmesi ve kurumlaşması lazımdı. 

1950’den itibaren bu kurumlaşma işlemeye başladı.  

Almanya merkez, fakat bir de “ötekiler”e ihtiyaç var. “Ötekiler” olmazsa bu model kurulamıyor. 

Demek ki, öncelikle Avrupa pazarını kurumlaştıracağız, kurumlaştırabilmek için Avrupa Kömür ve 

Çelik Birliği’ni kuracağız, Marshall Planı çerçevesinde ‘counterpart’ fonlarla planlayacağız; Avrupa 

Ödemeler Birliği’ni kuracağız ki, paralar  konvertible olsun. 1958’de buna erişeceğiz ve ‘Altılar’la 

bir büyük Avrupa piyasası oluşturacağız. Bu parçalar birleşecek ve Almanya için büyüyen pazarda 

Alman sanayii net ihracatçı olacak, sürekli olarak büyüyecek ve ekonominin büyüme hızı yıllık 

ortalama yüzde 7 olurken, ihracatı yıllık ortalama yüzde 15 artacak. Demek ki “ötekiler”e, yani 

pazara sürekli olarak onları kontrol altına alan, onları yöneten bir Almanya lazım. 

 Bu yapısal oluşumla aşağı yukarı 20 yıl geçiyor. Bu 20 yılda, net ihracatçı olan Batı Almanya 

sürekli olarak rezerv birikimi yapıyor, dış ticareti sürekli olarak fazla veriyor ve sermaye malları 

sektörlerindeki büyük üstünlüğü sayesinde inovasyon ve ar-ge yapıyor. Demek ki, ar-ge ve 

inovasyon, her canı isteyen ülkenin, “Ben şimdi ar-ge ve inovasyon yapacağım” dediği bir şey 

değildir; bu öncelikle ve anlamlı olarak sermaye malları sanayilerinde gerçekleşebilen bir şeydir. Bu 

model çerçevesinde Almanya daima bir yol izliyor, bir üst aşamaya gidiş yolu. Başta, 1950’lerden 

itibaren ucuz emekle destekleniyor; ucuz emek tükendikten sonra, yani her milletten “Almancılar” 

tükendikten sonra artık kaliteli emeğe ihtiyacı olacaktır ve kaliteli emek aşamasında da artık 

“ötekiler”i de finanse edebilir, ara malları artık tercihan onlardan ucuz fiyata alabilir. Böyle bir 

model var karşımızda. Almanya’nın bir üst aşamaya gidişi süreklidir. Buna 20. yüzyılın 

sanayileşmesi diyebiliriz. Bir üst aşamaya gidişte, 2000’li yıllara gelince Sanayi 4.0’a erişecektir. 

Galiba bir 4-5 yıl önce yine Sanayi Kongresi’nde, Türk sanayiinin henüz konuşmadığı zaman, orada 

sizlerle hep birlikte Sanayi 4.0’ı konuşmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Almanya'nın merkezde olduğu 

yapısal asimetri modeli bu. Yapısal asimetri esastır. O gün başlamıştır ve bugün dünyada da esastır.  

Şimdi “ötekilere” geçelim. Çünkü oradan anlayacağımız birçok şey var. Avrupa'da yapısal asimetri, 

Almanya bu modeli kuruyorsa, bize o zaman İtalya ve diğerleri lazım, “ötekiler”. Bunlar fiyat 

koyucu değildir, bunlar fiyat kabullenicilerdir. Bunlar kendi çerçevelerinde rekabetçidir, rekabet 
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bunlar içindir, Almanya için Avrupa’da rekabet söz konusu değildir. Eğer iktisatçı gözüyle olup 

bitenlere büyüme hızları ile bakar ve bununla yetinirsek görürüz ki, bunlar da büyürler, ama 

büyüdükleri zaman açık verirler ve açık verdikleri zaman kemerleri sıkmaları gerekir; yani 

deflasyonu ithal ederler, hizaya gelirler. İngilizce austerity denilen programı uygularlar, kemerleri 

sıkarlar, sonra tekrar büyümeye geçerler, tekrar açık verirler, tekrar deflasyon ithal ederler. O halde, 

bu modelde Almanya deflasyonu ihraç eder. Deflasyonu bunlara ihraç eder -tadından yenmez- ve 

böylece yapısal asimetriye yerleşirler. Başlangıçta onlar da sanayileşeceklerini sanırlar, fakat bu 

iddiadan ricat eder ve rekabetçiliğe geçerler. Demek ki, rekabetçilik sanayileşmenin yolu değildir; 

rekabetçilik, ötekilere katılmanın yoludur. Bu, bir yerinde sayma modelidir. Avrupa, Almanya bize 

bunu öğretiyor. Demek ki, tablo budur ve bu tabloda Almanya sürekli olarak kendi büyüme hızını 

aşan bir ihracatçı olacaktır. Model budur özetle. Bu modeli unutmayalım.  

Bu model içinde tarımdan sanayiye büyük bir işçi göçü olur. İtalya’nın 1950’de yüzde 45 olan tarım 

nüfusu 1980’de 14’e iner. Nereye gönderiyor bunları; Rocco ve Kardeşleri filminde olduğu gibi, 

sadece Milano’ya mı gönderiyor? Hayır! Bunlar İtalya’nın Almancılarıdır ve İtalya, bu 30 yıllık 

sürede “ötekiler” senaryosuna yerleşmiştir. Demek ki, mesele budur. Bununla Almanya 4-5 yıl önce 

konuştuğumuz Sanayi 4.0’a gelmiştir. Bunu da Almanya açıklar, bunu “ötekiler” açıklamazlar. Yani 

bizde, İstanbul'da yapılan toplantılarda, İstanbul'da bazı sanayicilerimizin “Biz de 4.0 istiyoruz” 

falan dedikleri gibi, bu 4.0 şu anda sanal bir 4.0’dır. Burada bir fantezi vardır, ama gerçek yoktur. 

Çünkü bu modelde 4.0, sanayide üstün olana, yani sermaye malları sanayilerinde üstün olana aittir.  

Şimdi efendim, gelelim bize. Kısa kısa. 

Biz ne yaptık, biz bu modelin içine baştan girdik mi; hayır. Cumhuriyet bir köylüler ülkesinde 

kuruldu, fakat birinci ve ikinci sanayi devrimlerini kaçırmış olan Cumhuriyet, sanayileşme arzusuyla 

doluydu. Çeşitli parçaların birleşmesi dedik. Başta siyasal karar geliyor. Siyasal karar yoksa 

sanayileşme olmuyor. Siyasal karar yoksa sanayi olabilir, ama sanayileşme olmaz. Cumhuriyet bize 

bunun dersini verdi, sermaye hareketi yarattı. Ne zaman, 1930’larda. Serdar Şahinkaya dostum bunu 

anlatacak. Bunun için bir karargâh lazım. Nasıl Almanya'ya Bundesbank lazımsa, bize de karargâh 

lazım; Sümerbank. Ama Cumhuriyet’in Merkez Bankası da Sümerbank’a göre sanayiyi finanse etme 

görevinin idraki içinde olacak. O halde, kurumlaştıracağız. Kurumlaşma olmadan, kurumlaşmanın 

sürekliliği olmadan sanayileşme olmaz. O halde, bu kurumlaşma bize sanayileşme arzusunu 

gösteriyor; sanayinin herhangi bir sektör olarak gelişmesini değil, sanayinin teşvikten ibaret 

kalmasını değil; toplumu dönüştürmesini, gelecek yıllara ve yüzyıla toplumu hazırlama misyonunu 

gösteriyor, bu arzuyu gösteriyor. 

 Bunun için, tıpkı Almanların 1945’ten sonrası gibi, 47-48’den, daha doğrusu 50’den sonrası gibi 

kontrollü ekonomi kurmamız gerekiyor ve bunu 1930’larda kurduk. Bunun kurumları önce iktisadi 

devlet teşekkülleri oldu; yani Sümerbank’ın, sanayi karargahının çekirdeği toprakta çoğaldı, 1938’de 

iktisadi devlet teşekküllerini yaptı, sanayinin kurumları. Sonra bunlar 1960’larda KİT, kamu iktisadi 

teşebbüsleri adını aldılar. Bunlar fiyat koyucuydular. Fiyat kabullenici değildiler, bunlar rekabetçi 

değildiler; bunlar fiyat koyucuydular. 1960’lara gelince, karargâhın yerine plan geçti ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası da “Bu planı finanse edelim ve sanayileşelim” diye plana göre orta 

vadeli kredilerle olabildiği kadar banka sektörünü ikna etmeye çalıştı. Almanlar teknolojinin 
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sahibiydi, ama biz teknolojinin sahibi değildik. Kopyaladık ve kopyaları geliştirdik. Başka yolumuz 

yoktu. Bu yol sürekli büyüme yoluydu, ara sıra kesiliyordu. 1946’dan itibaren 12 yılda bir birkaç kez 

sabit kurlar dünyasında devalüasyon yaptık. Kesildiği zaman, seyrek olarak deflasyon yaşıyorduk; 

ama sürekli bir büyümenin sürekliliğine inanıyorduk. Yani motor vardı, motora inanıyorduk.  

Bu tablo bize şunu gösteriyor. Sanayi sütununa bakalım, sektörler itibarıyla sabit sermaye 

yatırımlarına bakalım. Solda onar yıllık dönemlere bakalım. Bu, DPT’den değerli bir arkadaşımız 

Adil Temel’in vaktiyle yaptığı bir tablodur. İmalatın altına bakarsak şunu göreceğiz: Sabit sermaye 

yatırımlarının özel sektörde, 1970’li yıllarda yüzde 41.5’e varan, kamuda yüzde 30’a varan bir 

yatırım hacmi var. Bu 80’lerden itibaren düşecek, yani 80’de bu senaryoyu bitiriyoruz, sermayenin 

desteğindeki askeri darbeyle bu senaryoyu bitiriyoruz. Sermaye, “Ben bu senaryoyu artık 

istemiyorum” diyor, “Şimdiye kadar olabildiği kadar katlandım, razı geldim; ama artık istemiyorum, 

dünya sermayesi benden bunu istemiyor” diyor ve imalat sanayiinde yatırım hacmini gitgide 

küçültüyoruz. Böylece, sabit sermaye yatırımları 70’lerdeki zirvesinden gitgide azalıyor.  

Peki, bu dönemin bir hesabını verelim. Bu dönemin hesabını vermek için şuraya başvuralım. 

Birleşmiş Milletler’in sanayi örgütü UNIDO’nun çıkardığı -hâlâ çıkarıyor mu, bilmiyorum- 

Industrial Development, bu küresel rapor 1990-91. Burada şunu görüyoruz,  kayda geçsin diye 

koydum, burada şunu görüyoruz: Sermaye malları sektörlerinde diversification’ın -İngilizce 

söylemezsek kimse inanmaz, onun için İngilizce’yi koyduk- Türkiye’de, yani bu model içinde 

sanayiin ne kadar çeşitlenerek geldiğini ve burada Türkiye'nin baştan 4. sırada olduğunu; 

Yugoslavya, Güney Kore, Brezilya ve Türkiye olarak geldiğini görüyoruz. Bunu takviye edecek bir 

tablo daha. Sanayi faaliyetlerinin, sanayi alanının ara mallardaki hacmi, burada da çeşitlenmeyi 

görüyoruz. Burada Türkiye 2., yani Kore’den önce geliyor. Demek ki Türkiye, sanayide ara 

mallarında çeşitlenmeyi 1960’tan sonra plan çerçevesinde yürütmüş.  

Bir tablo daha verelim. Rapor diyor ki, aynı dönemde, bu dönemde, “Ara mallarda çeşitlenme 

bakımından en olağanüstü, en kayda değer büyüme iki ülkede var; Brezilya ve Türkiye.” Demek ki 

planlı dönem, sanayileşme arzumuzla, Cumhuriyet’in sanayileşme arzusuyla gelen dönem, karınca 

kararınca bunu yapmış. Yine aynı raporda, teknolojik kapasite ve sanayideki uzmanlaşma 

bakımından bir sıralama yaptığımız zaman, 1987’de Türkiye Çin'in üzerinde görünüyor, Kore’den 

hemen sonra geliyor, Ve bu dörtlü değişmiyor; Yugoslavya, Brezilya, Kore ve Türkiye. Çin 

aşağılarda geliyor. Bu bakımdan  burada ilginç bir hesap verme var, yani planlı model hesap veriyor.  

Şimdi gelelim üçüncüye, üçüncü parça; Türkiye'de “ötekiler” modeli. Altında follower yazıyor. 

Follower sözcüğünü Ebru Voyvoda ve Erol Taymaz’ın galiba 2010 veya 2011’de veya daha sonraki 

birkaç yılda yazdığı bir İngilizce makaleden aldım. Orada, Türk sanayiinin sanayileşme misyonunun 

artık kaybolmuş, Türkiye'de bizim “ötekilerin” içine yerleşmiş olduğumuz, Türkiye'nin diğer 

ötekiler içinde nerede yer aldığını gösteren mükemmel bir makaleleri var ve Türkiye en arkadan 

gelerek -son davulcu; makale böyle diyor- izlemeye devam ediyor. Dolayısıyla burada, dünya 

ölçeğinde yapısal asimetriyi ve rekabetçiliği kabul etmiş bir Türkiye var. Sanayi artık ekonomik 

modeli belirleyemiyor, ama ekonomik model sanayiyi belirliyor. Eğer ekonomik model sanayiyi 

belirliyorsa, bu toplumun bütününü değil, artık esas olarak sanayicileri ve bizim gibi birtakım 

iktisatçıları ilgilendiriyor. Onun için, konuşmamızda sanayici yoksa da iktisatçı dostlarımız filan var. 
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Biz de olmayan sanayicilerin adına konuşmuş oluyoruz biraz. Artık toplumda bir misyon 

kaybolmuştur. Bu ekonomik model, “ötekiler modeli” toplumda bir misyona, iddiası sınırlandırılmış 

bir sanayi yapısı çerçevesinde toplum çapında bir misyona müsait değildir, bu misyonun yolunu 

kapatmıştır.  

Dolayısıyla burada ancak bir rekabetçilik vardır. Rekabetçilik demek, sanayide fiyatı kabullenmek 

demektir. Sanayi fiyatı kabullenecektir ve düşük ve orta teknolojiye yerleşecektir, sonsuz ucuz 

emekten sürekli olarak yararlanacaktır. Sonsuz ucuz emek, onun için tanrısal bir gıdadır, 

gökyüzünden inmiş tanrısal bir gıdadır. Bu model, 1990’lardan itibaren başlayan, ama 2000’li 

yıllarda tam yerine oturan, kendi siyaset topluluğunu bulan bir model olmuştur. Bu modelin kendine 

özgü parçaları vardır. Bir sanayileşme modelinin parçaları değildir bunlar. Dolayısıyla bu model 

önce ekonomik olarak belirlenir. İktisatçı gözüyle bu bir tür dolarizasyon modelidir; uzun süredir 

içinde yaşadığımız, bugün yavaş yavaş herkesin artık kavramaya başladığı bir dolarizasyon 

modelidir. Bu model kur ve faizle işleyecek şekilde düzenlenmiştir, dolayısıyla dış dünyaya tâbidir. 

Dış dünyaya kur olarak, yani paranın dış fiyatını kabul, faiz olarak paranın iç fiyatını kabul ve diğer 

her ürünün fiyatını kabul modelidir. Bu kabuller rekabetçiliğin de sınırlarını çizerler. Sanayi buna 

göre bir rekabetçilikle çalışabilir. Dünyanın koyduğu bu sınırları aşacak bir yapısal değişiklik 

yaaaşayamaz.  

Bu modelle, daha önceki Sanayi Kongrelerinde, ama yine daha önce UNIDO’nun vaktiyle işaret 

ettiği gibi, yapımızın değişmediğini ve değişmeyeceğini görüyoruz. UNIDO’nun bir başka 

raporunda, Türkiye'nin 1970’te imalat sanayiinde yüksek teknolojisinin ancak yerinde saydığını 

görüyoruz. Bu modelde sanayileşmenin aradığı teknoloji damarının gelişmesi mümkün değildir. O 

damar gelişmeye başladı mı misyon başlamış demektir. Kore’ye bakın. O da imalat sanayiinde 

yüksek teknolojili ürünlere 1970’te yüzde 5’le başlıyor, ama yüzde 25’e çıkıyor. Bizde 8,5 olan 

yüksek teknoloji payı Kore’de 25’e çıkmış. Demek ki, orada misyon ilerliyor. Bunu doğrulayan 

arkadaşlarımız oldu. Sevgili Güngör Uras’ın 2005 yılındaki bir yazısında bu var. Aynı model devam 

ediyor; üretimde yüksek teknoloji yüzde 5, ihracatta yüzde 7, yüzde 6. Aynı çizgiyi Sanayi ve 

Kalkınma Bankası’nın bir fotoğrafında görüyoruz. Türkiye’nin yüksek teknolojili mamul ihracında, 

1990’dan 2011’e kadar, yani bugünkü iktidarın cicim yıllarını yaşadığı 2005 dâhil olmak üzere, o 

birkaç yıl -hadi, 2008’e kadar uzatalım- aynı şekilde yerinde saydığını; çünkü ekonominin artık 

“ötekiler modeli”nin içine yerleştiğini, siyasetin bunu kabul ettiğini  gösteriyor burada. Aynı bilgiyi 

Aziz Konukman ve Aşkın Türeli’nin daha önceki bir Sanayi Kongresi’ne yaptıkları sunumdan 

görüyoruz. En alttaki çizgi düşük teknolojiyi gösteriyor. Belli belirsiz, ama öyle, 2000’den 2008’e 

kadar aynı çizgi devam ediyor.  

Devam edelim, Zafer Yükseler’le Ercan Türkan’ın yaptıkları bir çalışmadan da bunu görüyoruz: 

Aynı model devam ediyor. Çünkü “ötekiler modeli”Türkiye için dolarizasyona giden, 

dolarizasyonda kalan, dolarizasyondan geriye dönemeyen ve üretimini ancak ithalatla yapabilen 

modeldir. Ercan’la Zafer’in araştırmasında aynı şeyin doğrulandığını görürüz. Aynı araştırmadan 

şunu görüyoruz: Bu model içinde, bizim karşılaştırmalı üstünlük denilen şeyde, dokuma giyim, 

tekstil giyim sektörleri dışında, bütün öteki sektörlerde büyük açık vermeye başladığını görüyoruz. 

Reel kur bu yıllarda Türkiye'nin bu ötekiler modeline yerleşebilmesi için, Türk Lirası yapay olarak 

değerli tutuldu, Türk lirası yapay olarak değerli tutulurken, “Sen ithalatçı ol! Şimdi ve büyüdüğün 
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zaman hep ithalatçı ol!” diye değerli tutuldu, bunu biliyoruz. Bunun sonunda, Türkiye sürekli 

ithalatçılıkla gitgide büyüyen açıklar verdi. Nerede; bütün öteki sektörlerde. Dolayısıyla modele 

yavaş yavaş yerleşti. Yine hatırlayalım; o yıllarda, yani 2000’lerin başından itibaren Amerika 

dünyaya dolar yağdırdı ve Türkiye, tarihinde ilk kez siyasi iktidarının oluşması için bu iktidarı ve bu 

siyaset topluluğunu bütünüyle büyük likiditeyle takviye etti. Bu likidite takviyesiyle yapısal 

asimetrinin ‘ötekiler’ modeline güzelce yerleştik. Orada rahat ettik! Zafer Yükseler kardeşimizin 

yaptığı araştırmayla saptandı ki, dünya hâsılası ve ticareti içindeki payımız da yüzde 1’e ya ulaşıyor 

ya ulaşamıyor. Dünya hâsılasının yüzde 1’ini üretiyoruz, ihracatında yüzde 1’in altındayız, belki 

bugün yüzde 1’i biraz geçiyoruz, ithalatında daima daha fazlayız. Tablo bu.  

Sanayi ne üretiyor? 2013’te yapılan bir kongrede, Türkiye sanayiinin bilinen ünlü isimlerinden birisi 

diyor ki, “Eskiden emek yoğun ürünler ihraç ederken, son yıllarda standart teknolojilerle üretilen 

otomotiv, makine gibi ürünler ihraç ediyoruz; yani İtalya gibiyiz” diyor İtalya’nın nasıl ricat ettiğini 

biliyoruz. Bu sektörlerde fiyat ağırlıklı bir rekabet söz konusu. “Rekabetçiyiz, biz rekabetçiliğe 

yerleşmişiz. Alıcılar daha ucuz ülkelere kayıyor. Türkiye, dünya ticaretinde belki yerini koruyor, 

ama bunu ileriye taşıyamıyor” diyor, “İhracatçılarımız Avrupa'da ciddi rekabetle karşılaştılar”, 

doğru, güzel “ve yeni ülkelere yöneldiler”, doğru; ama yeni teknolojili ürünleri ihraç etme 

konusunda ilerleme kaydedemediler. Yani Aziz Konukman tablosuyla ne demişse, bize onu söylüyor 

Bülent Eczacıbaşı, Tarih 2013. Aziz Konukman da bunu galiba o tarihlerde tablolaştırmıştı, değil 

mi? Dolayısıyla dünya tablosu bakımından buradayız. Bunlar bildiğiniz şeylerdir, bunlar bütün 

arkadaşlarımızın bildiği şeylerdir.  

Bu tabloda, Türkiye'nin “ötekiler modeli” tablosunda en önemli unsur ucuz emeğin 

kutsallaştırılmasıdır. OECD’nin bize verdiği bilgiye göre, 15-65 arasındaki çalışan nüfusumuzun 

yüzde 40’ı temel niteliklerden yoksundur; yani okuduğunu anlama, anladığını ifade etme 

bakımından temel becerilerden yoksundur. Bu bizim yerleştiğimiz “ötekiler” tablosunun emeğidir. 

Hazindir, ama emek tablosu budur; yüzde 40. Yani genç nüfusumuzun ve orta yaşlı nüfusumuzun 

yüzde 40’ı okuduğunu kavrama, anlama ve bunu ifade etmekten yoksundur. Dolayısıyla toplumun 

ve sanayiin geleceği için ana mesele budur. “Ötekiler modeli”nin içindeyiz, arkadan, en arkadan 

izliyoruz.  

Ancak, sanayicilerimiz memnundur. Öyle görünüyorlar. Sanayileşme misyonu üzerine konuştukları 

görülmüyor, duyulmuyor.  Son 10 yılda çok sayıda sanayici yetişti Türkiye'de; ama onlar 

sanayileşmenin sanayicileri değildir, onlar sektörün sanayicileridir. Saygısızlık söz konusu olamaz 

tabii, hiçbirinden şikâyetimiz yok, ama onlar da bilmeliler ki, bir rüyaya kapılmamalılar ki, 

sanayileşmenin, yani bir tarihi misyonun sanayicileri değillerdir, rekabetçiliği kabul etmişlerdir, 

dünyada yapısal asimetriyi kabul etmişlerdir, fiyatları kabul etme pozisyonundadırlar, düşük ve orta 

teknolojiye kilitlenmişlerdir, dolarizasyonla beslenmeye alışmışlardır, sonsuz ucuz emekten 

vazgeçememektedirler ve bu koşullarda ekonomide büyüme olduğu zaman sevinmektedirler. Tıpkı 

son çeyrekte olduğu gibi. Son çeyrekte biraz arttı, yani salgın koşullarında biraz arttı. Yine Zafer 

kardeşimizin yaptığı bir çalışmaya göre -yeni bir çalışma bu- imalat sanayiinin gayri safi yurtiçi 

hâsılaya oranı yüzde 18’e falan çıkmış. Dolayısıyla sanayicilerimiz bundan memnundurlar ve “İşte 

büyüme” diyorlar. Bu büyüme açıklarla sonuçlanacaktır -bildiğimiz senaryo-, açıklar daha sonra 

kemerlerimizi sıktıracaktır. Deflasyon ithal edeceğiz, deflasyonla beraber yeniden büyüyebilmek 
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için borç ithal edeceğiz, borç satın alacağız, borçla beslenince yeniden büyüyeceğiz, yeniden 

büyüdüğümüz zaman yeniden açık vereceğiz, yeniden açık verince yeniden deflasyon olacak. Bu 

ekonomik model sanayiyi de belirleyen modeldir. Özeti budur. Onun için, biraz önce değerli Alpay 

Azap dostumuzun sağlık tablomuzu bizlere çok güzel bir şekilde anlatan açıklamasını da içine alan 

bir modeldir “ötekiler modeli”.  

Sanıyorum, daha sonraki konuşmalarda değerli arkadaşlarımız son yıllarda sanayi sektörünün 

büyüme hızlarından bahsedeceklerdir. Oktay Küçükkiremitçi özellikle bu modelleri sonuna kadar, 

en ince damarlarına kadar analiz etmenin ustasıdır. Oktar Türel ve Ebru Voyvoda bunu 

açıklayacaklardır. Dolayısıyla bu modelin içinde, “ötekiler modeli”nin içinde ne yapıyoruz, bunu 

biraz daha öğreneceğiz. Herkese saygımız var, ama nerede olduğumuzu bilelim.  

Sanayileşmeyi sorarsanız, o büyük bir iştir, o bir misyondur. O misyonerlerini bekliyor. 

Misyonerleri bu model içinde, bu modele bağlı olarak çıkmaz. O misyonerlerini bekliyor. Yeniden.  

Sözü burada keseyim.  

Karamsar değiliz, fakat gerçekleri de bilmek zorundayız.  

Efendim, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.  
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KAMUDA KAYNAK SORUNU VE ÇÖZÜMLERİ 

 

Hakan ÖZYILDIZ 

 

 

Sözlerime başlarken, herkes gibi ben de teşekkür edeyim öncelikle; ama düşünün, Korkut Boratav, 

Alpay Azap, Bilsay Kuruç, arkadan ben, bir de öğle yemeği, bu bana yapılacak iş değil. Umarım, 

sunumumu sizi sıkmadan bitirebileceğim. Benim konum da ötekiler gibi çok zevkle dinlenecek bir 

konu da değil, ilginizi ne kadar çekebileceğim, bilmiyorum. Ama elimden geldiğince kamuda 

kaynak sorununun çözüm önerisi var mı anlatmaya çalışacağım. Hızlanmaya da gayret edeceğim. Bu 

konudaki anlayışınız için teşekkür ediyorum.  

İzin verirseniz şöyle başlayayım: “Kaynak sorunu nedir?” diye aldığınızda, kamuda aslında 

önceliğin eğitime, sağlığa, adalete, savunmaya, emniyete ve sosyal transferlere verilmesi gerekir. 

Buna kaynak bulmak lazım. 2019 ve 2020 yıllarında bütçede ne kadar kaynak ayrıldığını rakamlarla 

göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi, çevreye hiç kaynak vermeyen Türkiye, sağlığa çok küçük bir 

para vermiş. 2020 yılında sağlığa 59 milyar gibi, eğitime de 133 milyar gibi bir para vermiş 

gözüküyor. Yalnız, burada bir şeyin altını çizeyim. Bunu sakın yanlış anlamayın, bunların çoğu 

personel harcaması; yani sağlığın ve eğitimin kalitesini yükseltmek üzere yapılan harcamalar değil, 

daha çok insan çalıştırıldığını gösteren harcamalar bunlar. O bağlamda, “Çok para harcandı, çok 

kaliteli eğitime ulaşacağız, kaliteli sağlığa ulaşacağız” diye bir şey gelmesin aklınıza.  

“Peki, durum böyleyken nereden kaynak bulunabilir?” diye baktığınızda, doğal kaynak zengini 

olmayan her ülkenin ana gelir kaynağı kendi vergileri ve vergi dışı diğer gelirleri. Petrolümüz olsa, 

doğalgazımız olsa veya başka madenlerimiz olsaydı, oradan elde ettiğimiz gelirlerle belki bir şeyler 

yapılabilirdi. Sonuç olarak, biz içeriden vergi toplamak zorundayız. Nedir, iki tür vergi var; bir 

tanesi, gelir, kurumlar ve servet gibi doğrudan alınan vergiler; öteki de, çok bildiğimiz, hayatımızın 

her alanında olan ÖTV’si, KDV’si, damga vergisi gibi dolaylı vergiler. Dünkü asgari ücreti 

tartışmalarında da izlediğiniz, ‘Gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılacaktır” gibi şeyler var. Bir de 

Türkiye'de çok uygulanan, 2000 yılından sonraki süreçte çok hayatımıza giren özelleştirmeydi, 

bedelli askerlikti, 2B arazileriydi gibi vergi dışı gelirler var. Bunlara baktığınızda, 2002’den sonraki 

süreçte, geldiğimiz yerde çok değişik bir vergi yapısı var. Bunun önemli bir kısmı dolaysız vergi; 

yani servetten alınan, gelirden alınan vergiler. Fakat dolaylı vergilerden çok alınmasının nedeni, 

harcama üzerinden alınması. Harcama üzerinden alınınca, çok adaletsiz bir yapıyla karşı karşıyayız. 
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Bu şu demek, arabasına 1 litre mazot alan çiftçi de, patron da aynı vergiyi ödüyor demek. Bu 

adaletsizlik Türkiye'de o kadar yaygın ve yerleşik ki, verginin normalde gelir dağılımını düzeltici 

etkisi olması gerekirken, Türkiye'de gelir dağılımı bozucu etkisi var. Geliri az olan ve bütün gelirini 

tüketime ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına harcayan insanlar, gelirlerinin büyük bir kısmını vergi 

olarak ödüyorlar; buna karşılık, tasarruf etme olanağı olanlar veya harcamalarını şirketlerinin 

giderlerine yansıtabilenler de daha az vergi ödemiş oluyorlar ve gelir dağılımı ciddi anlamda 

bozuluyor.  

Diğer bir konu, bu tür vergiler ekonomik dalgalanmayla birebir bağlantılı. Ekonomi büyürken vergi 

topluyorsunuz, ekonomi küçülürken toplayamıyorsunuz; ama harcamaları da kısamadığınız için, 

ister istemez bütçeniz açık veriyor ve bunun sonucunda da borçlanma sorunuyla karşı karşıya 

kalıyorsunuz.  

Peki, başka zorluklar var mı? Küreselleşen, küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Beğeniriz, beğenmeyiz, 

ayrı bir sorun. Ama şöyle bir şey var: Son G20 toplantısında, “2023’ten itibaren küresel şirketlerin 

kurumlar vergisini yüzde 15’e indirelim, burada herkes eşitlensin” diye bir karar alındı. Bu ne 

demek? Bu, bizim gibi ülkelerin de ister istemez buna uyma zorunluluğu demek. Yani biz karar 

alsak bile ne yapacağımızı tam bilemiyoruz. İstesek bile şirketlerden yüzde 20, yüzde 30 vergi 

alabilir miyiz, çok tartışmalı bir yere geldi dünya. Bazı iktisatçılar “Dünyada ortak servet vergisi 

uygulayalım” diyorlar; çünkü servet hareket edebildiği için, bir ülkeden diğer ülkeye kolayca 

kaçabildiği için, bunu ortaklaştıralım diye fikirler var. Bu bizi Türkiye'de olmayan bir gerçeğe 

getiriyor; parlamentonun bütçe hakkı. Biliyorsunuz, aslında parlamentolar demokrasilerin ilk kuruluş 

adımı, “Vergi nasıl toplanacak, nereden toplanacak?” kararını kralların değil, parlamentodaki 

temsilcilerin vermesinden yola çıkan bir uygulama. Şimdi gittikçe bu artık şey yapıyor ve öyle bir 

yere geldi ki, Avrupa Birliği’nin geleceği tartışılırken, ülke parlamentolarının vergi hakkındaki 

kararlarını ne kadar Avrupa Parlamentosu’na bırakabilecekleri tartışılıyor. Üzerinde en çok 

durdukları konu bu. Dahası, ortak muhasebe sistemleri üzerinde gidiyoruz. İşler buraya kadar geldi. 

Şimdi bu yapıya, “Türkiye'de vergiler nereden alınıyor?” diye baktığınızda şöyle bir şey var: 

Türkiye'de aslında vergi de alınmıyor. Diğer ülkelerle karşılaştırmalar koydum. Bunlar OECD 

verileri. Gördüğünüz gibi, Türkiye toplam vergi gelirlerinin milli gelire oranı yüzde 23, ama 

önemlisi gelir ve kazanç üzerinden alınanların milli gelire oranı ise yüzde 5,6. Diğer ülkelerden bir-

ikisini örnek vereyim. Mesela Estonya, yüzde 23’e karşılık yüzde 42. Gelir ve kazanç bizde yüzde 

5,6, Estonya’da yüzde 7,3. Kolombiya yüzde 19,7 -bizden daha aşağıda- gelirden alınanlar yüzde 

6,4. Yunanistan yüzde 38-39’a yakın, gelir ve kazançtan alınan da yüzde 8,3. Demek ki, bizim bir 

şeyler yapmamız lazım, bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu size sunmamın nedeni, hatırlayın, 

“Vergi üzerinden kaynak yaratılabilir mi?” tartışmasıydı. Burada, düşüncelerinizde bir soru 

yaratmaya çalışıyorum. “Nereden alınabilir? Çok mu yüksek vergiler var? Hiç yer yok mu?” 

sorusunda düşünmeye davet ediyorum sizleri. Bir yer var mı, yok mu, kararını beraber verelim.  

Diğer bir yere bakalım. Aslında bizim bütçemiz yıllardır büyümüyor, yani sakın büyüdüğünü filan 

sanmayın. Büyüdüğünü sandığınız bütçe, milli gelirin hemen hemen yüzde 19-20’si kadar ve yıllar 

itibarıyla hep aynı gelmiş. Sunumda 2006’dan itibaren veriler var; ama 1970’lerden beri aldığınızda 

da, harcamalar itibarıyla baktığınızda, milli gelire büyüklüğü hemen hemen yüzde 19-21 arasında 
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salınıyor. Ama 2001 krizi döneminde olduğu gibi, son yıllarda artan oranda faiz harcamalarının milli 

gelire olan artışı bütçeyi de büyütüyor. Bütçenin transferleri falan büyümüyor, ama faiz harcamaları 

büyüyor. Bunun nedenlerini ben burada tartışmayacağım, ama bunu çözebildiğimiz zaman ciddi bir 

yer olduğunu düşüneceğiz.  

Burada başka bir şey daha söyleyeyim. Yine faiz harcamalarından giderseniz, genel devletin, 

merkezi bütçe değil; belediyeler, KİT’ler, hepsini kattığınızda da nereden bakarsanız bakın, bütün 

devletteki yatırım harcamalarının faiz harcamalarına oranına baktığınızda, son yıllarda, özellikle 

2017 sonrasında hızla düştüğünü görüyorsunuz; çünkü yatırım harcamaları sabit kalırken faiz 

harcamaları artıyor.  

Yine bu faizle ilgili bir şey daha söyleyip geçmeye çalışayım. Vergi gelirleriyle faiz harcamalarına 

baktığınızda, gördüğünüz gibi, yine 2017’den itibaren faiz harcamalarının vergi gelirleri içinde 

önemli bir yere doğru, yüzde 19-20’ye geldiğini görürsünüz. Yüzde 20 ne demek; topladığınız her 

verginin 5’te 1’ini faiz için harcıyorsunuz demek. Vergiyi kimden topluyorsunuz? Dolaylı 

harcamalarla su alandan, ekmek alandan veya dolmuşa binenden, toplu taşıma kullanandan vergi 

alıyorsunuz, o verginin hemen hemen 5’te 1’ini faiz olarak kime, parası olan, borç verebilenlere 

transfer ediyorsunuz. Bu konu önemli. “Bu, iki taraftan da bir kaynak yaratma kalemi olabilir mi?” 

diye bakmak gerekiyor.  

Buradan devam edersek, benim sadece ve sadece sizlerle tartışmak istediğim veya size bir soru 

yaratmaya çalıştığım konu şu: Türkiye'de kaynak var mı? Bana göre var. Nerede var? Sunumdaki bu 

tabloyu ikiye bölün. Tablonun birinci bölümü bana ait değil, Merkezi Bütçe Kanunu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne gittiği zaman -Aziz hocam her seferinde kullanır bu deyimi- vergi harcaması 

denilen bir tablo verir. Maliye Bakanlığı bütçe verdiğinde, Büyük Millet Meclisi’ne der ki, “Benim 

2022 yılında şu yasayla uygulanan istisna ve muafiyetler nedeniyle almayacağım bazı paralar var”. 

Yani kanunen almıyor. KDV’den örnek vereyim. Engelli vatandaş araba alırken KDV ve ÖTV 

ödemiyor. Bu bir muafiyet. Bu tür muafiyet ve istisnalar var. Yaklaşık yüzlerce uygulama var. 2022 

yılında Gelir Vergisi Kanunu’ndan kaynaklananlar 128 milyar lira, yani alması gerekirken 128 

milyar lirayı almıyor devlet. Kurumlardan 86 milyar lira almıyor, katma değer vergisinden 71 milyar 

lira almıyor, ÖTV’den 26 milyar lira almayacak, diğer kanunlardan da 25 olmak üzere toplam 336 

milyar lira vergiyi toplamayacak devlet. Bunu açıkça söylüyor, ben diyor, “Meclisin bana kanunlarla 

verdiği görev gereği, bu vergileri toplamak hakkımdı, yasayı tam uygulasaydım eğer, istisna ve 

muafiyetler olmasaydı, ben burada 336 milyar lira daha toplarım”.  

Bunun ikinci kısmı bana ait. Faiz harcamaları ne kadar diye baktım. Yine 2022 yılından örnek 

vereyim. 240 milyar lira olacakmış. Bütçe açığı ne kadarmış; 278 milyar lira olacakmış. Sunumdaki 

oranları ben kendimce belirledim. Siz de değiştirebilirsiniz ve bunun üzerinde seçenekler 

yaratabilirsiniz. Bu bir model değil. Benim yaşımda olanlar hatırlarlar; eskiden siyasetçiler bir 

toplantıya gittiklerinde, Yenice ve Harman sigarasının arkasına yazarlardı -gençler belki hatırlamaz- 

o sigara paketi de içilince kıvrılıp çöpe giderdi. Bu, onların yaptığı hesaba benzer bir şey, yani çok 

çabuk çöpe atılabilecek bir hesap; ama düşünmeniz için yaptığım bir hesap. Ben şöyle bir hesap 

yaptım: Dedim ki, gelir ve kurumlar vergisindeki istisnaların yarısını kaldırsak -yani burada 128+80, 

yaklaşık 210 milyarlık bir şey var- ne olur; 107 milyar lira kaynağımız olur. Bir de bunun dışında, 
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bana göre, Türk ekonomisinin en büyük sosyo-politik sorunudur bu, hiç kimse bunun üzerinde 

konuşmaz, tartışmaz ve hep geçiştirilir; kayıt dışılık.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye 

ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’i kayıt dışıdır. Kayıt dışı demek, kaydedemiyorsunuz demek. 

Bunlar kaydedilse, hesaplara katılabilse, yarısını kayıt altına alsak ve yüzde 10 vergilendirsek -

dikkatinizi çekiyorum, hepsini alalım demiyorum-; çünkü kayıt dışılığın önemli bir kısmı yevmiyeli 

çalışandan gelir, tarımda çalışandan kaynaklanıyor. Bunların neyini kayıt altına alacaksınız da 

vergilendireceksiniz? Böyle bir şey yok. Ama yarısını kayıt altına alıp, onun yüzde 10’unu 

vergilendirseniz ne olur diye baktığımda, oradan da bir 110 milyar lira kadar bir kaynak çıkıyor. 

Dediğim gibi, bu dinamik değil, statik bir şey, tamamen Yenice sigarasına yapılan bir çalışma. Bu 

tasarrufları sağladığınız zaman, her yıl bir sonraki yıla daha az borçlanma daha az bütçe açığı 

getireceğiniz için, bunun da size faiz harcamalarında biraz önce belirttim, önemli bir yeri vardı; 3’te 

1 oranında tasarruf sağladığını varsayın dedim, önceki yıllardan gelen etkiyle. O da ne kadar olur 

diye baktığımızda, toplam kaynağın 297 milyar lira olacağını buldum. Dediğim gibi, siz bunu 250 

bulursunuz veya 310 bulursunuz, bilemiyorum; benim kabaca bulduğum bu. Sonuçta da geldiğim 

yer, bütçe açık değil, fazla veriyor. Yani “Kaynağı ben buldum, çok sevinçliyim” demek isterdim, 

ama bu kadar kolay, 26 senesini Hazine’de harcayan birisi olarak söylüyorum; böyle kürsüde 

söylendiği kadar çok kolay olmadığının da farkındayım. Ancak, bu bir teknik mesele değil. Burada 

sizlere anlatmak istediğim, dağarcığınıza koymaya çalıştığım şey şu: Bu bir teknik mesele değil, bu 

bir siyasi tercih. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani bunların teknik çözümleri her zaman, her yerde 

var. Belki bu salonda yoktur uzmanlar; ama Türkiye'de bunu çözebilecek, hem bu kayıt dışılığı 

çözebilecek, hem vergi istisnalarının hangilerinin uygulanabilirliğini anlayabilecek uzmanlar var ve 

bunlar öyle çok uzun çalışmalar gerektiren şeyler de değil. Türkiye'de bunun için bir tek engel var; 

siyasi tercih bu yönde kullanılmıyor. Ancak, siyasi tercihten kastım, sakın ola ki iktidarı algılamayın, 

topyekûn siyasi tercihten bahsediyorum.  

Bu bağlamda devam edersek, bu tür tercihler yapılmadığı zaman ne oluyor? Biraz evvel Bilsay 

hocam da belirtti; Türkiye borç alıyor. Vergi almayınca, harcamayı azaltamayınca borç alıyor 

Türkiye. Yıllık faiz ödemeleri önceki yıllarda 45-50 milyar civarındayken, son 3 yılda 175-200 

milyar lira aralığına çıktı. Hatta şimdi 2022 yılı için 240 milyar diye tahmin ediliyor, ama o bütçenin 

bir tek varsayımını söyleyeyim size, o bütçede kur 9,3 lira. Şu anda kur 16.5’e gelmiş herhalde, biraz 

evvel telefondan mesaj geldi. Yani artık nerede duracağını kimsenin bilmediği bir yerde bu tür 

rakamların da pek anlamı yok. Ama biraz evvel söylediğim gibi, ayrılan ödeneklerin çoğu personel. 

Vergi gelirlerinden bahsetmiştim, çözüm de teknik değil demiştim.  

Son yansıma geldim. “Nedir, burada ne olacak?” dediğinizde, bu tercihi yapmadığımızda karşımıza 

çıkacak olan şu: Demokratik devlet aslında ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan bir tanesi, bizim 

“kurucu halk” diye tanımladığımız bir şey, bir tanesi de yeni borçlanmanın sonucunda geldiğimiz 

yerde “piyasa halkı” dediğimizde öncelikler değişiyor. Toplumun öncelikleri tamamen değişmiş 

vaziyette. Bir tanesinde ulusal yapılar var, şimdi artık uluslararası yapılar daha çok öne çıkmaya 

başlıyor. Birincisinde yurttaşlar önemliyken, şimdi artık yatırımcılar önemli. Yatırımcı ne karar 

verecek, ne yapacak, bunlara bakıyoruz. Yurttaşlık haklarının yerine yatırımcıların talepleri var, 
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seçmenin yerine alacaklılar var, 446 milyar dolar dış borucumuz oldu da, seçim kararını almadan 

önce ister istemez 446 milyar doların alacaklıları ne düşünür diye bakmak zorundasınız, kendi 

başınıza çok kolay kararlar alamıyorsunuz. Seçimler olduğu kadar, seçimlerin önüne ihaleler giriyor, 

Hazine ne ihalesi yaptı, şirketler ne yapabiliyor, bu konu. Kamuoyunun yerine faiz oranları. 

Bugünlerdeki tartışmalarda, benim söylememe gerek yok; kamuoyu ne düşünür diye hiç kimsenin 

umurunda değil. Dolar ne olur, faiz ne oldu, Merkez Bankası’ndan canlı yayınlar. Asgari ücreti 

eskiden bakanlar açıklardı, şimdi Cumhurbaşkanı açıklamaya başladı. Artık o kadar önemli hale 

geldi. Bağlılık yerine, piyasalarda güven. Bakın, çok önemli bir şey çıktı ortaya, herkes artık 

güvenilir olma meselesiyle karşı karşıya. Eskiden sosyal hizmetler, sosyal transferler önemliydi. 

Artık kim iktidara gelirse gelsin, hükümettekilerin önceliğini söyleyeyim; borçları nasıl ödeyeceğiz? 

Artık öncelik burada. Onun için, borçlu olduğunuzda her şey değişiyor. Bu bağlamda olaya 

bakarsanız, yapıyı değiştirmek ve borçlu yapıdan, şu gördüğünüz tamamen demokrasiden uzak 

yapıdan, ülke menfaatlerini, kendi ülke çıkarlarınızı öne çıkaran bir yapıya geçmek istiyorsanız, 

hemen borçluluktan kurtulma sürecine girip olabildiğince hızlı bir şekilde kendi kaynaklarınızı 

yönetmeniz ve o kaynaklarla idare etmeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Fazla uzatmayacağım, çok geç oldu. Sorularınız olursa açmaya gayret ederim.  

Teşekkür ederim.  
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1. GİRİŞ 

2008-9 küresel krizinin ardından, sadece gelişmekte olan ekonomiler için değil gelişmiş ekonomiler 

için de ‘sanayileşme ve sanayi politikalarının’ güçlü bir şekilde yeniden gündeme gelmesinin 

sebeplerini, küresel krizin ardından yaşanan ‘sürekli durgunluk’ (secular stagnation) ve durgunluğun 

çerçevelediği tartışmalar kadar küresel ekonominin son kırk yılda geçirdiği dönüşüm üzerine yapılan 

tartışmalarda da aramak gerek. Kuşkusuz 2008-9 küresel krizi, dünya ekonomilerinin gelecek 

perspektiflerini derinden etkiledi. Kriz sonrası dönem, temel olarak dünya ekonomileri için düşük 

büyüme, üretkenlik artışlarında zayıflama, görece düşük yatırım oranları, süreklilik gösteren işsizlik 

oranları ve durgunlaşan reel ücretler ile yine durgunlaşan ya da azalan ücret payları ile tanımlanan 

bir dönem oldu. Kuşkusuz ‘yeni normal’ olarak da anılan bu dinamiklerin yol açtığı/açabileceği 

siyasi sonuçlar da tartışmanın şekillenmesi ve genişlemesinde önemli rol oynamıştır.  

Bu dönemde Mart 2020’den bu yana sürmekte olan Covid-19 pandemisinin ve Şubat 2022’de 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sürecin getirdiği belirsizlikler de, küresel ölçekte üretim ve 

üretim zincirleri, üretkenlik artışlarının kaynakları ve bu artışların sürdürülebilirliği, temel girdi ve 

emtia fiyatlarındaki oynaklıkların büyüme süreçlerine etkisi ve emek-sermaye arasındaki bölüşüm 

ilişkileri üzerine gerek kuramsal gerekse politika düzleminde genişleyen yeni tartışma alanları 

yarattı. Daha uzun bir dönemi de kapsayacak şekilde ele alırsak, 

- Giderek artan sayıda gelişmekte olan ekonominin büyüme ve kalkınma süreçlerinin farklı 

tuzaklar ve artan zorluklar ile anılır olması (orta gelir tuzağı, erken (premature) 

sanayisizleşme…), 

- Özellikle 2000’li yıllarda emtia fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gerçekleşen büyüme 

süreçlerinin sürdürülebilir olmadığının anlaşılması (emtia-fiyat nedenli sanayisizleşme),  

- Sanayi 4.0, dijitalleşme ve yeni teknolojiler dolayısı ile sürdürülebilir üretkenlik artışlarının 

kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi gereği,  
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- İklim değişikliğine yeni yaklaşımlar ve özellikle ABD ve AB’deki (Yeni) Yeşil Mutabakat 

tartışmaları çerçevesinde tasarlanan politikalarda ‘sanayide dönüşümün’ önemli bir yer 

tutması, 

sanayileşme, yapısal dönüşüm, büyüme ve üretkenlik dinamikleri tartışmalarının yeniden 

şekillenmesinde önemli rol oynayan unsurlar arasındadır.  

Rada Cherif ve Fuad Hasanov tarafından, Covid-19 pandemisi öncesi, 2019 yılında Uluslararası para 

Fonu (IMF-International Monetary Fund) tartışma metni olarak yayınlanan ve ‘ağıza alınmaması 

gereken politika, sanayi politikası’ vurgusunu başlığına taşıyan çalışma
1
, IMF özelinde Doğu Asya 

büyüme mucizesi deneyimini (yeniden) ele alan bir çalışma. Bu ele alış, genelde ana-akım, özelde 

IMF’nin alışılagelen tespitlerinin ötesinde bu kez Doğu Asya ekonomilerinin güçlü ve sürdürülebilir 

büyüme süreçlerinin ardında yatan politika kümesi üzerine standart tespitlerin (makroekonomik 

stabilite, güçlü altyapı ve kurumlar, yüksek beşeri sermaye, dinamik sermaye birikimi) ötesinde 

teknoloji ve yenilik politikaları ile birlikte sanayi politikalarının güçlü etkisine dikkat çekiyor. 

Cherif ve Hasanov, Doğu Asya ekonomilerinde, özellikle erken dönemde ulusal ekonomide 

üretimde sektörel çeşitlenme ve yeni teknolojilere bağlı sektörlerin gelişmesi, (önceki ithal ikameci 

döneme kıyasla) ihracata yönelim, hesap verebilirlik ilkesi altında yerel firmalarda rekabetçi bir 

ortamın yaratılması gibi ‘kritik’ politikaların önemini ortaya koyuyor. Bu politikaların tasarımı ve 

uygulanmasında ise ‘güçlü devlet müdahalesinin’ önemine vurgu yapıyor. Böylece Cherif ve 

Hasanov, büyümeyi toplam ekonomi düzeyinde toplulaştırılmış olarak ele alan ana-akım büyüme 

yazınının aksine büyüme ve üretkenlik süreçleri ile ekonominin sektörel yapısındaki dönüşüm ve bu 

dönüşümde sanayi sektörünün ve sanayileşme politikalarının oynadığı önemli role işaret eden klasik 

kalkınma yazınına da dönüş yapmamızı sağlıyorlar
.2 

Sanayileşme ve sanayi politikalarını odağa alan, ve günümüzde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, 

otomasyon ve yeni teknoloji tartışmaları ışığında yeniden şekillenen tartışmalar ışığında, elbette 

yapısal dönüşüm, sektörler-arası bağlantılar, kaynakların yeniden dağılımı, ücretler ve talep etkisi ile 

büyüme ve üretkenlik süreçleri arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olgular olduğunu hatırlıyoruz. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Young (1928), Schumpeter (1939), Myrdal (1957), Hirschman 

(1958) ve Kaldor’un (1966, 1967) ortaya koyduğu tartışmalar ve onları izleyenlerin katkıda 

bulunduğu çerçeveyi değerlendirmek günümüzde büyüme ve kalkınma süreçlerini anlamak ve 

politika üretmek açısından da gerekli görünüyor.  Burada özellikle büyümenin motoru işlevi gören 

sektörler ve prosesler, ekonominin dinamik olarak sektörel yeniden yapılandırılması ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin, gerek teorik gerekse ampirik açıdan anlaşılabilmesi öne çıkıyor. Klasik 

kalkınma yazının önemle vurguladığı bu çerçeve, büyüme ve kalkınma süreçlerini, temel olarak 

düşük üretkenlik ile tanımlanan sektörlerden (tarım, temel hizmetler, geleneksel sektörler) yüksek 

üretkenlik ile tanımlanan sektörlere (imalat sanayii, ulaşım, bilişim teknolojileri, finans gibi modern 

                                                           
1 Reda Cherif and Fuad Hasanov (2019) «The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial 

Policy», IMF Working Paper, WP/19/74. 
2 Burada Doğu Asya sanayileşmesi ve sanayi politikalar özelinde Alice Amsden, Robert Wade, Chalmers Johnson ve Ha 

Joon Chang bu yazına katkı veren isimler arasında sayılabilir. Genel olarak sanayileşme/sanayisizleşme dinamikleri ve bu 

dinamiklerin olası sonuçları için ise Dani Rodrik, Ricardo Hausmann, Justin Yufi Lin, Gabriel Palma’nın çalışmaları yol 

gösterici olacaktır.   
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hizmetler) doğru dinamik yeniden dağılım içerecek şekilde tanımlamaktadır. Ancak bu dinamik 

yapılanma süreci basit ve doğrusal ilerleyen bir süreç olmadığı gibi nihai hedefi de 

tanımlamamaktadır. Zira, başarılı bir yapısal dönüşüm yeni teknolojilerin üretimi/transferi ve 

adaptasyonu, sektörel ve teknolojik çeşitlenme, imalat sanayii, modern hizmetler sektörleri ve bu 

sektörler dolayısı ile ekonominin tümüne yayılan üretimde dinamik ilerleme (upgrading) gibi 

unsurları da içermektedir. Bu dinamik süreçler de göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde, 

özellikle gelişmekte olan ekonomiler için küresel ekonominin yarattığı koşullar, kısıtlar ve yapılar 

altında büyüme ve kalkınma süreçlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir olarak ilerleyebilmesinin bir 

unsuru da ‘sanayi politikalarının’ tasarımı ve uygulanması, bu politikalar ile makroekonomik, finans, 

teknoloji ve çevre ve eğitim politikalarının uyum içerisinde yürütülmesi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burada tanımlanan geniş çerçeve, sadece sermaye birikimine ve sektörel dönüşüme bağımlı 

kalkınma süreçlerinin karşılaşabileceği zorlukları göz önünde bulundurmakta ve çok boyutlu 

‘bağlantılar’ kurmanın ve bu bağlantıları kurmada teknolojinin öğrenilmesi, adaptasyonu ve 

üretiminin oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır (Amsden, 2001).      

2. KÜRESEL EKONOMİDE SANAYİLEŞME/SANAYİSİZLEŞME EĞİLİMLERİ  

Genel Gözlemler  

Gelişmekte olan ekonomiler için sanayileşme ve sanayi politikalarının kapsamlı bir kalkınma 

stratejisi çerçevesinde ve bu stratejinin temel araçları olarak ortaya çıkması ve yayılması II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde gerçekleşti. Kuşkusuz o tarihten bu yana sanayileşmenin hangi 

coğrafyalarda gerçekleştiği/gerçekleşmediği de küresel ekonominin bugünkü yapısının ve görece 

'kırılgan' büyüme süreçleri ile görece ‘dayanıklı’ ve ‘sürdürülebilir’ büyüme süreçlerinin önemli 

belirleyicilerinden oldu. Genel olarak farklı coğrafyalardaki gelişmekte olan ülke gruplarının 

sanayileşme dinamiklerini anlamamıza yardımcı olması için Şekil 1, ele alınan her ülke grubu için, 

toplam ekonomide imalat sanayii katma değer payının G7 ekonomilerindeki ortalama paya oranını 

sunmaktadır. Böylece, ele alınan ülke grupları açısından, imalata sanayii özelinde G7 ülkelerinin 

ortalamasına bir ‘yakınsamadan’ bahsedilip bahsedilemeyeceği sorusuna cevap verilebilir. Şekil 1, 

gelişmekte olan ekonomiler açısından oldukça farklı dinamikler ortaya koymaktadır. Buna göre, 

temel olarak gelişmiş ekonomilerde imalat sanayiinin katma değer payındaki önemli azalma eğilimi 

ile birlikte, gelişmekte olan coğrafyalar için bir tür ‘sanayide yakınsama’dan bahsedilebilir. Bununla 

birlikte önemli bölgesel farklılıklar da göze çarpmaktadır: (i) 1970 yılında görece daha düşük 

varyasyon gösteren imalat sanayii katma değeri/ gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı dönem 

boyunca giderek artmış ve 2010’lu yıllara gelindiğinde önemli boyutlara ulaşmıştır. (ii) Bu dönemde 

gelişmiş ekonomilerdeki önemli sanayisizleşme eğilimi karşısında bazı gelişmekte olan coğrafyalar 

halen son derece cılız yapılar sergilemektedir. Sahra-altı Afrikası’nın 1990’lara dek gelişme gösteren 

göreceli payı bu tarihten sonra sabit kalmıştır. Bununla birlikte dönem sonunda Latin Amerika, 

Kuzey Afrika ve Geçiş Ekonomileri için imalat sanayiinin toplam katma değer içindeki payları da bu 

dönemde hızla ‘sanayisizleşen’ gelişmiş ekonomilerin payının altında kalmıştır. Doğu ve 

Güneydoğu Asya ekonomileri için imalat sanayii katma değer payı gelişmiş ekonomilerin oldukça 

üzerindedir.  
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Şekil 1.  

Kaynak: UN Stat.  

Burada öncelikle ele alınan dönem için gelişmiş ekonomilerin ‘sanayisizleşme’ süreçleri ile birlikte 

farklı kaynaklar ve farklı dinamiklerle besleniyor olsa da benzer sonuçlar üreten gelişmekte olan 

ekonomilerin ‘(erken) sanayisizleşme’ süreçlerini değerlendireceğiz. Kuşkusuz, 1960’lardan bu yana 

gelişmiş ekonomiler için gözlemlenen ve ‘olağan/sağlıklı’ olarak nitelendirilen, ancak son dönemde, 

özellikle 2008-9 küresel krizinin ardından yaşanan zorluklar ve durağanlık karşısında bu ülke grubu 

için dahi sorgulanmaya başlayan ‘sanayisizleşme’ süreci, gelişmekte olan ekonomilerin 

‘sanayisizleşme’ deneyimlerinden oldukça farklı dinamikler sergilemektedir. Buna göre, gelişmiş 

ekonomiler için yapısal dönüşüm/üretkenlik artışları ile birlikte Kuznetsgil talep kayması 

olgularından ortaya çıkan ‘sanayisizleşme’ süreci, büyüme/gelişme ile birlikte tarım ve temel 

hizmetlerden sanayiye, sanayiden (modern) hizmetlere geçişi tanımlayan ‘sağlıklı’ ve ekonomik 

dinamizmi yansıtan bir süreçtir. Burada özellikle genişleyen ve gelişen modern hizmetler sektörünün 

gerek üretkenlik artışların akyanaklık edebilecek, gerekse nitelikli işler ve yüksek ücretler ile 

sanayiden kayışı karşılayabilecek olgunluğa eriştiği de düşünülmektedir (Cruz, 2015).  Bununla 

birlikte özellikle 1980’lerden itibaren farklı nedenler ve farklı koşullar altında, gelişmekte olan 

ekonomilere yayılan ‘sanayisizleşme’ sürecini anlamak ve değerlendirmek önemlidir. Böylece, 

sanayisizleşme’ süreçlerinin potansiyel sonuçlarını da hikayeyi tersten okuyarak vurgulamak 

mümkün görünmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ekonomilerin sanayisizleşme 

süreçlerini tanımlayıp, nedenlerini karakterize eden önemli bir yazın mevcuttur (Baumol 1967; 

Rowthorn ve Ramaswamy 1997, 1999; Palma 2005, 2008; Tregenna 2015). Bu yazına göre genel 

olarak gelişmiş ekonomilerin geçtiği süreci tanımlayan ve üretkenlik artışları ile birlikte Kuznetsgil 

talep kayması olgularından beslenen ‘pozitif’ sanayisizleşme tanımına karşılık ‘erken 

sanayisizleşme’ tanımı, özellikle 1980 sonrası dönemde gelişmekte olan ekonomilerdeki 

sanayisizleşme eğilimini ortaya koymak üzere kullanılmaktadır. Buna göre neredeyse tamamı 
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Asya’da olmak üzere önemli istisnalar dışında, gelişmekte olan ekonomilerde sanayinin 

(istihdam/katma değer) payının azalmaya başlamasına karşılık gelen kişi başı yurtiçi reel gelir 

seviyesi aynı süreci yaşamış olan gelişmiş ekonomiler ile kıyaslandığında çok düşük seviyelerde 

kalmaktadır. Bu özellik nedeniyle de daha ‘negatif’ sonuçlara yol açmış/açabilecek bu süreç, 

ekonomi yazınında ‘erken sanayisizleşme’ terimi ile betimlenmektedir (UNCTAD, 2016).  

Tablo 1 ve Tablo 2, 1970lerden bu yana farklı coğrafyalardaki sanayileşme/sanayisizleşme 

patikalarını (imalat) sanayi katma değer ve istihdam payları aracılığı ile ortaya koymaktadır. Burada 

özellikle gelişmekte olan ekonomiler için 1980lerden bu yana oldukça farklı patikalar 

gözlemlenmektedir. Ele alınan göstergeler açısından 1970lerde en yüksek değerlerine ulaşmış olan 

Latin Amerika coğrafyası bu tarihte diğer gelişmekte olan ekonomilere göre oldukça yüksek katma 

değer ve istihdam paylarına sahiptir. Ancak bu tarihten itibaren Latin Amerika ekonomileri için 

katma değer payları hızla düşerken istihdam payları görece stabil seyretmiştir (özellikle Meksika, 

Brezilya için). Doğu ve Güneydoğu Asya coğrafyası ise, 1970lerden bu yana gerek katma değer 

gerekse istihdam payları açısından sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Bu dönemden önce de 

güçlü bir sanayileşme dinamiği yakalayan Çin, 1970lerde de görece yüksek katma değer payına 

sahipken, 1970’de yüzde 7.8 düzeyinde bulunan (imalat sanayii) istihdam payını da 2010-12 

döneminde yüzde 18.9’a çekmeyi başarmıştır. Yine bu dönemde, özellikle 1980 ve 1990lar boyunca 

güçlü sanayileşme eğilimi gösteren Güney Kore’nin, 2000lerden itibaren yüksek üretkenlik 

artışlarının da etkisi ile Kuznetsgil dinamiklere bağlı olarak gösterdiği sanayisileşme eğilimini diğer 

coğrafyalarda gözlemlenen ‘erken sanayisizleşme’ eğilimlerinden ayrı tutmak gerekir (Tregenna, 

2009).  Sahra-altı Afrika’sı gerek katma değer, gerekse istihdam payları açısından oldukça cılız 

düzeylerde seyretmektedir. Bu coğrafya için 1990’da en yüksek düzeyine ulaşan katma değer payı 

(yüzde 15.6) bu tarihten itibaren düşüş eğilimi içerisinde girmiştir. Bu coğrafyanın orta gelir 

düzetyindeki Güney Afrika ekonomisi de benzer bir ‘sanayisizleşme’ dinemiği göstermektedir. 

1990’da yüzde 23.7 ile en yüksek düzeyine ulaşan imalat sanayii katma değer payı, bu tarihten 

itiberen düşüş eğilimindedir. Ekonomide imalat sanayii istihdam payı ise 1980’deki yüzde 16.5’lik 

en yüksek düzeyinden sonra 2010’larda yüzde 11.8’lere varan düşüşler göstermiştir. 1990’lradan 

itibaren sanayi altyapılarının hızla tahribata uğradığı Geçiş Ekonomileri içinse sanayideki katma 

değer ve istigdam kayıpları ile eş zamanlı kişiş başı reel gelirde de eşzamanlı kayıplar söz 

konusudur. Bu coğrafya için ‘sanayisizleşme’ dönemi aynı zamanda ‘gerileme’ dönemini 

tanımlamaktadır.  
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Tablo 1.  

 

 
 
Kaynak: UNStat  

İmalat Sanayii Katma Değer Payı (Cari ABD, %)

1970 1980 1990 2000-7 2010-12 2013-17

Gelişmiş 26.4 22.8 20.6 16.8 14.7 14.0

Kuzey Afrika 20.8 17.0 20.0 18.0 16.7 16.1

Sahra-altı Afrika 12.7 14.8 15.6 11.6 9.6 10.2

      Güney Afrika 23.0 21.8 23.7 18.3 13.5 11.9

Latin Amerika 21.7 20.8 21.6 17.5 14.5 12.9

      Arjantin 33.3 27.0 24.5 20.0 16.7 14.1

      Brezilya 27.4 31.0 25.5 16.7 12.6 10.5

      Şili 18.6 14.4 19.0 17.2 11.9 11.1

      Meksika 18.9 18.6 19.7 18.5 17.5 16.6

Doğu Asya 28.3 34.9 34.2 30.1 29.4 28.0

      Çin 30.4 36.1 31.0 32.8 30.2 29.9

      Güney Kore 17.5 23.1 27.1 27.9 30.9 27.4

Güney-doğu Asya 17.7 22.3 24.5 26.6 23.1 21.8

      Malezya 16.4 21.6 21.8 27.7 24.4 22.6

      Endonezya 9.2 12.4 20.8 25.3 22.0 20.8

      Filipinler 27.7 27.6 26.7 24.1 20.8 20.0

      Tayland 15.9 21.5 27.4 29.5 28.8 27.5

Güney Asya 16.2 19.3 20.5 18.9 17.7 15.0
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Tablo 2.  

 

 

Kaynak: UNStat 

Bir Değerlendirme  

Kuşkusuz küresel ekonomide gelişmiş ekonomilerdedeki ‘sanayisizleşme’ süreçleri ile gelişmekte 

olan ekonomiler için söz konusuı olan ‘erken sanayisizleşme’ süreçleri birbirinden oldukça farklı 

gelir düzeylerinde başlamış ve oldukça farklı dinamikler üzerinden seyretmiştir; bu nedenle özellikle 

gelişmekte olan ekonomiler için ‘erken sanayisizleşme’nin sonuçlarını da değerlendirmek önemlidir.   

Rodrik (2015), gelişmiş ekonomilerde teknolojik ilerleme ve üretkenlik artışlarının en dinamik 

şekilde yaşandığı imalat sanayiinde göreceli fiyatların hızla düşüşü ve bu düşüşün etkilerini 

vurgulamaktadır. Küresel düzeydeki fiyat düşüşleri aynı hızla dönüşüm gerçekleştiremeyen 

gelişmekte olan ekonomilerde de sanayi sektörü üzerinde de baskı yaratmaktadır. Böylece 

‘sanayisizleşme’, kişi başı gelirin yüksek olduğu ekonomilerden kişiş başı gelirin düşük olduğu 

ekonomilere ‘ihraç’ edilmiş olur. Bu açıklama aynı küresel şok karşısında farklı dinamikler gösteren 

gelişmekte olan ekonomi gruplarının deneyimlediği ‘erken sanayisizleşme’ süreçlerini ancak kısmen 

açıklamaktadır. Ya da benzer küresel şoklar karşısında ‘dayanıklı’ kalabilmiş Doğu Asya 

ekonomilerinin sanayisizleşme eğilimleri içerisinde girmemiş olmalarının ardında yatan nedenleri de 

göz ardı etmektedir. Yine, özellikle 1980’lere kadar güçlü sanayi altyapısı kurmuş olan Latin 

Amerika ekonomilerinin sanayileşme süreçlerinin neden hızla tahribata uğradığını…  Dolayısı ile 

İmalat Sanayii İstihdam Payı (%)

1970 1980 1990 2000-7 2010-12

Gelişmiş 26.8 23.9 20.7 15.4 13.1

Kuzey Afrika 12.6 13.8 14.4 13.4 11.9

Sahra-altı Afrika 5.8 7.2 8.3 8.3 8.9

      Güney Afrika 13.3 16.5 14.7 13.5 11.8

Latin Amerika 15.5 15.4 15.3 12.6 11.6

      Arjantin 23.5 21.4 17.8 12.1 12.0

      Brezilya 13.3 12.7 14.7 12.2 11.8

      Şili 20.1 17.3 17.5 12.1 9.7

      Meksika 18.0 19.9 20.0 17.5 15.6

Doğu Asya 13.9 22.5 24.3 20.6 23.0

      Çin 7.8 13.8 14.9 15.4 18.9

      Güney Kore 13.6 22.2 27.4 18.9 18.2

Güney-doğu Asya 11.4 14.4 15.6 15.9 13.4

      Malezya 9.9 13.7 17.7 22.2 17.9

      Endonezya 7.9 9.2 11.6 12.5 12.5

      Filipinler 12.0 11.6 10.1 9.6 8.4

      Tayland 5.4 8.3 9.8 14.6 14.0

Güney Asya 9.4 9.1 10.5 11.9 11.6
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farklı coğrafyaların yaşadığı sanayileşme/ ‘erken sanayisizleşme’ süreçlerini değerlendirmek için, 

küresel ekonomide üretkenlik dinamikleri ve sonuçlarının yanında yapısal dönüşüm, yatırım, temel 

mallara bağlı kalkınma ile kısa dönem/uzun dönem statik ve dinamik göreceli üstünlükler ile 

kürselleşme/hiper-küreselleşme ve finansallaşma kavramlarını da bir arada değerlendiren bir 

çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır (UNCTAD, 2016).  

Bu noktada özellikle gelişmekte olan ekonomiler için ‘erken sanayisizleşme’nin büyüme ve 

kalkınma süreçleri açılarından potansiyel sonuçlarını da değerlendirmek önemlidir. Bu sonuçlar 

yapısal dönüşümün, ve bu dönüşüm içerisinde sanayinin ekonomideki üretim, öğrenme ve gelir 

bağlantılarının kurulması ve böylece ekonomik büyüme ve dinamik üretkenlik artışlarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından en önemli sektör olduğu savının çıkarımları olarak ortaya 

konacaktır. Buna göre, erken sanayisizleşme, daha düşük potansiyel büyüme anlamına gelecek, 

böylece gelişmekte olan bir ekonominin büyüme/kalkınma açığını kapatabilmesinin önünde önemli 

bir engel oluşacaktır. Bu sonuç açısından değerlendirildiğinde gelişmekte olan ekonomiler için 

sanayisizleşme, ekonominin potansiyel büyüme olanaklarını, emek ve kaynak kullanımını durduran 

bir patalojik durum olarak görülebilir (Singh, 1977).  

İmalat sanayiinin teknolojik yenilik ve ilerleme açısından en dinamik sektör olduğu tespitinden yola 

çıkan Rodrik (2013) gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasında ‘koşulsuz 

yakınsama’nın sadece sanayi için söz konusu olduğunu göstermekte, erken sanayisizleşen 

ekonomilerin büyüme potansiyellerinin de negatif etkileneceği vurgusunu yapmaktadır. Böylece 

‘artan getiri’, teknolojik gelişme ve yeteneklerin oluşması için kaynak sektörden yoksun olan 

ekonomi, sürdürülebilir üretkenlik artışlarını besleyen önemli bir mekanizmadan da yoksun kalmış 

olacaktır.  

Dinamik yapısal dönüşüm hedefleyen bir gelişmekte olan ekonomi için üretkenlik artışlarındaki 

tökezlemeler ile birlikte gelen kırılganlıklar ise sermaye birikim süreçlerini negatif etkileyecek, daha 

düşük istihdam ve daha düşük gelir artışlarına yol açacaktır. Bu sonucu daha düşük büyüme oranları, 

döngüsel olarak daha düşük üretkenlik artışları ile ilişkilendirmek mümkündür. Ekonominin toplamı 

açısından bakıldığında ise henüz yüksek düzeyde artık emek (surplus labor) içeren pek çok 

gelişmekte olan ekonomi için süreç, daha düşük istihdam olanakları ile birlikte daha düşük kaliteli iş 

ve daha yüksek kayıt dışılık anlamına gelebilecektir. 1980 ve 1990’larda pek çok gelişmekte olan 

coğrafyaya hiç de yabancı olmayan bu süreçler, elbette bir yandan uluslararası ekonomi politikaları 

alanındaki köklü değişimlerden etkilenirken bir yandan da sermaye birikimi, teknolojik yenilik, 

kurumsallık gibi ekonominin sektörler-arası bağlantılarını etkileyen alanlarda son derece önemli 

politika seçimlerinin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır (Gomory ve Baumol 2000; Amsden 2001). 

Türkiye Ekonomisinde ‘Sanayisizleşme’ 

Türkiye ekonomisinde 1970-2013 dönemi için sanayinin GSYH içindeki payını veren Şekil 2, 

1970’ten bu yana ekonomimin geçirdiği dönüşüm üzerine değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Şekil 

2’de sanayinin GSYH içindeki payı 1970-2013 dönemi için hem cari hem de sabit (1970-2006 

dönemi için 1987 fiyatları ve 1998-2013 dönemi için 1998 fiyatları) fiyatlar ile verilmektedir. Buna 

göre, 1970’lerden itibaren 1990’ların başına kadar sürekli artış göstererek (cari fiyatlarla) 1980’deki 

yüzde 15’ler düzeyinden 1990’da yüzde 22-23’ler seviyesine ulaşan sanayi katma değer/GSYH 

oranı bu tarihten itibaren duraksamaya uğramıştır. Bu dönemde cari ve sabit fiyatlar ile hesaplanan 
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payların paralel seyri, sanayi sektöründeki göreceli fiyat düzeyinin diğer sektörler (tarım ve 

hizmetler) karşısında korunduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 2. Türkiye: GSYH İçinde Sanayi Katma Değer Payı (%), 1970-2013 

    Kaynak: Taymaz ve Voyvoda (2017) 

 

1990’larda duraksayan sanayileşme sürecinin, 2000’li yıllarda ‘sanayisizleşme’ sürecine evrildiği 

şekilden anlaşılmaktadır.   Bu dönemde cari fiyatlarla sanayi sektörü katma değer payı hızlı bir 

şekilde düşerken, sabit fiyatlarla hesaplanan pay görece sabit kalmış görünmektedir. Buna göre, 

sanayinin büyüme hızı ile toplam ekonominin büyüme hızı arasındaki farklılık 2000'li yıllarda büyük 

ölçüde kapanmıştır. Türkiye ekonomisi için de sanayi artık ‘hızlı büyüyen, motor sektör’ olma 

niteliğini yitirmiştir. Buna karşın 2000'li yıllarda sektörler arası fiyatlar sanayi sektörünün aleyhine 

değişmiş, ortalama fiyatlara göre sanayi sektör fiyatı düşmüştür.  

3. SONUÇ YERİNE 

Bu sunum, uzun dönemli bir perspektiften küresel ekonomide sanayileşme/sanayisizleşme 

süreçlerini kısaca ele almaktadır. Özellikle 2008-9 küresel ekonomik kriz sonrasında gerek 

gelişmekte olan gerekse gelişmiş ekonomiler için sanayileşme, sanayisizleşme ve sanayi 

politikalarının yeniden gündeme gelmesi vurgusundan yola çıkarak tarihsel tartışmaları, kuramsal 

katkıları hatırlamak ve yeniden değerlendirmek önemli görünmektedir. Elbette, günümüzde tekil 

ekonomilerin göreceli konumları, küresel kapitalizmin bu dönemdeki dinamiklerinden, küresel 

politikalardan ve yine tekil ekonomilerin bu dinamikler ve politikalara ‘eklemlenme’ ilişkilerinden 

bağımsız değildir. Bununla birlikte, ortak küresel şoklar ve kısıtlar karşısında tekil ekonomilerde 

büyüme ve kalkınma süreçlerinin ‘dayanıklılık’ farklarını bu ekonomilerin geçirdiği yapısal 

dönüşüm, sanayileşme/sanayisizleşme ve sanayi politikalarındaki farklılıkları da değerlendirecek 

şekilde tartışmaya açmak önemli görünmektedir.   
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GELECEĞİN SINAİ DÜNYASI ÜZERİNE YİRMİ DÖRT 

PARAGRAF 

Oktar TÜREL* 

 

 

 

1 

TMMOB Sanayi Kongresi 2021’e bu sunuşumuzda iki konuyu irdelemek istiyoruz. Bunlardan ilki, 

öngörülebilir gelecekteki küresel sınai ve ekonomik gelişmenin arka planını oluşturacak siyasal ve 

kurumsal çerçevedir. İkinci olarak, küresel sınai gelişme perspektifleri ile çevre sorunları arasındaki 

ilişkileri kısaca ele alacağız.1 Arızî birkaç değinme dışında Türkiye’nin geçmiş ve olası sınai 

gelişme patikaları üzerinde durmayacağız.  

2 

Bağımsız devletlerden oluşan bir dünya sisteminde, bu devletler arasındaki çeşitli ekonomik 

ilişkileri düzenleyen ortak kurallara ihtiyaç duyulur. Bu kurallar, ya antlaşmalara ve uluslararası 

kuruluşların mevzuatına, ya da davranış normlarına içerilir. 1980’li yıllar sonunda Doğu Avrupa 

Sosyalizmi çöktükten ve Sovyetler Birliği çözüldükten sonra, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

tek kutuplu, kurallara dayalı ve çok-yanlı uluslararası kurumsallaşmalar aracılığı ile yürütülen, 

günümüzde kısaca “neoliberal” olarak adlandırdığımız bir dünya düzeni kurmakta epey yol almıştır. 

ABD ve düzenin diğer büyük aktörleri, söz konusu kuralları ara sıra ihlal etseler de, kuralsızlığa 

karşı/çok-yanlılığa yandaş idiler. Neoliberal düzene içten bağlılık, gelişmiş ülkeler (GÜ) 

yönetimlerinin ürettiği siyaset belgelerine hâlâ yansıyor.
2
 

3 

Bu düzenin karakteristik özelliklerinden ikisi, irdelediğimiz konu açısından kayda değer:  

                                                           
* Prof. Dr., ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Yazar, nihai metnin üretimindeki emeği için Sn. Fatma Havsut’a 

(ODTÜ/İİBF) teşekkür eder. 
1 Bu sunuş, Türel (2021a)’dan, bazı değişiklik ve eklentilerle türetilmiştir. 
2 Örneğin, bkz. EC, 2021c: Parag.4; NATO, 2021: Parag.2, 23; The White House, 2021d: Parag.15. 
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(1) Dünya sınai üretiminde ülke-içi düşey entegrasyonların çözülmesi ve üretim sürecindeki bazı 

aşamaların daha düşük ücretli ülkelere kaydırılması; başka bir deyişle, küresel değer zincirleri 

(KDZ) oluşumunun hızlanması; 

(2) Finansallaşma ve sermaye hareketlerindeki serbestleşmenin katkısı ile uluslararası ticaret ve 

doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) artış hızını fazlasıyla 

aşan tempolarda gelişmesi.  

4 

Neoliberal düzeni işleten ABD hegemonyasının 2000’li yıllarda ciddi meydan okumalarla 

karşılaştığı biliniyor ve bir değişime uğramadan bu düzenin sürdürülemeyeceği de açıkça ortaya 

çıkmış bulunuyor (Durand, 2021). Yeni bir küresel güç odağı haline gelen Çin’in etki alanlarını 

sınırlamak, ABD’yi teknoloji ve verimlilik yarışmasında Çin’in önüne geçirmek, 2010’lu yılların 

ikinci yarısından itibaren ABD dış politikasının temel öncelikleri arasına girmişti (Atlantic Council, 

2016; 2019; CFR, 2019; NIC, 2017). 2021’de göreve başlayan Biden yönetimi, aynı politika 

çizgisini bu kez Avrupa Birliği (AB), Doğu Asya’daki diğer GÜ ve Hindistan’ın da desteğini alarak 

sürdürme çabasında.  

5 

Çin’in 2000’li yıllarda izlediği siyasal stratejinin temel öğeleri ise şunlar oldu: 

(1) Neoliberal Çağ’ın uluslararası kurumsal yapılaşmasına özünde karşı çıkmamak, bu yapılaşma 

içinde Çin temsilcilerini daha etkili konumlara getirmeye çaba harcamak;
3
 

(2) Çin’in yönlendiricisi olduğu bölgesel kalkınma projeleri geliştirmek
;4
 

(3) Çin’in ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı, hegemonik tahakküm heveslerine 

uzak olduğu izlenimini güçlendirmek. 

İlginçtir ki Çin yönetimi küresel ekonominin finansallaşmasından da tedirgin olmadı; tam tersine 

Çin ulus-ötesi finans ağlarına devlete bağlı, çok büyük ticari bankalarla ve dijital firmalarla katıldı 

(Golub, 2021). Çin’in üst-düzey yöneticileri ülkelerinin bir dünya gücü olduğunu artık daha sık 

vurguluyorlar.
5
 

6 

Bu şartlarda, iki kutuplu ve kuralları (başta ABD ve Çin’in önceliklerine cevap verecek biçimde) 

esnetilmiş yeni bir dünya düzenine doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Belirli ara aşamalardan 

                                                           
3 Yakın tarihten bir örnek, Başkan Xi Jinping’in dışa açık, liberal ve bütünleşik bir dünya ekonomisinden yana olduklarını 

vurgulayan konuşmasıdır (Xinhuanet, 2021); Nisan 2021 tarihli bu konuşma Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun 

Çin’deki benzeri olan Boao Forumu’nda yapıldı.  
4 Örnek: Kuşak ve Yol Projesi. Ayrıca, bkz. Sezen (2021a). 
5 “Hiç kimsenin Çin’i tehdit etmesine, onu baskılamasına, ona boyun eğdirmesine izin vermeyeceğiz” (Xi Jinping’in Çin 

Komünist Partisi’nin 100’ncü yılını kutlama konuşmasından; BBC News, 2021a). Ayrıca, bkz. BBC News (2021b) ve 

Sezen (2021b).  
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geçilerek varılabilecek böyle bir düzende, bir kutba daha yakın duran ülkelerin bazı ekonomik ve 

jeopolitik avantajları nedeniyle görece yüksek manevra imkanına sahip bulunmaları, çok kutupluluk 

sayılmamalıdır. 

7 

İki kutuplu yeni dünyanın Rodrik ve Walt’ın (2021) deyişi ile “iyicil” olan versiyonu, daha güçlü bir 

olasılık gibi görünmektedir. Bu versiyonda ABD ve Çin, çeşitli cephelerde yarışırlar; ama çıkarlarını 

uzlaştırarak kazançlı çıkabilecekleri alanlarda işbirliğine gidebilirler. Haziran 2021’deki AB+ABD 

Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiriye göre AB+ABD ortaklığının Çin’e yaklaşımı “işbirliği, 

yarışma ve sistemik rekabet öğelerini içerir” (The White House, 2021d: Parag. 26). ABD Başkanı 

Biden, Eylül 2021’de ABD’nin “yeni bir Soğuk Savaş, ya da bölünmüş bir dünya arayışı içinde 

olmadığını” ifade ettikten sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Dış İlişkiler Ofisi 

Direktörü Yang Jiechi’nin Zürih’teki görüşmeleri, ılımlı bir atmosferde geçmiş; iki taraf ülkelerinin 

çıkarlarını uzlaştırmaya açık oldukları izlenimini vermişlerdir (SCMP, 2021). Ancak uzlaşma ile 

çatışma arasındaki sınır çizgisinin nereden geçeceğini belirlemek güçtür.6 Dahası, politika 

belgelerinin dikkatli bir incelemesi, tarafların “işbirliği” ve “yarışma” sözcüklerine farklı anlamlar 

yüklediğini düşündürmektedir (Güller, 2021). 

8 

İki kutupluluğun iyicil versiyonunda, iki blok arasındaki ticaret ve yatırım akımları kesin önlemlerle 

caydırılmasa bile, bu akımlar özendirilmeyecektir. Bir blokun önderi ve onun blok içindeki güçlü 

yandaşları, diğer bloktaki siyasal düzenlerin meşruluğuna söylemde meydan okusa da, eylemde uç 

noktalara gitmeyeceklerdir. Bu tutumun günümüz uluslararası siyasetindeki görüntüsü, ABD ile 

onun müttefiki AB yönetimlerinin neoliberal ilkeleri Avrasya coğrafyasının tümüne empoze 

edemeyeceklerini algılamalarına rağmen, özgürlük/temsilî demokrasi/insan hakları “edebiyat”ından 

vazgeçmemeleri, fırsat bulduklarında bu söylemi (etkileri sınırlı da olsa) bazı yaptırımlarla 

desteklemeleridir. 

9 

İyicil iki kutuplu versiyonun kapitalizmin sömürgen doğasından uzaklaşması ve neoliberal iktisat 

politikaları rejiminin son kırk yılda gelir ve servet bölüşümünde yarattığı tahribatı tersine çevirmesi 

beklenemez. Günümüzde emekçi sınıfların örgütlülüğü ve sınıf bilinci, sermayeyi “Keynesgil 

Altınçağ” olarak adlandırılan 1950-73 dönemindeki sınıf uzlaşısına zorlayacak güçte değil. G-7 

liderleri Carbis Bay Zirvesi’nden (Haziran 2021) sonra yayımladıkları bildirgede küresel ekonomiyi 

“güçlü, dayanıklı, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı” bir büyüme patikasına yerleştirme niyetlerini 

vurguladılar (EC, 2021c: Parag. 19-20; “kapsayıcı” sözcüğünün altını biz çizdik). G-20’nin Ekim 

2021’deki Roma Zirvesi’nde de büyümenin “sürdürülebilir” ve “kapsayıcı” olması, güvencesiz 

                                                           
6 ABD eski başkanı Trump, “Komünist Çin’in askeri şirketlerini finanse eden menkul kıymet alımlarının yarattığı tehdit”e 

karşı, Kasım 2020’de 13959 Sayılı Başkanlık Kararnamesi’ni çıkarmıştı. Biden, bunu Haziran 2021 tarih ve 14032 Sayılı 

Kararname ile yeniledi; kapsamını genişletti; ABD’nin “tehdit” saydığı Çin şirketleri ve bunların personeli ile yapılacak 

işlemleri suç haline getirdi (bkz. The White House, 2021b). Tedarik zincirlerine ilişkin Haziran 2021 tarihli Beyaz Saray 

Raporu ile birlikte incelendiğinde, bu adımlar ABD ulusal güvenlik aygıtının stratejik kaygıları ile ulus-ötesi sermayenin 

çıkarları arasındaki çelişkinin giderek yoğunlaştığını gösteriyor (Golub, 2021). Bu çelişki yakın gelecekte ABD yönetimini 

uzlaşma ve çatışma arasında gitgellere götürülebilir.  
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toplum kesimlerini koruması öngörüldü (EC, 2021d: Parag. 1). Anılan bildirgelerde kapsayıcı 

(İngilizcesi “inclusive”) sözcüğünün çok şey ima ettiği açık; ama pratikte neyi değiştireceği belli 

değil. 

10 

İki kutupluluğun pekişmesi, yakın geleceğin küresel sınai perspektiflerini iki bağlamda 

etkileyecektir. Bunlardan ilki, üretimin mekansal örgütlenmesidir. Yukarıda KDZ’nin 1980’li yıllar 

sonrasındaki hızlı yaygınlaşmasına değinmiştik. 2007-9 dünya finansal krizini izleyen yıllarda mal 

üreten KDZ bir yapısal dönüşüm geçirmeye başladı; bu tür zincirlerde (i) satış paketlerine hizmet 

kalemlerini de ekleme, (ii) bilgi-yoğun dallara yönelme, (iii) küresel olmaktan çok bölgesel olma 

eğilimleri güçlendi (McKinsey Global Institute, 2019: 1-23). Konuyla ilgili yazında bu süreç “geriye 

dönüş” (reshoring) olarak adlandırılıyor (bkz. Ellram, 2013). Tüm bu gelişmelere rağmen KDZ’ye 

hayat veren işgücü maliyeti arbitrajı, 2010’lu yılların sonlarına kadar çekiciliğini yitirmiş 

sayılamazdı. 

11 

COVID-19 krizi insan/mal/hizmet hareketlerine getirdiği kopukluklar ve belirsizlikler yüzünden 

“geriye dönüş”ü özendirici etkiler yarattı. Buna iki kutupluluğa gidişin beslediği dürtüler de eklendi. 

Örneğin Haziran 2021 tarihli bir Beyaz Saray Raporu (i) yarı-iletkenler imalatı ve paketlenmesi; (ii) 

yüksek kapasiteli piller; (iii) kritik önem taşıyan mineraller ve malzemeler; (iv) eczacılık sanayii ve 

onun aktif bileşenleri ile ilgili tedarik zincirlerinde ciddi güvenlik açıkları ve kırılganlıklar 

saptayarak, ABD hükümetince bazı önlemler alınmasını salık vermekteydi (The White House, 

2021c).7 KDZ’nin kısmi yeniden yapılanması sürecinde Türkiye’nin bazı fırsatlar elde etmesi 

mümkün; ama ülkemiz politika yapıcılarının bu fırsatlardan abartılı beklentiler türetmemesi daha 

gerçekçi bir tutum olacak. 

12 

İkinci bağlam, dünya sınai ürünler ticaretinde işlevsel bir konumda bulunan Dünya Ticaret 

Örgütü’nün (DTÖ) yeniden yapılandırılmasıdır. DTÖ’nün üst düzey karar alma organı olan 

Bakanlar Konferansları’nın 2015’deki onuncu (Nairobi) ve 2017’deki onbirinci (Buenos Aires) 

buluşmalarının birlikte değerlendirilmesi bize şunları gösteriyor: 

(1) Liberal uluslararası ticaret ve fikrî mülkiyet rejimlerinin daha da serbestleştirilerek 

güçlendirilmesini öngören 2001 tarihli Doha Kalkınma Gündemi artık bir kenara itilmiştir; 

(2) Ön plana çıkan inisiyatifler (i) mikro, küçük ve orta ölçekli girişimler, (ii) kalkınma için 

yatırımların kolaylaştırılması ve (iii) e-ticaret olmuştur; 

                                                           
 

7 Anılan rapor ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğinin temelini oluşturan altı sektörü şöyle tanımlar: (i) savunma 

sanayii; (ii) halk sağlığı ve biyolojik hazırlıklılık; (iii) enformasyon ve iletişim teknolojileri; (iv) enerji; (v) ulaştırma ve 

(vi) tarımsal metalar ve besinler üreten tedarik zincirleri. Sektör önceliklerinin vurgulanması, ABD yönetiminin 

neoliberal dogmalardan uzaklaşarak, korumacı ve müdahaleci bir anlayışa yaklaşabileceğini ima etmektedir.  
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(3) Çatışma ile sonuçlanan pazarlık biçimlerini dönüştürme eğilimleri güçlenmiştir; bu meyanda, 

kapsamlı ticaret turlarıyla çok-yanlı (multilateral) anlaşmalara varmak yerine, çoklu (plurilateral) 

anlaşmalar için çaba harcamak yeğlenir hale gelmiştir.  

13 

DTÖ’nün COVID-19 pandemisi gerekçesiyle ilkin Kasım-Aralık 2021’e, sonra da belirsiz bir tarihe 

ertelenen 12’nci Bakanlar Konferansı gündemine AB+ABD ortaklığı neleri getirmek istiyor? Bunun 

ipuçlarını Haziran 2021 tarihli AB+ABD Zirve Bildirgesi’nden okuyabiliyoruz (The White House, 

2021d: Parag. 22). Anılan bildirgedeki yakınmaların ve “DTÖ’de Reform” taleplerinin muhatabı, 

başta Çin olmak üzere, sanayileşmede epey yol almış gelişmekte olan ülkelerdir (GOÜ); istenen şey, 

onları yeniden tavizler vermeye “ikna” etmektir. Bu nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirilebilir? Zamanla 

görülecek.  

14 

Burada iki parantez açalım. Voyvoda (2021) ve Türel (2021a; 2021b)’de sergilenen nicel veriler ve 

yukarıdaki açıklamalarımıza dayanarak, hayli istikrarsız geçmeye aday 2000’li yıllar için şu 

kestirimlerde bulunabiliriz:  

(1) Dünya ekonomisinin geçmişten miras aldığı eşitsiz gelişme örüntüsü sürecektir. Alışılmış ülke 

kümelendirmesi ile GÜ grubu içinde yer alan ülkelerin dünya hasılası içindeki payı azalacaktır. 

GOÜ grubu içinde Doğu ve Güney Asya dışındaki ülke alt-gruplarının paylarında marjinal azalışlar 

beklenebilir. 

(2) GOÜ sınai üretiminin az sayıdaki ülkede yoğunlaşması eğilimi de sürecektir. Dünyanın sanayi 

işliklerine dönüşen Çin ve Hindistan hariç tutulsa bile, geri kalan yaklaşık 150 GOÜ içinde önde 

gelen ilk on ülke (ki bunların arasında Türkiye de yer almaktadır), GOÜ imalat sanayi katma 

değerinin kabaca % 60’ını üretecektir.  

(3) GSYH içindeki hizmet sektörleri payının sanayi sektörü aleyhine genişlemesi bağlamında 

sanayisizleşme, GÜ’de sürecek, GOÜ’de erken sanayisizleşme ve durmuş sanayisizleşme örnekleri 

çoğalacaktır (bkz. Palma, 2014; Rodrik, 2016). Ancak, Voyvoda’nın (2021) işaret ettiği gibi, bu 

eğilim GOÜ’nün geçirmesi gereken yapısal dönüşümlerde sanayinin oynayacağı kilit rolü ortadan 

kaldırmayacaktır. 

(4) Halen yaşamakta olduğumuz Enformasyon ve Telekomünikasyon Çağı’nın teknolojik 

devrimleri, dünya ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini baskılayacak, 

esnek/informel/güvencesiz istihdam biçimleri artmaya devam edecektir. Dünya emekçilerinin bu 

eğilimlere karşı tepki ve dirençleri yoğunlaşacaktır (bkz. UN/DESA, 2017). 

15 

Dünya ticaret ve sermaye akımları için de şu tahminleri yapabiliriz: 

(1) Dünya ticaret hacmi XX. yüzyılın ortalarından 2010’lu yıllara kadar GSYH artış hızını fazlasıyla 

aşan bir tempoda genişlemişti. 2010’lu yılları karakterize eden “Büyük Durgunluk” ve KDZ’deki 
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olası yeniden yapılanmaların da etkisiyle, dünya mal ticaret hacmi, dünya hasılasındaki gelişmelere 

yakın ortalama hızlarda artacaktır. 

(2) Dünya mal ticareti içinde imalat sanayii ürünlerinin payı % 65-70 çevresinde dalgalanacaktır. 

(3) Birincil meta/sınai ürün göreli fiyatlarında, örneklerini 2020 ve 2021’de gördüğümüz ciddi 

konjonktürel istikrarsızlıklar yaşanacaktır. Bunun sınai gelişmeyi olumsuz etkilemesi beklenir. 

(4) Dünya ekonomisinin 2007-9 krizi sırasında geçici düşüşler sergileyen finansallaşması, kriz 

öncesi düzeylerine erişecek; büyük bir olasılıkla bu düzeyleri de aşacaktır. Toplam DYY, büyük 

konjonktürel dalgalanmalar gösterse de, bunların 2020’li yıllardaki ortalama düzeyi, 2010’lu 

yıllardakinin çok altına düşmeyecektir.  

Bütün bu kestirimler, esas itibariyle, geçmiş trendlerin etkisini yansıtmaktadır. Dünya ekonomisinin 

2010’lu yıllar ve sonrasında yaşayacağı ve çevresel kısıtlarla yakın etkileşim içinde gerçekleşecek 

yeni bir ‘uzun dalga’, bunlardan farklı büyüme, gelişme ve sanayileşme profilleri türetebilir.8 

16 

Dünya sınai üretiminin uzun ve çok uzun dönemdeki seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek çevre 

sorunları iki başlık altında kümelenebilir: (i) iklim değişikliği ve (ii) zoonotik salgınlar. 

Sunuşumuzda zoonotik salgınlar ve bunun günümüzdeki çarpıcı örneği olan COVID-19 pandemisi 

üzerinde durmayacağız; bunların olumsuz etkilerini önemsemediğimizden değil.9 Şu nedenle: 2020 

ve 2021’de COVID-19’la mücadele süreçleri hem GÜ, hem de GOÜ hükümetlerine kayda değer bir 

bilgi birikimi ve deneyim kazandırdı.10 Böylelikle, çok düşük gelirli GOÜ haricindeki ülkelerin 

yönetimleri, hem COVID-19’un, hem de gelecekteki zoonotik krizlerin beşerî ve ekonomik 

kayıplarını azaltma yöntemlerini öğrenme fırsatı buldular. Oysa iklim değişikliği ile baş etmek için 

önümüzde çok uzun ve çetin bir yol var; uluslararası işbirliği ve dayanışma olmadan bu yolda 

mesafe almak neredeyse imkansız. 

17 

İklim değişikliğine yol açan insan edimli küresel ısınma ile ilgili ilk bilimsel araştırmalar, XIX. 

yüzyılın ortalarında başlamıştı. Bilim insanlarının 1960’lı yıllardan sonra giderek artan 

duyarlılıkları, ülke hükümetlerini ve uluslararası kuruluşları ancak 1990’lı yılların başlarından 

itibaren harekete geçirebildi. Bu yol üzerindeki önemli uğraklar, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve 

Kalkınma Konferansı (Rio de Janeiro, 1992), Kyoto Protokolu (1997) ve Mart 2021 itibarıyla 191 

ülkenin kabul ettiği Paris Anlaşması’dır (2015).11 Paris Anlaşması ardından, taraf ülkeler 

anlaşmanın uygulama sorunlarını çözmek üzere 5 konferans düzenlemişler; bunların sonuncusu (ve 

COP 26 kısaltması ile bilineni) Kasım 2021’de Glasgow’da yapılmıştır. Paris Anlaşması’nın uzun 

                                                           
8 Dünya ekonomisinin XIX. yüzyılın ortalarından 2010’lu yıllara kadar yaşadığı dört “uzun dalga”nın dönemleştirilmesi ve 

betimlenmesi için, bkz. Basu (2016). 
9 Esasen, Sanayi Kongresi 2021’in çeşitli oturumlarında COVID-19 pandemisinin dünya ve Türkiye’deki etkilerini 

irdeleyen bildirilerin sunulması programlanmıştır. 
10 Bkz. Baldwin ve di Mauro (2020), Barua (2020), Bloom (2020), McKibbin ve Fernando ( 2020), G-7 (2021) ve Alon vd. 

(2020). 
11 TBMM’nin Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nı onayladığını bu vesile ile kaydedelim. 
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dönemli hedefi ve bu hedef uyarınca net küresel sera gazı salımlarının nasıl bir takvime göre 

yönetileceği, Sanayi Kongresi 2021’in bir başka oturumunda ayrıntıları ile ele alınacağından, biz bu 

anlaşmanın uygulanmasındaki orta ve uzun dönemli sorunları kaydetmekle yetineceğiz. 

18 

Söz konusu orta dönemli sorunların bir kısmı kurumsaldır; bir kısmı da süreç yönetimi ile ilgilidir. 

Kurumsal sorunların başında, iklim rejiminin beşerî ve toplumsal hayata müdahale eden pek çok 

uluslararası ve ulusal örgütün ilgi alanı ile örtüşmesi gelir: Bu rejimde BM’nin İklim Değişikliği için 

Çerçeve Konvansiyonu (UNFCCC) ne tek karar verici, ne de tek hakemdir. Süreç yönetimindeki 

güçlükler arasında başta gelen şey, tekil ülkelerin karbon salımını azaltma tekliflerinin gözden 

geçirilerek, küresel ısınma hedefleriyle bağdaştırılmasıdır. UNFCCC’ye bilimsel ve teknik destek 

sağlayan uluslararası panelin (IPCC) yakın tarihli çalışmaları, Paris Anlaşması’nın küresel 

hedeflerine erişilebilmesi için enerji, ulaştırma ve sanayi sektörleri ile arazi kullanımında radikal 

kararlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (IPCC, 2018; 2021). 2020’li yıllardaki küresel karbon 

salımı bilançolarının ortaya vahim bir tablo çıkaracağı şimdiden bellidir (bkz. The Economist, 2021); 

buna rağmen ülkelerin özçıkara dayalı müzakere pozisyonları çetin ve sonuçsuz pazarlıklara yol 

açabilecektir. 

19 

Buradaki açmaz, iklim politikasının yürütülmesinde dünya yoksulları aleyhine işleyen eşitsizlikleri, 

ya da kuşaklar arası eşitsizliği azaltmanın güçlüğünde yatar. Hem Paris Anlaşması’nın öncülü olan 

Kyoto Protokolu’nda, hem de Paris Anlaşması’nda yer alan “ortak, fakat farklılaştırılmış 

sorumluluklar” ilkesi, iklim değişikliği ile mücadele yükünün öncelikle gelişmiş ve sanayileşmiş 

ülkelere taşıtılması anlamına gelir; ama bu ilkeyi somut eylemlere dönüştürmek zordur. Örneğin, 

Paris Anlaşması’na dayanan 1/CP21 sayılı Karar uyarınca GÜ, iklim değişikliği ile mücadelenin 

finansmanı için GOÜ’ye yılda en az 100 milyar $ kaynak ayıracaktı. İhtiyaçlar önünde zaten yetersiz 

olan bu desteğe telaffuz edildiği tarihten bu yana (ara sıra teyid edilmesine rağmen) ulaşılamadı. 

20 

Öte yandan, birincil enerjide kaynak açığı bulunan ülkelerin enerji arz güvenliğini ön plana 

çıkararak, iklim değişikliği stratejilerini buna göre belirlemeleri; belli başlı fosil yakıt üreticileri ve 

ihracatçılarının da iklim politikası kararlarına engel çıkarmaları sürpriz sayılamaz. XXI. yüzyılın iki 

kutuplu yeni dünyasında bu tür farklı ülkesel öncelikleri uzlaştırmak kolay olmayacaktır. Her 

halükârda, devletler arası yarışmaya ve güç mücadelesine açık bir uluslararası siyasal sistemin sorun 

çözme kapasitesinin sınırları vardır. Paris Anlaşması sonrasındaki Taraflar Konferansları’nda (COP) 

ve bunların sonuncusu olan Glasgow buluşmasında açıkça gözlenen bu sınırlar, insanlığın geleceği 

için uğraş veren örgütleri ve kişileri yılgınlığa düşürmemelidir. 

21 

Uzun dönemli sorun ise, insan edimli küresel ısınmanın kapitalizme özgü sistemik bir zaafın 

tezahürü olmasıdır. Ana akım iktisadının Paris Anlaşması’na da yansıyan temel öncülü, piyasaların 

ve fiyatlar sisteminin çevre dışsallıklarını doğru içselleştirecek biçimde kullanılabileceğidir. Karbon 
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salımının fiyatlandırılması (böylelikle doğrudan, ya da dolaylı vergilendirilmesi) ile karbon salımı 

uluslararası ticaretine ilişkin düzenlemeler, bu öncülden yola çıkar ve şöyle bir senaryo kurgular: 

Kâr ve birikim güdüleri ile davranan, teknolojik devrimlerin kazanımlarından da yararlanan özel 

girişimciler etkin ve sürdürülebilir büyüme patikaları üretirler; buna adalet ve eşitlik amaçlı önlemler 

de eklenirse, büyüme refah artırıcı ve kapsayıcı olur. Neoliberal vizyonun ürünü olan bu senaryo, 

son kırk yıldaki deneyimlerin gösterdiği gibi, bir yanılsamadır.  

22 

Ancak, tarihsel zamanın sürekliliği, kapitalist sistemdeki evrimin sadece birbirini izleyen, artımlı 

değişmeler sonucunda gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Kapitalist sistemin geçmiş iki 

yüzyılda büyük sistemik krizleri savuşturduğunu anımsayanlar şunu düşünebilirler: İklim 

değişikliğinin ciddi tehlike eşiklerine ulaşacağı 2030’lu yılların ortalarına yaklaşırken, sistem-içi 

bazı toplumsal/siyasal refleksler harekete geçebilir. Bu refleksler, kapsamlı bir çevre, kamusal 

mallar üretimi ve bölüşüm politikaları paketini içeren ve kapitalizmin kurumsal yapı ve işleyişine 

kısmi müdahaleleri de göze alan yeni bir toplumsal mutabakatı inşa etmeye yönelebilir.12 2021 

yılının ilk yarısında ABD ve AB’nin ilan ettikleri bazı gelişme programları (örneğin ABD’de 

Amerikan İstihdam Planı ve İki Partili Altyapı Çerçevesi; AB’nin Yeşil Mutabakat’ı ve Avrupa’nın 

Ufku Programı), G-7 ve G-20 önderlerinin kapsayıcı büyüme amacını benimseyen beyanları, Çin’in 

14’ncü Beş Yıllık Plan’da (2021-25) yer verdiği enerji ve karbon salım hedefleri böyle bir 

mutabakatı simgeleyecek yeterlilikte değildir; ama küçümsenmemelidir (bkz. The White House, 

2021a; 2021e; EC, 2021a; 2021b; 2021c; ECOM, 2020; Dialogo Chino, 2021).  

23 

Yukarıda değineceğimiz gelişme programları şunlara işaret etmektedir: 

(1) Orta ve uzun vadede, sınai üretimin maddi girdilerinden ve fosil yakıtlardan türetilen enerji 

girdilerinden tasarruf sağlamak öncelik kazanacaktır. Bu önceliklerden birincisi, sınai atıkların en üst 

düzeyde geri kazanımını öngören “döngüsel” (circular) ekonomi yaklaşımında ifadesini 

bulmaktadır. İkinci öncelik, fosil yakıtlar yerine hidrojen gazı kullanımı ve karbon salımını üretimde 

kullanma ve/veya depolama amaçlı girişimlerde tezahür etmektedir (Pamir, 2021; IEA, 2020). Bu 

girişimler için geliştirilen öncü teknolojilerin giderek daha yaygın ticari kullanıma kavuşacağı 

beklenebilir. 

(2) Uzun ve çok uzun dönemde dünya ekonomisindeki nihai talep yapılarının, ekonomik büyüme 

başarımı ne olursa olsun, “çevreye dost” ürün ve teknolojilere yönlendirilmesi, insanca bir gelecek 

için zorunluluk gibi görünüyor. Sınai ürünler de, nicel ve nitel olarak, bu zorunluluktan payına 

düşeni alacaktır. Bunun anlamı, dünya yurttaşlarının hayat tarzı ve doğa ile etkileşim biçimlerinin 

değişmesidir. Böyle bir değişim salt fiyat sinyalleri ve kâr birikim güdüleriyle yönlendirilemiyorsa, 

doğal kaynakların ve ortak varlıkların (commons) kullanımı için demokratik, katılımcı ve işbirliğine 

açık karar alma süreçlerini harekete geçirmek gerekecektir. Bunlar da söz konusu yeni toplumsal 

mutabakata varılmadan gerçekleştirilemez. 

                                                           
12 UNCTAD (2019: Bölüm II) ve Stiglitz (2008; 2019) böyle bir mutabakatın maddi ve teknik yapılabilirliğinin işaretlerini 

verir. 
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24 

Sistem-içi toplumsal mutabakat, günümüz kapitalist sistemi önündeki olasılıklardan biridir. Bu 

senaryoya karşıt ve habis bir diğer olasılık ise, otoriterleşmeye açık, korku ve kaygılara dayalı 

siyaset anlayışı ile yığınları seferber edebilen sağ popülizmin yeni bir sermaye birikim rejiminin itici 

gücüne dönüşmesidir. Sağ popülist akımlar 2010’lu yıllarda bazı GÜ ve GOÜ’de iktidar gücünü 

kullanma veya paylaşma imkânına erişmişlerdir; böylesi örneklerin 2020’li yıllarda var olmayacağı 

söylenemez (Öniş ve Kutlay, 2020). Bugünden kestirilemeyen sistem-karşıtı seçenek olasılıkları ise, 

emekçilerin ve onların müttefiklerinin 2020’li ve 2030’lu yıllardaki sınıf mücadelelerinin seyrine 

bağlıdır. 

Ocak 2022 
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POST-SCRIPT 

(31 Mart 2022) 

Halen sürmekte olan ve ne zaman sona ereceği kestirilemeyen Rusya - Ukrayna çatışması, yeni bir 

uluslararası düzene doğru koşar-adım ilerlediğimizi düşündürüyor. Bu çatışma ile birlikte hızla 

değişen uluslararası şartlar, Yirmi Dört Paragraf 'ın dayandığı bazı varsayımların ve onlara dayalı 

çıkarsamaların sorgulanmasını gerekli kıldı. 

Geçen yarım yüzyılın entelektüel mirası olan neoliberal düşünce çerçevesi, serbest uluslararası 

ticaret ve sermaye hareketleri ile bunlara eşlik eden rekabet ortamının tüm dünya toplumlarının 

refahını artıracağını öngörüyordu. Yoğunlaşan rekabet, ekonomik ve siyasal gerilimlere yol 

açtığında, bu gerilimlerin uluslararası işbirliği ve uzlaşma ile giderileceği umuluyordu. Günümüzde 

böyle bir düşünsel çerçeve, "güvenlik açmazı" olarak adlandırılan davranış biçimlerinin baskısı 

altında çözülmeye başladı: Büyük siyasal güçlerin ulusal güvenlik kaygılarını ön plana çıkardıkları 

bir ortamda, "savunmacı" önlemleri "saldırgan" önlemlerden ayırt etmek çok güç; çünkü bir ülke 

kendi güvenliğini artırıcı önlemler aldığında, diğer ülkeler buna karşı-önlemler alarak cevap 

veriyorlar. Böylece ortaya çıkan kısır döngü, neoliberal tahayyülün pozitif toplamlı "oyun"unu sıfır 

toplamlı bir oyuna dönüştürüyor; büyük güçler, uzlaşma arayışından çok, hegemonyalarını tahkim 

etmeye yöneliyorlar (Rodrik, 2022).    

Oluşmakta olduğunu vurguladığımız iki kutuplu dünyada böyle bir tutum değişikliği, Yirmi Dört 

Paragraf 'ın kaleme alındığı günlerde daha güçlü bir olasılık gibi görünen "iyicil" versiyonun yerini 

"katı" (ya da "kötücül") versiyona bırakacağına işaret sayılabilir. "Katı" iki kutuplu yapılanmada 

ABD ve Çin, her türlü beşeri faaliyet alanında amansız bir rekabete girişecek, ulusal ekonomileri 

arasındaki bağları zayıflatacak, kendilerine yakın devletlerle askeri, siyasal ve ekonomik ittifaklar 

tesis eder veya bunları güçlendirirken, ittifak-içi ülkelerin ittifak-dışı ülkelerle ilişkilerini 

engelleyeceklerdir. Nihai kertede "katı" yapılanmanın ulaşacağı nokta, küreselleşme özlemlerinin 

ağır bir darbe yemesi, dünya siyasal coğrafyası ve ekonomisinin iki etki alanı arasında 

paylaşılmasıdır. İki önder ülke, maliyetinin çok yüksek olması, ya da erişmiş bulundukları kaynak 

cihazlanması ve teknoloji düzeyinin askeri bir zaferi garantileyememesi nedeniyle birbirleriyle açık 

silahlı çatışmadan kaçınabilirler; ama bu versiyonda "vekalet savaşları" her zaman gündemde 

olacaktır. "Katı" iki kutupluluğa gidişin ilginç tezahürlerinden biri, 18 Mart 2022'de Biden ve Xi 

Jinping'in yaklaşık iki saat süren ve tarafların pek çok siyasal / ekonomik konu üzerinde görüş alış-

verişinde bulunduğu tele-konferanstır. Bu sanal buluşmada Biden, Çin'in Ukrayna ile savaşan 

Rusya'ya "maddi destek" sağlamasının sadece ABD - Çin ilişkileri açısından değil, tüm dünya 

açısından "ima ettiği hususlar ve sonuçları ltibariyle" sorunlar yaratacağını vurgulamıştır (The White 

House, 2022b). Diplomatik nezaket dilinden konuşma diline çevrildiğinde, bu ifadenin apaçık bir 

tehdit anlamını taşıdığı söylenebilir. 

Küresel sanayileşme perspektifleri, "katı" iki kutupluluk altında da başlıca iki kanaldan 

etkilenecektir: (i) üretimin mekansal örgütlenmesi ve (ii) dünya ticaretini ve sermaye hareketlerini 

yönlendiren uluslararası kurumların yeniden yapılanması. 
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Birinci kanal, doğrudan yabancı yatırımların coğrafi yeniden yapılanması ve KDZ'lerdeki kritik 

halkaların kısmen "merkez" ülkelere, kısmen de daha güvenli görünen ülkelere taşınması yoluyla 

işleyecektir. Rusya'ya uygulanmasına başlanan yaptırımlar dolayısıyla, enerji / hammadde yoğun 

KDZ'lerdeki dönüşüm, çok daha sıkıntılı olabilir. 

İkinci kanalda kritik önem taşıyan kuruluşun DTÖ olduğuna Yirmi Dört Paragraf ' ta değinmiştik. 

11 Mart 2022'de ABD'nin ve onun ardından G-7 ve AB'nin DTÖ'ye hayat veren temel ilkelerden biri 

olan "en çok kayırılan ülke" (İngilizce kısaltmasıyla MFN) ayrıcalığını Rusya'ya tanımayacaklarını 

ilan etmeleri (bkz. The White House, 2022a), şu anlama gelir: Bundan böyle doğacak uluslararası 

ticari ihtilaflar, ya DTÖ'nün doğru-dürüst işletemediği kurum-içi mekanizmalarla, ya da "dağ 

kanunları" ile çözülecektir. Çok-yanlılık ve kural-temelli olmak yerine iki-yanlılığı ve kuralsızlığı 

özendiren böyle bir dünyada DTÖ'nün varlığı, ya da yokluğu arasında büyük bir fark olmayacaktır. 

"Katı" iki kutupluluk altında, önder ülkelerin uluslararası hukuka uyma sorumluluğunu zaman 

zaman unuttuklarını da göreceğiz. "Katı" iki kutupluluğa gidiş önünde, Yirmi Dört Paragraf 'taki 

bazı öngörülerimizi şöyle gözden geçirebiliriz: 

(1) Birincil meta ve enerji hammaddeleri fiyatlarında 2020-21'de yaşanan hızlı artışlar ve 

istikrarsızlıklar 2022'de yoğunlaşacak ve büyük bir olasılıkla orta döneme taşacaktır. Bunun hem 

dünya sınai hasılası ve sınai ürünler ticareti, hem de bu ürünlerde ithalat bağımlısı olan ülkelerdeki 

gelir bölüşümü üzerinde çok olumsuz etkiler yaratması; şartların 2020'li yılların ikinci yarısında 

iyiye doğru gitmesi beklenebilir. Enerji üretimleri fosil yakıtlara aşırı bağımlı olan ülkelerin 

yenilenebilir enerji alternatiflerini geliştirmeleri ve kısmen nükleer enerjiye yönelmeleri, uzun 

dönemde fosil yakıt fiyatlarının istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır.  

(2) BM'nin dünyadaki büyük siyasal ve ekonomik krizleri önleme veya sönümlendirmekteki 

güçsüzlüğünün açıkça ortaya çıktığı bir dönemde, BM'ye bağlı birimlerce yönlendirilen iklim 

değişikliğini önleme çabaları da aksayacaktır. Uluslararası iletişim ve işbirliğine dayanmadıkça 

böylesi çabaların başarıya ulaşması güçtür. İçinde bulunduğumuz konjonktür, bu açıdan, çok 

elverişsizdir. 

 

(3) Güvenlik kaygılarıyla kaynakların giderek artan oranda savunma ve silahlanma gereklerine 

tahsisi, kapsamlı bir çevre koruma / kamusal mallar üretimi / adil bölüşüm amaçlarına dönük 

toplumsal politika arayışlarını köstekleyecektir. Sermaye çevreleri, savunma harcamalarının 

körüklediği ekonomik canlılık evreleri özlemi içinde olacaktır. Pek çok ülkede otoriterleşmeye açık, 

korku ve kaygıları sömürerek yığın desteği sağlamaya çalışan gerici ve faşist akımlar 

güçlenebilecektir. Bu tür gelişmelere emekçi sınıfların ve onların müttefiklerinin ne ölçüde 

direnebileceklerini zaman gösterecektir. 

Özetle, "katı" iki kutupluluğun "Batı'lı" kesiminde yer alan ülke yönetimlerinde giderek kökleştiği 

görülen "Rusya ve Çin'i çevreleme" saplantısı yakın gelecekte azalmayacaktır. Bu sistemin orta ve 

uzun dönemde sağduyuya, uluslararası iletişime ve işbirliğine ne kadar açılabileceğini tahmin 

edemiyoruz; sadece Dylan Thomas'ın dizesini anımsayarak, insanlığın geleceğine umutla bakmak 

istiyoruz : "and death shall have no dominion". 
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PANDEMİ ÖNCESİ-ESNASI-SONRASI İMALAT SANAYİ 

VE POLİTİKA TERCİHLERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU VE 

SEKTÖREL BİR MODEL ÖNERİSİ 
 

Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ(*)  

 

 

GİRİŞ 

Bu makale, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 

organizasyonu ile “Pandeminin Türkiye ve Dünya Üzerindeki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” 

başlığı altında gerçekleştirilen 2021 Sanayi Kongresi’nde yaptığım sunumun genişletilmiş ve gözden 

geçirilerek güncellenmiş halini içermektedir. 

Sunumla paralel bir şekilde kurguladığım makalenin iki ana bölümü bulunmaktadır: “Pandemi 

Öncesi-Esnası-Sonrası İmalat Sanayi” başlığını taşıyan ilk bölümde; 2020 yılının başından itibaren 

dünyayı, 2020 Mart ayından itibaren de ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisinin imalat sanayi ve 

alt sektörleri üzerine etkileri incelenmektedir. Bu bölümde imalat sanayi ve NACE Rev. 2 

sınıflandırmasına göre ikili düzeydeki alt sektörleri, Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), Kapasite 

Kullanım Oranı (KKO), Ücretli Çalışanlar Sayıları (İstihdam), İhracat, İthalat, Toplam Ciro Endeksi, 

Yurtiçi Ciro Endeksi, Yurtdışı Ciro Endeksi, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Yurtdışı 

Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) olmak üzere 10 ayrı göstergeyle, 2017 Ocak ayından 2021 yılı 

Aralık ayına kadar dönem için
1
 aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Pandemi öncesi dönem 

olarak 2017.01-2019.12 dönemi, pandemi dönemi olarak 2020.01-2020.12 dönemi ve pandemi 

sonrası için de 2021.01-2021.12 dönemi kabul edilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümü “Politika Tercihleri İçin Çok Boyutlu ve Sektörel Bir Model Önerisi” 

başlığını taşımaktadır. Bu bölümde imalat sanayi alt sektörlerinin performansını ölçmek için 

                                                           
(*) Dr., 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Üyesi 
1 Kongre’de yapılan sunumda inceleme dönemi 2017 Ocak – 2021 Eylül ayları arasıydı. Çünkü, kongre tarihinde 

yayınlanan en son veriler 2021 yılı Eylül ayına aitti. Aradan geçen zaman içinde 2021 yılının kalan aylarının da verileri de 

yayınlandığı için tüm analizi 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde yeniledim, gönlüm serinin yarım kalmasına razı 

olmadı. Bu nedenle, bilhassa 2021 yılı için Kongre görsellerinde yer alan sunumla makalede yer alan veriler ve yorumlarda 

değerlendirme farklılıkları olabilir. Ayrıca kongre sunum başlığında “Pandemi Öncesi-Sonrası İmalat Sanayi” ifadesini 

kullanmışken, yazılı hale getirirken pandemi sürecini de inceleyeceğim için başlığa “Esnası” ifadesini de eklemeyi uygun 

buldum. 
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tarafımızca geliştirilen çok boyutlu bir modelle (ağırlıklı olarak) 2015-2019 dönemi yıllık veriler 

kullanılarak NACE Rev. 2 sınıflamasına göre üçlü kırılımda imalat sanayinin 86 alt sektörünün 

performansı değerlendirilmiştir. Çok boyutlu değerlendirme ile amaçlanan, imalat sanayi 

sektörlerinin gelişimini birden fazla ve birbiri ile (mümkün olduğunca) korelasyon göstermeyen 

farklı cephelerden inceleyerek, elde edilen sonuçları bir arada ve bütünleştirerek değerlendirmeye 

yönelik bir yaklaşım ortaya koymaktır. 

Son bölümde ise bulguların özeti ve genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

1. PANDEMİ ÖNCESİ-ESNASI-SONRASI İMALAT SANAYİ 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmış, 

sonrasında pandemi Türkiye’yi de hızlı ve yoğun bir şekilde etkisi altına almış, sokağa çıkma 

yasakları ve diğer kısıtlamalar uygulanmaya başlandığı 2020 yılı, pandeminin etkisinin en belirgin 

şekilde hissedildiği yıl olmuştur. Bu nedenle çalışmada “Pandemi Esnası Dönem” olarak 2020 yılı 

alınmıştır. Elbette, pandeminin etkisi 2021 yılında da (ve hatta çok azalsa da bugün bile) devam 

etmektedir, ancak, belirttiğimiz gibi, dünyada ve Türkiye’de pandeminin en etkili olduğu yılı 2020 

olarak belirledik. 

Çalışmamızda “Pandemi Öncesi Dönemi” 2017, 2018 ve 2019 yılları olarak belirledik. Aylık 

verilerle çalıştığımız için aslında yalnızca 2019 yılı yeterli olabilirdi, ama (görüleceği gibi) 2018 

yılının Türk İmalat Sanayisinin çok sayıda göstergesinin olumsuz etkilendiği bir yıl olduğunu 

dikkate alarak, bir anlamda “toparlanma yılı” olan 2019’un tek başına iyi bir temsilci olmayacağını, 

2018 yılında yaşananların öncesi ve sonrası ile görülmesinin analize katkı sağlayabileceğini 

düşündüm. 

“Pandemi Sonrası Dönem” ise 2021 yılı olarak belirlendi. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yılın 

tüm verilerinin yayınlanmasını bekleyip tam yıllık verileri elde ederek 2021 yılı için 

değerlendirmeyi yeniden yapıp dönemsel karşılaştırmaların aynı uzunlukta olmasını da sağlamış 

oldum.  

1.1 Pandemi Öncesi, Esnası ve Sonrasında İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerin Panoramik 

Görünümü  

Bu açıklamalardan sonra, önce genel görüntü olarak pandemi öncesi, esnası ve sonrasının imalat 

sanayi alt sektörlerinin farklı parametreler açısından panoramik manzarasını görebilmek amacıyla 

Tablo 1 ve Tablo 2 hazırlanmıştır. Aylık veriler kullanılarak ve mini grafikler yardımıyla sektörlerin 

farklı göstergelerinin dönemsel eğilimlerini gösteren bu grafikler sayesinde sektörlerin dönemsel 

gelişimlerini (en azından görsel olarak) inceleyebilmek mümkün olacaktır. 
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2’yi tek tek yorumlamanın hem yer hem de zaman israfı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle 

okuyucunun ilgilendiği spesifik sektör(ler) varsa onu inceleyeceğini düşünerek, imalat sanayinin 

geneli için dönemsel hareketleri değişkenler bazında özetleyerek konuyu basitleştirmek ve tabloların 

okunuşuna bir anahtar olmasını sağlamak amacıyla yorumu Tablo 3’deki gibi yapmayı tercih 

ediyorum. 

Tablo 3. İncelenen Dönemler İçin İmalat Sanayinin Gelişim Özeti 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, incelenecek belirli bir sektör bazında imalat sanayi geneli için 

gözlemlenen değişimler kriterler bazında farklılaşabilecektir. Buna karşın imalat sanayinde 

incelenen dönemler itibarıyla genel durum ve çıkarılacak önsel değerlendirmeler şu şekilde 

belirtilebilir; 

- Pandemi öncesi dönemde 2017 ve 2019 yıllarında imalat sanayinde genel görünüm durağan 

ya da pozitiftir. Üretimle ilgili göstergeler olan SÜE, KKO ve istihdam olumlu yönde 

gelişirken, satış ve fiyat artışları ya durağan ya da çok az artış eğilimindedir. 2018 yılı ise 

üretimle ilgili göstergelerin tamamının gerilediği, yılın son döneminde önemli 

dalgalanmaların yaşandığı bir yıl olarak dikkati çekmektedir.  

- Pandeminin gerçekleştiği 2020 yılının (yılın ilk çeyreğinde meydana gelen büyük düşüş ve 

hzılı toparlanmayla birlikte) imalat sanayi açısından sorunsuz, hatta çok iyi geçen bir yıl 

olduğu söylenebilir. Bu dönemde sadece ihracatta bir duraklama görülmüşken, diğer tüm 

göstergeler artış göstermiştir. 

- Pandemi sonrası dönemi temsil eden 2021 yılı, her açıdan imalat sanayi için çok başarılı bir 

yıl olmuştur. Bu dönemde tüm imalat sanayi göstergeleri artış göstermektedir. 

Pandemi öncesi, esnası ve sonrası dönemde imalat sanayinin genel durumunu gördükten sonra, sıra 

2017-2021 döneminde imalat sanayi ve alt sektörlerinin farklı göstergelere göre detaylı 

incelenmesine gelmiş bulunuyor.  

Esnası Sonrası

Kriterler 2017 2018 2019 2020 2021

SÜE ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

KKO ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

İstihdam ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

İhracat ↑ ↑ ↔ ↔ ↑

İthalat ↑ ↓ ↓ ↑ ↑

Toplam Ciro ↑ ↑ ↔ ↑ ↑

Yurtdışı Ciro ↔ ↑ ↔ ↑ ↑

Yurtiçi Ciro ↑ ↑ ↔ ↑ ↑

Yİ-ÜFE ↔ ↑ ↔ ↑ ↑

YD-ÜFE ↔ ↑ ↔ ↑ ↑

 Pandemi Öncesi
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1.2 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Farklı Göstergelere Göre İncelenmesi 

Bu bölümde imalat sanayi ve NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre ikili düzeydeki 23 alt sektörü
2 

2017-2021 dönemi için aylık veriler kullanılarak her bir gösterge bazında incelenecektir. 

Değerlendirilecek sektörler Tablo 4’de verilmektedir. 

Tablo 4: İncelenen İmalat Sanayi Sektörleri ve Teknoloji Düzeyleri 

Seçilen göstergeler; Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Ücretli 

Çalışanlar Sayıları (İstihdam), İhracat, İthalat, Toplam Ciro Endeksi, Yurtiçi Ciro Endeksi, Yurtdışı 

Ciro Endeksi, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi’dir (YD-

ÜFE).  

1.2.1 Varsayımlar, Veri Kaynakları ve Yöntem 

Analiz dönemi 2017.01 – 2021.12 olarak belirlenmiştir ve aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmamızda 

pandemi dönemi, genel olarak, 2020 yılı kabul edilmektedir. Ancak, 2021'in ilk döneminde de 

pandemi etkileri olduğu görülmektedir. 

                                                           
2 33 NACE Rev. 2 kodlu Makine ve Ekipmanların Kurulum ve Onarımı sektörü, faaliyet alanı daha çok hizmetler 

sektörüne yönelik olduğu ve çoğu kriter için verisi bulunmadığından analize dahil edilmemiştir. 
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İmalat Sanayi alt sektörleri NACE Rev. 2 sınıflamasına göre ve ikili düzeyde incelenmiştir. 33 

NACE Rev. 2 kodlu Makine ve Ekipmanların Kurulum ve Onarımı sektörü faaliyet konusu ve veri 

yetersizliği nedeniyle analize dahil edilmemiştir. İmalat sanayinin kendisi de bir alt sektör gibi 

incelemeye katılmış ve değerlendirme 24 sektör üzerinden yapılmıştır. 

Kapasite Kullanım Oranı verileri TCMB'den, diğer tüm veriler TÜİK'ten elde edilmiştir. 

TÜİK'in yayınladığı Sanayi Üretim Endeksi, Ücretli Çalışanlar Sayısı, Toplam Ciro Endeksi, Yurtiçi 

Ciro Endeksi, Yurtdışı Ciro Endeksi göstergeleri için takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış 

seriler kullanılmıştır. 

Verilerin tamamı 2017 yılı Ocak ayı= 100 olacak şekilde endekslenmiştir. Analizler, imalat sanayi 

ve alt sektörler için, endekslerin yıllık yüzde değişimleri ve yılsonu düzey değerleri üzerinden 

yapılmıştır. 

İhracat ve ithalat verileri aylar itibarıyla yıllıklandırılmıştır. 

Göstergelerin her birisinin verileri 2017.01=100 olacak şekilde endekslenerek imalat sanayinin 

dönemsel grafiği verilmiş, sonrasında da imalat sanayi ve alt sektörlerinin dönemsel (her bir yıl için 

ayrı ayrı olmak kaydıyla) göstergelerinin yıl sonundaki değerleri ve bu değere göre ilgili sektörün 24 

sektör içinde (23 alt sektör ve imalat sanayi) kaçıncı sırada yer aldığı belirtilmiştir. Endeks 

değerlerinin ulaştığı düzeyin sektörün performansı ile ilgili tam bilgi veremeyeceği durumlar 

(bilhassa yıllık değerlendirmeler) düşünülerek ayrıca her bir alt sektör için her göstergenin yıllık 

yüzde değişimleri hesaplanmış ve sektörlerin yüzde değişim değerleri ve buna göre oluşan 

sıralamada kaçıncı oldukları da ayrıca gösterilmiştir.  

Endeks düzeyine göre yapılan yorumlarda her bir sektörün 2017.01 dönemindeki gösterge değerinin 

100 kabul edildiği unutulmamalıdır. Sektörlerin (doğal olarak) 2017 yılı Ocak ayı ilgili göstergeye 

ilişkin değerleri/düzeyleri birbirleri ile aynı olmadığından, sonraki yıllarda en yüksek üretim endeksi 

düzeyine sahip sektörün o andaki üretim düzeyi de diğer sektörlerden fazla olmak zorunda değildir. 

Endeks değerinin düzeyi ile ilgili sıralama/değerlendirmeler sektör endeksinin ilgili yılda ulaştığı 

düzeye göre yapılmıştır.  

Endeks değişimlerine göre yapılan yorumlar ise, her sektörün ilgili gösterge endeksinin bir önceki 

yıla göre yüzde değişimlerine göre yapılmıştır. Buradaki en yüksek (düşük) değişim ilgili endeksin 

bir önceki yıl değerine göre hesaplanmıştır. Bu anlamda buradaki veriler ve sıralamalar baz etkisi 

taşımaktadır. Baz etkisinden kaynaklanan aşırı iyi (kötü) değerlendirme riskini bertaraf etmek için o 

sektörün bir önceki tabloda düzey değerleri dikkate alınabilir.  

Pandemi dönemini diğer dönemlerden kolaysa ayırt edebilmek için tablolarda 2020 yılı verileri 

dolgu yapılmış bir sütunda gösterilmiştir. 

Belirtilen bu varsayım ve kabullerden sonra 2017-2021 dönemi için imalat sanayi ve alt sektörlerinin 

göstergeler bazında incelenmesine başlayabiliriz. 
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1.2.2 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler 

İmalat sanayi üretim endeksinin 2017-2021 dönemi için görünümü Grafik 1’de verilmektedir. 

 

Grafik 1. İmalat Sanayi Üretim Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü 

İmalat Sanayi üretim endeksi, 2017.01-2020.02 döneminde hafif bir artış eğilimi göstermekle 

beraber, durağan sayılabilecek bir seyir izlemiştir. 2020 yılı Şubat ayında 2017 yılı Ocak ayına göre 

%14.2’lik artışla 114.2 değerine ulaşan endeks, pandeminin ilan edilmesi ile birlikte çok hızlı bir 

düşüş göstererek 2020 yılı Nisan ayında dönemin en düşük değeri olan 72.5’e gerilemiştir.  Ancak, 

bu tarihten sonra sürekli artarak 2020 yılını 121.9 ve 2021 yılını da 129.9 değeri ile kapatmıştır. 

Üretim değerindeki gelişimi ifade eden bu endekse göre imalat sanayi, pandemi döneminde iki aylık 

dönemde önemli bir üretim kaybı yaşasa da, sonrasında bunu hızla telafi etmiş ve 2020 yılını da 

2021 yılını da üretim artışı ile tamamlamıştır. 

İmalat sanayinin geneli için yaptığımız bu değerlendirmenin alt sektörler bazında ne şekilde 

geliştiğini görebilmek için Tablo 5 hazırlanmıştır. 
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Tablo 5. Sektörlerin Üretim Endeks Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

Endeks düzey değerlerine göre bakıldığında, 14-Konfeksiyon ve 15-Deri Ürünleri sektörleri, 

pandemi dönemi dışında (2017 yılı hariç) Sanayi Üretim Endeksi gelişimi açısından hep orta/üst 

sıralarda yer almalarına karşın, pandemi döneminde en sonlarda yer alan sektörlerdir.  

26-Elektronik ve Optik sektörü, pandemi sürecinden hiç etkilenmeyen sektörlerden birisi olmuştur. 

2018-2021 döneminde endeks değeri açısından ilk iki sırada yer almıştır. 

Pandemi döneminde en yüksek üretim değeri gerçekleştiren sektörler 30-Diğer Ulaşım Araçları, 26-

Elektronik ve Optik ve 21-Eczacılık sektörüdür. Pandemi döneminde en düşük üretim düzeyine 

sahip sektörler ise 15-Deri Ürünleri, 29-Motorlu kara Taşıtları ve 19-Rafine Petrol olmuştur. 

Sektörlerin üretim endeks değerlerinin bir önceki yıla göre yüzde değişimleri esas alınarak yıllar 

itibarıyla gösterdikleri performanslar Tablo 6’da verilmektedir. 
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Tablo 6.: Sektörlerin Üretim Endeks Değişimleri ve Sıralamaları (Yıllık Yüzde Değişim) 

 

Pandemi öncesi dönemde farklı yıllar için üretim endeksi değişimi benzer bir eğilim gösteren sektör 

bulunmamaktadır. 30-Diğer Ulaşım Araçları sektörünün pandemi öncesi dönemde 2018, 2019 ve 

2021 yıllarında ilk sırada yer alırken, 2017 ve 2020 yılında son sıralarda yer almasında baz etkisinin 

önemli olduğu düşünülmektedir.  

20-Kimyasallar sektörü kriz/pandemi/genişleme dönemlerinden çok fazla etkilenmeden ilk on 

sıralarda yer almaktadır. 

21-Eczacılık sektörü pandemi döneminde, beklenilenin aksine, üst sıralarda değil 10. sırada yer 

alırken, 2021'de 19. sıradadır. 

Pandemi döneminde en fazla yıllık üretim artışı gösteren sektörler 23-Metal Dışı Mineral, 16-Ağaç 

Ürünleri ve 28- Makine ve Ekipmanları sektörleridir. Pandemi döneminde üretim endeksi bir önceki 

yıla göre azalan üç sektör ise 14-Konfeksiyon, 30-Diğer Ulaşım Araçları ve 15-Deri ürünleri 

sektörleridir. 

1.2.3 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Kapasite Kullanım Oranlarındaki Gelişmeler 

İmalat sanayi Kapasite Kullanım Oranlarının (KKO) 2017-2021 dönemi için görünümü Grafik 2’de 

verilmektedir. 
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 Grafik 2. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranlarının Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü (*) 

(*): 2017 Ocak ayı imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı %77.0’dir. 

 

En yüksek değerine 2017 yılının Kasım ayında 103.8 değeri ile ulaşan İmalat Sanayi KKO’su, 

pandemi dönemi öncesinde eğimi düşük de olsa azalan bir trend izlemiştir. Pandemi öncesi 2020 yılı 

Şubat ayında 98.7 değerinden 2020 Nisan ayında dönemin de en düşük değeri olan 80.0’a gerileyen 

İmalat Sanayi KKO, bu dönemden sonra (üretim endeksine benzer bir eğilimle) artışını sürdürerek 

2021 yılı Aralık ayında 2017 yılı Ocak ayının üzerine çıkmış ve 102.2 değerine ulaşmıştır. 

Bu göstergenin imâ ettiği önemli bir durum, imalat sanayinin incelenen dönemin tamamında sadece 

üretiminin değil üretim etkinliği kabul edilebilecek KKO’sunun da artıyor olmasıdır. Bu anlamda 

incelenen dönem için imalat sanayi arzının değer ve miktar olarak arttığı söylenebilir. 

Alt sektörlerin KKO’larının düzey olarak gelişimi Tablo 7’de verilmektedir. 
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Tablo 7. Sektörlerin Kapasite Kullanım Oranları Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

Pandemi öncesi dönemde 26-Elektronik ve Optik ve 11-İçecek sektörleri görece istikrarlı şekilde 

yüksek KKO düzeyine sahip sektörler olarak dikkati çekmektedir. 28-Makine ve Ekipmanları, 23-

Metal Dışı Mineraller ve 19-Rafine Petrol sektörleri ise bu dönemde KKO düzeyleri açısından son 

sıralarda yer almıştır.  

14-Konfeksiyon ve 15-Deri Ürünleri sektörleri, SÜE'de olduğu gibi, KKO açısından da benzer seyri 

izleyerek pandemi dönemi dışında iyi, pandemi esnasında kötü performans sergilemişlerdir. 

Pandemi döneminde en yüksek KKO’ya ulaşan sektör; 26-Elektronik ve Optik iken onu 29-Motorlu 

Kara Taşıtları ve 14-Konfeksiyon sektörleri izlemektedir.  KKO’su en düşük olan sektörler ise 19-

Rafine Petrol Ürünleri, 29-Motorlu Kara Taşıtları ve 22-Kauçuk ve Plastik Ürünleri sektörleridir.  

Alt sektörlerin KKO’larının bir önceki yıla göre değişimleri ve sıralamaları Tablo 8’de 

verilmektedir.  

 

 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 102.6 17 96.2 15 100.0 14 98.2 13 102.2 16

10 Gıda 101.2 19 98.1 13 99.8 15 97.4 16 101.8 17

11 İçecek 112.0 3 109.4 3 114.1 3 92.5 20 115.1 3

12 Tütün 122.7 1 114.3 1 95.5 19 98.6 12 114.4 4

13 Tekstil 105.2 10 99.5 10 103.5 6 99.5 11 104.5 13

14 Konfeksiyon 105.2 11 104.5 5 110.8 4 90.5 22 108.4 5

15 Deri Ürünleri 107.9 5 99.8 9 115.5 2 107.9 2 120.8 1

16 Ağaç Ürünleri 102.5 18 95.4 18 99.0 17 102.4 9 104.3 14

17 Kağıt 100.4 22 93.9 20 100.3 13 97.9 14 99.9 20

18 Basım&Yayın 104.9 13 108.1 4 94.6 20 94.3 19 100.9 19

19 Rafine Petrol 81.5 24 90.4 22 0.0 24 0.0 24 0.0 24

20 Kimyasallar 106.8 7 95.7 16 101.7 10 103.1 7 108.2 6

21 Eczacılık 97.0 23 98.4 12 98.6 18 97.8 15 103.3 15

22 Kauçuk&Plastik 105.8 9 99.3 11 101.0 11 104.9 4 104.6 12

23 Metal Dışı Mineral 106.8 6 90.2 23 92.1 22 102.1 10 106.3 10

24 Ana Metal 105.2 12 102.1 6 100.7 12 104.1 5 106.0 11

25 Metal Eşya 103.5 15 95.5 17 103.2 7 105.8 3 106.8 9

26 Elektronik&Optik 120.1 2 113.9 2 101.7 9 113.7 1 107.7 7

27 Elektrikli Teçhizat 102.8 16 94.1 19 99.1 16 103.7 6 101.2 18

28 Makine&Ekipman 106.2 8 89.2 24 91.7 23 95.5 18 99.4 21

29 Motorlu K. Taşıtı 100.6 21 91.1 21 94.6 21 88.3 23 91.3 23

30 Diğer Ulaşım Ar. 104.5 14 97.7 14 102.7 8 96.9 17 97.7 22

31 Mobilya 100.8 20 100.4 7 105.6 5 92.4 21 107.4 8

32 Diğer İmalat 108.3 4 100.1 8 115.7 1 102.9 8 116.7 2

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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Tablo 8. Sektörlerin Kapasite Kullanım Oranı Değişimleri ve Sıralamaları  

 

Pandemi öncesi dönemde alt sektörlerin KKO değişimlerinde sıralama için belirgin bir biçim 

gözlemlenmemektedir. Sadece, pandemi dönemindeki sektörel KKO değişimlerinin baz etkisi 

taşımadığı (2019 yılı değerlerinden fazla etkilenmediği) söylenebilir. 

Pandemi döneminde KKO’su en fazla artan sektörler; 26-Elektronik ve Optik, 23-Metal Dışı 

Mineraller ve 27-Elektrikli Teçhizat sektörleridir. Burada 26-Elektronik ve Optik ve 27-Elektrikli 

Teçhizat sektörlerinin teknoloji düzeylerinin yüksek ve orta yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

yılda KKO’su en fazla düşen sektörler ise 11-İçecek, 14-Konfeksiyon ve 31-Mobilya sektörleridir. 

Net dış ticaret fazlası veren 14-Konfeksiyon sektörünün, üretim endeksinde olduğu gibi, KKO 

açısından da son sıralarda yer alması ağırlıklı olarak ihracat pazarlarına dayalı gelişim gösteren bu 

sektörün pandemide dış ticaret daralmasından önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. 

Pandemi sonrası dönemde ise (baz etkisinin de yardımıyla) en fazla KKO artışı gösteren sektörler; 

11-İçecek, 14-Konfeksiyon ve 31-Mobilya’dır. 2021 yılında bir önceki yıla göre KKO düzeyi düşen 

üç sektör bulunmaktadır: 26-Elektronik ve Optik, 27-Elektrikli Teçhizat ve 22-Kauçuk ve Plastik 

Ürünleri. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip 26-Elektronik ve Optik ve 27-Elektrikli 

Teçhizat sektörlerinin pandemi dönemindeki performanslarını devam ettirememeleri, o yıl 

sergiledikleri performansın yapısal değil konjonktürel olduğu izlenimi uyandırmaktadır. 26-

Elektronik ve 27-Elektrikli Teçhizat sektörleri pandemi esnasında KKO artışında ilk iki sırada yer 

almışken, 2021 yılında son sıralarda bulunmaktadırlar. 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 2.6 17 -6.2 12 3.9 12 -1.8 14 4.1 13

10 Gıda 1.2 19 -3.1 8 1.8 17 -2.4 16 4.5 11

11 İçecek 12.0 3 -2.3 6 4.3 10 -18.9 24 24.4 1

12 Tütün 22.7 1 -6.9 15 -16.5 24 3.2 8 16.1 4

13 Tekstil 5.2 10 -5.5 10 4.1 11 -3.9 17 5.0 9

14 Konfeksiyon 5.2 11 -0.7 5 6.1 6 -18.3 23 19.8 2

15 Deri Ürünleri 7.9 5 -7.5 17 15.7 1 -6.6 19 11.9 6

16 Ağaç Ürünleri 2.5 18 -6.9 16 3.7 14 3.4 6 1.9 17

17 Kağıt 0.4 22 -6.5 13 6.7 4 -2.3 15 2.0 16

18 Basım&Yayın 4.9 13 3.0 2 -12.5 23 -0.4 12 7.0 7

19 Rafine Petrol -18.5 24 10.9 1 0.0 20 0.0 11 0.0 21

20 Kimyasallar 6.8 7 -10.4 22 6.2 5 1.4 10 4.9 10

21 Eczacılık -3.0 23 1.4 3 0.2 19 -0.8 13 5.6 8

22 Kauçuk&Plastik 5.8 9 -6.1 11 1.7 18 3.9 5 -0.3 22

23 Metal Dışı Mineral 6.8 6 -15.6 23 2.1 16 10.9 2 4.1 14

24 Ana Metal 5.2 12 -2.9 7 -1.4 21 3.4 7 1.8 18

25 Metal Eşya 3.5 15 -7.8 19 8.0 3 2.5 9 0.9 19

26 Elektronik&Optik 20.1 2 -5.2 9 -10.7 22 11.8 1 -5.2 24

27 Elektrikli Teçhizat 2.8 16 -8.4 20 5.2 8 4.7 3 -2.4 23

28 Makine&Ekipman 6.2 8 -16.0 24 2.8 15 4.2 4 4.1 12

29 Motorlu K. Taşıtı 0.6 21 -9.5 21 3.9 13 -6.7 20 3.4 15

30 Diğer Ulaşım Ar. 4.5 14 -6.5 14 5.1 9 -5.7 18 0.9 20

31 Mobilya 0.8 20 -0.4 4 5.2 7 -12.5 22 16.2 3

32 Diğer İmalat 8.3 4 -7.6 18 15.6 2 -11.1 21 13.5 5

2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay) 2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay)
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1.2.4 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Ücretli Çalışanlar (İstihdam) Sayısındaki Gelişmeler 

Çalışmanın bu bölümünde istihdam göstergesi olarak ücretli çalışanlar endeksi kullanılmıştır. İmalat 

sanayi Ücretli Çalışanlar Endeksinin 2017-2021 dönemi için görünümü Grafik 3’te verilmektedir. 

Grafik 3. İmalat Sanayi Ücretli Çalışanlar (İstihdam) Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü (*) 

(*): 2017 Ocak ayı itibarıyla ücretli çalışan sayısı 3,606,413 kişidir. 

İmalat sanayinde ücretli çalışanların sayısı incelenen dönem genelinde artış göstermiştir. Endeks en 

düşük değerine başlangıç noktasında sahipken belirgin azalma trendi gösterdiği tek yıl 2018’dir. 

2020’nin Mart ayında 108.4 değerine ulaşan istihdam endeksi bir aylık bir dönemde 5 puanlık 

azalma ile 103.4 düzeyine gerilemiştir. İstihdam düzeyinin korunmasına yönelik düzenlemeler (işçi 

çıkartmanın yasaklanması, kısa çalışma ödeneği gibi) ve (pandeminin ilk dönemi hariç) bilhassa iç 

talepteki canlanma sonucunda artan üretim artışı 2020 Nisan ayından itibaren istihdamda önemli bir 

artış yaratmıştır. 2021 sonunda da endeks, incelenen dönemin en yüksek değeri olan 123.4’ e 

ulaşmıştır. 

İmalat sanayi alt sektörlerinin istihdam endeks değerleri ve sektörlerin sıralamaları Tablo 9’da 

verilmektedir. 
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Tablo 9. Sektörlerin İstihdam Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

Pandemi öncesinde 2017.01’e göre istihdamı en fazla artan sektör 30-Diğer Ulaşım Araçları 

sektörüdür. Sektör, bu niteliğini pandemi esnası ve sonrasında da devam ettirmiştir. Pandemi 

öncesinde 23-Metal Dışı Mineraller ve 18-Basım ve Yayın sektörleri istihdamın en fazla gerilediği 

sektörler olarak göze çarparken, 2019 sonu itibarıyla başlangıç dönemine göre istihdam düzeyi 

gerileyen sektör sayısı beştir.  

Pandemi döneminde en yüksek istihdam düzeyine ulaşan ancak sınırlı sayıda çalışanı olduğu için 

imalat sanayi içinde önemsizleşen 12-Tütün sektörü bir yana bırakılırsa, baz dönemine göre en 

yüksek istihdam düzeyine ulaşan sektörler; 30-Diğer Ulaşım Araçları ve 26-Elektronik ve Optik 

sektörleridir. Pandemi döneminde sadece 18-Basım ve Yayın sektörünün istihdamı baz yılının 

altındayken, en az istihdam artışı gösteren diğer iki sektör de 23-Metal Dışı Mineraller ve 22-

Kauçuk ve Plastik Ürünleri’dir.  

Pandemi dönemi ve sonrasında istihdam endeksinde dönemsel olarak azalış gösteren alt sektör 

bulunmamaktadır. Pandemi döneminde en yüksek istihdam düzeyine sahip sektörler (30-Diğer 

Ulaşım Araçları, 26-Elektronik ve Optik ve 12-Tütün) bu özelliklerini 2021 yılında da 

sürdürmüşlerdir. 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 105.0 13 103.3 12 106.4 13 115.7 12 123.4 12

10 Gıda 103.5 20 102.2 15 105.7 14 111.0 17 115.8 18

11 İçecek 104.3 17 108.4 6 106.8 11 107.6 22 111.9 22

12 Tütün 118.8 1 128.6 1 135.6 2 165.6 1 169.3 2

13 Tekstil 104.9 14 102.8 14 106.7 12 114.3 14 121.8 13

14 Konfeksiyon 106.6 7 112.3 4 122.3 3 128.5 5 139.4 4

15 Deri Ürünleri 104.4 16 99.2 20 107.6 10 108.5 18 114.2 19

16 Ağaç Ürünleri 106.9 5 100.1 19 95.5 22 107.6 21 119.0 15

17 Kağıt 102.0 23 102.9 13 111.9 9 124.1 6 132.3 8

18 Basım&Yayın 101.0 24 97.2 21 94.3 23 97.3 24 98.8 24

19 Rafine Petrol 107.1 4 112.4 3 113.5 8 118.0 10 119.1 14

20 Kimyasallar 103.9 18 106.7 8 115.9 6 130.5 4 137.0 5

21 Eczacılık 106.0 9 110.0 5 116.2 5 123.6 7 132.5 7

22 Kauçuk&Plastik 103.7 19 101.3 18 101.7 19 112.4 15 117.7 17

23 Metal Dışı Mineral 104.5 15 97.2 22 89.9 24 103.0 23 109.2 23

24 Ana Metal 106.7 6 105.6 10 105.6 15 114.4 13 124.7 11

25 Metal Eşya 105.0 12 97.0 23 97.8 20 108.1 19 114.1 20

26 Elektronik&Optik 109.6 3 106.4 9 121.1 4 139.0 3 158.1 3

27 Elektrikli Teçhizat 105.3 11 101.8 16 102.5 17 118.9 9 124.9 10

28 Makine&Ekipman 106.1 8 104.6 11 104.4 16 116.7 11 126.9 9

29 Motorlu K. Taşıtı 103.2 21 101.5 17 102.0 18 111.0 16 117.9 16

30 Diğer Ulaşım Ar. 110.2 2 126.5 2 148.3 1 161.7 2 180.1 1

31 Mobilya 102.5 22 95.5 24 96.5 21 107.8 20 114.0 21

32 Diğer İmalat 105.7 10 108.0 7 114.2 7 122.0 8 134.1 6

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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Tablo 10. Sektörlerin İstihdam Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları  

 

Pandemi öncesi dönemde 2017 yılında istihdam endeksi azalan sektör bulunmazken, 2018 istihdam 

açısından en kötü yıl olma özelliğini göstermektedir. İncelenen 23 sektörün 14’ünde ve imalat sanayi 

genelinde istihdam gerilemiştir. 2019 yılında da bir önceki yıla göre istihdamı azalan sektör sayısı 

beştir.  

İstihdamını tüm dönem boyunca istikrarlı bir şekilde artıran, pandemi öncesi dönem tamamında da 

bu anlamda ilk sırada yer alan sektör, 30-Diğer Ulaşım Araçları’dır. 2018 yılı hariç bırakılırsa bu 

anlamda başarılı olan bir diğer sektör de 26-Elektronik ve Optik’tir. 

2020 yılında istihdamı azalan hiçbir alt sektör bulunmamaktadır. İmalat sanayi de dönemin en 

yüksek yıllık istihdam artış düzeyine (%8.8) ulaşmıştır. İstihdam artışında ilk sırayı %22.1’le 12-

Tütün alırken, onu %15.9’la 26-Elektronik ve Optik ve %14.8’le 27-Elektrikli Teçhizat sektörleri 

izlemektedir.  

2021 yılında da istihdamı azalan sektör bulunmamaktadır. 26-Elektronik ve Optik sektörü %137’lik 

artışla ilk sırada yer alırken onu %11.4’lük artışla 30-Diğer Ulaşım Araçları ve %10.5 artışla da 16-

Ağaç Ürünleri izlemiştir. İmalat sanayi genelinin yıllık istihdam değişimi %6.6’dır. 

1.2.5 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin İhracatındaki Gelişmeler 

İmalat sanayinin incelenen dönem için ihracat endeksindeki gelişmeler Grafik 4’de verilmektedir. 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 5.0 13 -1.6 13 3.0 12 8.8 14 6.6 9

10 Gıda 3.5 20 -1.3 11 3.5 11 5.0 20 4.3 20

11 İçecek 4.3 17 3.9 5 -1.5 21 0.8 24 4.0 21

12 Tütün 18.8 1 8.2 2 5.5 9 22.1 1 2.3 22

13 Tekstil 4.9 14 -2.1 15 3.8 10 7.1 16 6.6 10

14 Konfeksiyon 6.6 7 5.4 3 8.9 3 5.1 19 8.5 7

15 Deri Ürünleri 4.4 16 -5.0 20 8.5 6 0.8 23 5.3 16

16 Ağaç Ürünleri 6.9 5 -6.3 21 -4.6 23 12.7 5 10.5 3

17 Kağıt 2.0 23 0.8 9 8.8 4 11.0 9 6.6 11

18 Basım&Yayın 1.0 24 -3.7 19 -3.0 22 3.2 22 1.5 23

19 Rafine Petrol 7.1 4 4.9 4 1.0 14 4.0 21 0.9 24

20 Kimyasallar 3.9 18 2.7 7 8.7 5 12.6 6 5.0 18

21 Eczacılık 6.0 9 3.8 6 5.7 8 6.3 18 7.2 8

22 Kauçuk&Plastik 3.7 19 -2.3 16 0.4 18 10.5 11 4.8 19

23 Metal Dışı Mineral 4.5 15 -7.0 23 -7.5 24 14.6 4 6.0 13

24 Ana Metal 6.7 6 -1.0 10 0.0 19 8.3 15 8.9 5

25 Metal Eşya 5.0 12 -7.6 24 0.8 15 10.6 10 5.5 15

26 Elektronik&Optik 9.6 3 -2.9 17 13.8 2 14.8 3 13.7 1

27 Elektrikli Teçhizat 5.3 11 -3.3 18 0.7 16 15.9 2 5.1 17

28 Makine&Ekipman 6.1 8 -1.4 12 -0.2 20 11.7 7 8.8 6

29 Motorlu K. Taşıtı 3.2 21 -1.6 14 0.5 17 8.9 13 6.2 12

30 Diğer Ulaşım Ar. 10.2 2 14.7 1 17.3 1 9.0 12 11.4 2

31 Mobilya 2.5 22 -6.8 22 1.0 13 11.7 8 5.8 14

32 Diğer İmalat 5.7 10 2.2 8 5.7 7 6.9 17 9.9 4

2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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Grafik 4. İmalat Sanayi İhracat Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü (*) 

 (*): 2017 Ocak ayında yıllık ihracat değeri 141.9 milyar USD’dir. 

Aylar itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat verilerinden üretilen ihracat endeksi, en düşük değerine 

2017 yılının Şubat ayında 99.7 değeri ile ulaşmıştır. Pandemi öncesi dönemde genel olarak artış 

gösteren ihracat endeksi, 2020’nin Şubat ayında 121.4 değerine ulaştıktan sonra pandeminin ilk 

dönemlerinde hızlı bir düşüşle 110.2’ye gerilemiş ve yıl boyunca dış pazarlardaki daralmanın da 

etkisiyle aynı düzeylerde seyretmiştir. Pandemi sonrası dönemde ise tırmanışa geçen ihracat endeksi, 

2021 yılı sonunda dönemin en yüksek değeri olan 150.0’ye ulaşmıştır. 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin incelenen dönem için ihracat endeks değerlerine ilişkin detaylar 

Tablo 11’de yer almaktadır. 
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Tablo 11. Sektörlerin İhracat Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

Pandemi öncesi dönemde en yüksek ihracat düzeyine sahip 19-Rafine Petrol Ürünleri sektörü, 

ihracatının neredeyse tamamen ithalatının bir fonksiyonu olması nedeniyle, 11-İçecek sektörü ise 

çok düşük ihracat değerlerine sahip olduğu için (2017 Ocak ayı yıllık ihracatı 248 milyon USD 

civarındadır) değerlendirme dışında tutulursa; en iyi ihracat performansı sergileyen sektörlerin 28-

Makine ve Ekipman, 20-Kimyasallar ve 2017 yılındaki düşük değeri göz ardı edilirse 21-Eczacılık 

Ürünleri sektörleri olduğu görülmektedir.  

Pandemi öncesi dönemde ülkemizin klasik ihracatçı sektörleri olan 13-Tekstil ve 14-Konfeksiyon 

sektörlerinin son sıralarda yer alması, bu sektörlerde Türkiye’nin geleneksel ihracatçı pozisyonunun 

zayıflamaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yine en yüksek ihracat değerine sahip 

olan sektörlerden 24-Ana Metal’ın son sıralarda yer alması, 29-Motorlu Kara Taşıtları’nın gerileme 

dönemine girmiş olması dikkat çekmektedir. 

Pandemi döneminde (konjonktürün doğal sonucu olarak) kendisi tarihsel verisine kıyasla en yüksek 

ihracat düzeyine ulaşan sektör 21-Eczacılık Ürünleri olmuştur. Bu sektörü 31-Mobilya ve 20-

Kimyasallar sektörleri izlemiştir. Çok düşük ihracat değerine sahip 12-Tütün sektörü bir yana 

bırakılırsa, pandemi dönemi kabul ettiğimiz 2020 yılında sadece 3 sektörün ihracat değerleri 2017 

yılı Ocak Ayı değerinin altındadır (14-Konfeksiyon, 24-Ana Metal ve 26-Elektronik ve Optik 

sektörleri). 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 109.0 10 117.7 14 120.6 17 112.7 16 150.0 17

10 Gıda 105.2 17 108.7 19 114.5 19 119.3 13 147.4 18

11 İçecek 109.7 9 128.5 7 124.3 13 116.6 15 160.1 12

12 Tütün 91.9 24 96.0 24 99.3 23 97.8 22 80.2 24

13 Tekstil 102.7 21 104.4 23 103.1 22 102.9 19 132.7 20

14 Konfeksiyon 101.4 23 105.0 21 106.0 20 98.6 21 120.6 21

15 Deri Ürünleri 110.1 8 125.3 9 130.4 9 105.3 17 146.7 19

16 Ağaç Ürünleri 107.0 14 114.9 16 123.1 14 133.2 6 200.9 4

17 Kağıt 114.1 5 124.9 10 131.1 8 128.2 9 151.0 16

18 Basım&Yayın 135.7 2 254.3 1 132.8 7 127.5 10 207.6 3

19 Rafine Petrol 134.1 3 162.4 2 229.5 1 122.8 12 222.8 1

20 Kimyasallar 113.9 6 135.4 4 145.4 6 149.7 3 208.6 2

21 Eczacılık 103.0 20 133.5 5 146.1 4 185.9 1 192.6 5

22 Kauçuk&Plastik 108.1 13 120.0 13 122.1 16 123.1 11 158.7 13

23 Metal Dışı Mineral 103.7 18 114.0 18 128.9 11 139.6 5 173.1 9

24 Ana Metal 102.6 22 104.6 22 91.6 24 89.3 23 156.8 14

25 Metal Eşya 108.9 11 123.0 11 127.0 12 128.9 8 175.0 8

26 Elektronik&Optik 103.5 19 105.5 20 104.3 21 89.2 24 103.0 23

27 Elektrikli Teçhizat 106.4 15 117.1 15 119.2 18 119.1 14 154.6 15

28 Makine&Ekipman 113.2 7 136.8 3 147.6 3 140.3 4 179.6 7

29 Motorlu K. Taşıtı 116.8 4 128.1 8 123.0 15 101.7 20 115.0 22

30 Diğer Ulaşım Ar. 147.9 1 120.2 12 145.7 5 129.8 7 173.1 10

31 Mobilya 105.4 16 129.5 6 149.8 2 149.8 2 188.1 6

32 Diğer İmalat 108.6 12 114.1 17 129.6 10 103.6 18 172.0 11

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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Geleneksel olarak dış ticaret fazlası veren ve ihracatı domine eden 13-Tekstil, 14-Konfeksiyon, 24-

Ana Metal ve 29-Motorlu Kara Taşıtları sektörleri, ihracat endeks değerleriyle son sıralarda yer 

alarak, ihracat içindeki göreli paylarını kaybetme eğiliminde olmuşlardır. 

2020 yılında en yüksek ihracat artışı gösteren 21-Eczacılık sektörü, bir sonraki yılda en düşük 

ihracat artışı gösteren sektörlerdendir. Buna karşın ulaştığı ihracat değeriyle, 2007 Ocak ayına 

kıyasla ihracatı en çok artan sektör haline gelmiştir. 

2021 yılında (12-Tütün hariç) tüm sektörlerin ihracat değerleri 2017 yılı Ocak ayının üzerindedir. 

Aynı zamanda genel olarak, 2021 yılı ihracat değerleri dönemin en yüksek düzeyindedir. 

Pandemi öncesi ve sonrası dönemde imalat sanayi ve alt sektörlerinin ihracat endekslerinin yıllık 

değişimlerine göre hazırlanan veriler Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Sektörlerin İhracat Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

Sektörlerin pandemi öncesi ihracat performansları yıllar itibarıyla belirgin şekilde değişkenlik 

göstermektedir. Ancak 24-Ana Metal sektörünün pandemi öncesi dönemde ihracat artışında en alt 

sıralarda yer aldığı, 2019 yılında da ihracatı azalan altı sektörden birisi olarak 23. sırada yer aldığı (-

%12.4) görülmektedir. Geleneksel net ihracatçı olduğumuz 13-Tekstil, 14-Konfeksiyon ve 29-

Motorlu Kara Taşıtları sektörlerinin de bu dönemde alt sıralarda yer alarak kötü performans 

gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Pandemi döneminde ihracatı en fazla artan sektör 21-Eczacılık Ürünleri olurken (%27.3), onu %8.3 

ile 23-Metal Dışı Mineraller ve %8.2 ile 16-Ağaç Ürünleri izlemiştir. Genel olarak imalat sanayi 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 9.0 10 8.0 15 2.5 15 -6.6 17 33.1 11

10 Gıda 5.2 17 3.3 20 5.3 10 4.2 4 23.6 18

11 İçecek 9.7 9 17.1 7 -3.3 21 -6.2 16 37.3 8

12 Tütün -8.1 24 4.6 18 3.4 13 -1.5 11 -18.0 24

13 Tekstil 2.7 21 1.7 23 -1.2 20 -0.2 10 28.9 14

14 Konfeksiyon 1.4 23 3.6 19 1.0 18 -7.0 18 22.3 19

15 Deri Ürünleri 10.1 8 13.9 8 4.1 12 -19.3 22 39.3 7

16 Ağaç Ürünleri 7.0 14 7.4 16 7.1 9 8.2 3 50.8 5

17 Kağıt 14.1 5 9.5 14 5.0 11 -2.2 12 17.8 20

18 Basım&Yayın 35.7 2 87.4 1 -47.8 24 -4.0 14 62.8 4

19 Rafine Petrol 34.1 3 21.1 4 41.4 1 -46.5 24 81.5 1

20 Kimyasallar 13.9 6 18.9 6 7.4 8 3.0 5 39.3 6

21 Eczacılık 3.0 20 29.6 2 9.4 6 27.3 1 3.6 23

22 Kauçuk&Plastik 8.1 13 11.0 10 1.7 17 0.8 7 28.9 13

23 Metal Dışı Mineral 3.7 18 10.0 12 13.1 5 8.3 2 24.0 17

24 Ana Metal 2.6 22 1.9 22 -12.4 23 -2.5 13 75.6 2

25 Metal Eşya 8.9 11 12.9 9 3.3 14 1.5 6 35.7 9

26 Elektronik&Optik 3.5 19 2.0 21 -1.1 19 -14.5 20 15.5 21

27 Elektrikli Teçhizat 6.4 15 10.1 11 1.8 16 -0.1 9 29.8 12

28 Makine&Ekipman 13.2 7 20.8 5 8.0 7 -5.0 15 28.0 15

29 Motorlu K. Taşıtı 16.8 4 9.7 13 -4.0 22 -17.3 21 13.0 22

30 Diğer Ulaşım Ar. 47.9 1 -18.7 24 21.2 2 -10.9 19 33.3 10

31 Mobilya 5.4 16 22.8 3 15.6 3 0.0 8 25.6 16

32 Diğer İmalat 8.6 12 5.1 17 13.6 4 -20.1 23 66.0 3

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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ihracatının daraldığı 2020 yılında 15 sektörün ihracatı bir önceki yıla göre azalırken, imalat sanayi 

ihracatı da %6.6 gerilemiştir. 

Pandemi sonrası dönemde ihracatta önemli yükselme (imalat sanayi ihracatı artışı %33.1) 

gerçekleşmiş, 12-Tütün haricinde ihracatı gerileyen sektör olmamıştır. En yüksek ihracat artışı 

%81.5 ile 19-Rafine Petrol Ürünleri, %75.6 ile 24-Ana Metal ve %66 ile 32-Diğer İmalat 

sektörlerinde görülmüştür. İhracatı en az artan sektörler ise 12-Tütün, 21-Eczacılık Ürünleri ve 29-

Motorlu Kara Taşıtları olmuştur. 

1.2.6 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin İthalatındaki Gelişmeler 

İmalat sanayinin incelenen dönemdeki ithalat eğilimi yıllıklandırılmış aylık verilerle Grafik 5’de 

verilmektedir. 

Grafik 5. İmalat Sanayi İthalat Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü (*) 

 (*): 2017 Ocak ayında imalat sanayi yıllıklandırılmış ithalatı 172.5 Milyar USD’dir. 

İmalat sanayi üretiminin ithalat bağımlılığı nedeniyle üretim endeksi grafiği (Grafik 1) ile neredeyse 

birebir paralellik gösteren Grafik 5, imalat sanayinin büyüme dönemlerinde artan, daralma 

dönemlerinde azalan seyir çizmektedir. Grafik 1’de aylık üretim endeksi trendinin ortalama etrafında 

daha oynak görünmesinin nedeni, ithalat verilerinin Grafik 5’de yıllıklandırılmasından 

kaynaklanmaktadır. İmalat sanayi üretim endeksi değişimlerinin 2017 yılında %14.2, 2018’de -

%11.2, 2019’da %9.2, 2020’de %10.1 ve 2021’de %13.9 olduğu hatırlanırsa yıllık üretim ve ithalat 

verilerindeki “birlikte hareket etme eğilimi” daha belirgin olacaktır.  

Pandemi öncesinde 2018 Mayıs ayında 122.4 ile en yüksek endeks değerine ulaşan ithalat endeksi, 

bu tarihten sonra azalma eğilimine girerek 2019 Eylül ayında 90.2 ile dönemin en düşük düzeyine 

gerilemiştir. Pandemi başlangıcına kadar artışını sürdüren ithalat endeksi, 2020 Mart ayında 97.1 

değerine ulaşırken, pandemi ile birlikte tekrar düşmüş ve 2020 Mayısında 93.6 değerini almıştır. 
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Bu tarihten sonra neredeyse kesintisiz artan imalat sanayi ithalat endeksi 2021 yılı sonunda da 119.4 

değerine ulaşmıştır. 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin incelenen dönem için ithalat endeks değerleri ve sektörlerin 

sıralamaları Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. Sektörlerin İthalat Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

Önemli bir ihracatcı sektör olan 24-Ana Metal, Türkiye’nin demir çelik üretimi büyük oranda hurda 

demir eritmeye dayalı olduğu ve hurda demir de ithalat yoluyla elde edildiği için, büyük ölçüde 

ithalata bağımlıdır. Bu yapı nedeniyle 24-Ana Metal sektörü tüm dönem boyunca en yüksek endeks 

değerine sahip üç sektör arasında yer almıştır.  

2017'ye kıyasla ithalat tutarı en fazla artış gösteren sektörler; 20-Kimyasallar, 21–Eczacılık ve 24-

Ana Metal sanayi sektörleri olmuştur. Bu durum da imalat sanayinin ara mallarına olan bağımlılığını 

göstermektedir. 

14-Konfeksiyon, 15-Deri Ürünleri ve 16-Ağaç Ürünleri sektörleri, 2017'ye kıyasla ithalatı en çok 

düşen sektörlerdir. 

Yıllıklandırılmış verilere göre 2020 yılında 17 sektörün, 2021 yılında da 11 sektörün ithalatı 2017 

yılı düzeyinin altındadır. 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 113.5 5 106.9 6 94.0 12 104.2 6 119.4 8

10 Gıda 104.8 12 98.8 13 98.7 8 107.0 4 128.8 6

11 İçecek 129.6 3 121.3 3 105.2 6 111.5 3 152.1 4

12 Tütün 89.2 24 95.1 17 97.2 11 85.5 17 83.0 20

13 Tekstil 112.0 7 104.3 9 98.9 7 86.1 15 100.7 13

14 Konfeksiyon 91.1 22 83.8 22 68.1 22 57.7 23 66.9 23

15 Deri Ürünleri 96.1 20 96.2 16 83.7 18 69.5 22 81.8 22

16 Ağaç Ürünleri 90.2 23 66.1 24 33.1 24 35.7 24 39.6 24

17 Kağıt 106.4 9 109.3 5 98.4 9 92.6 11 107.3 12

18 Basım&Yayın 99.1 18 85.6 19 76.8 19 78.2 21 82.2 21

19 Rafine Petrol 132.4 2 168.2 1 119.8 2 83.8 19 137.2 5

20 Kimyasallar 115.0 4 117.6 4 110.2 5 106.0 5 156.0 2

21 Eczacılık 105.9 10 106.4 7 115.6 3 117.2 2 157.7 1

22 Kauçuk&Plastik 105.9 11 98.4 14 90.0 15 93.0 10 110.4 10

23 Metal Dışı Mineral 104.1 13 97.7 15 85.8 17 94.4 8 117.6 9

24 Ana Metal 157.4 1 140.8 2 126.0 1 183.4 1 155.4 3

25 Metal Eşya 98.8 19 98.9 12 87.9 16 89.0 13 90.9 17

26 Elektronik&Optik 108.7 8 82.2 23 75.4 20 85.1 18 93.0 15

27 Elektrikli Teçhizat 102.6 15 103.1 10 91.9 13 101.5 7 125.5 7

28 Makine&Ekipman 95.9 21 91.3 18 71.5 21 85.8 16 109.6 11

29 Motorlu K. Taşıtı 100.6 17 85.4 20 63.7 23 86.2 14 89.2 18

30 Diğer Ulaşım Ar. 112.2 6 85.1 21 97.3 10 93.1 9 84.3 19

31 Mobilya 101.6 16 99.0 11 90.6 14 82.9 20 92.5 16

32 Diğer İmalat 103.6 14 106.2 8 114.1 4 89.8 12 94.2 14

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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İmalat sanayi ve alt sektörlerinin ithalat endeksi değişim düzeyleri ve sıralamaları Tablo 14’de 

verilmiştir. 

Tablo 14. Sektörlerin İthalat Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

Pandemi öncesi dönem imalat sanayi ve alt sektörlerinin ithalat endeks değerlerinin değişimine 

bakıldığında, dikkati ilk çeken 2018 ve 2019 yıllarındaki daralmalardır. İmalat sanayi ithalat endeksi 

2018 yılında %5.8, 2019 yılında ise %12.1 daralma göstermiştir. 2018 yılında 14, 2019 yılında ise 

19 alt sektör ithalatında gerileme meydana gelmiştir.  

Pandemi döneminde ise %10.9 artan ithalat endeksine en büyük katkı %45.6’lık artışla 24-Ana 

Metal sektöründen gelmiştir. Bu yılda ithalat endeksinde en fazla artış gösteren diğer sektörler ise 

%35.4 ile 29-Motorlu Kara Taşıtları ve %20.0 ile 28-Makine ve Ekipman’dır.  En fazla ithalat 

daralması gösteren sektörler ise 19-Rafine Petrol Ürünleri, 32-Diğer İmalat ve 15-Deri Ürünleri 

olmuştur.  

Pandemi sonrasında %14.6 artan imalat sanayi ithalatında ilk sırayı %63.8 ile 19-Rafine Petrol 

Ürünleri, ikinci sırayı %47.1 ile 20-Kimyasallar ve %36.4 ile 11-İçecek sektörleri almıştır. Sadece 

üç sektörün ithalatında daralma görülen 2021 yılında, en fazla daralma -%15.3 ile 24-Ana Metal 

sektöründe iken onu -%9.4 ile 30-Diğer Ulaşım Araçları ve -%2.8 ile 12-Tütün izlemiştir. 

1.2.7 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Toplam Cirolarındaki Gelişmeler 

Bu bölümde sektörlerin satış hacimlerindeki değişimleri gösteren ve yurtiçi ciro ile yurtdışı cironun 

toplamını ifade eden toplam ciro değerlerinin endekslenmiş verileri yorumlanacaktır. İzleyen 

bölümlerde toplam cironun yurtiçi ve yurtdışı bileşenleri ayrıca analiz edilecektir. 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 13.5 5 -5.8 13 -12.1 16 10.9 5 14.6 14

10 Gıda 4.8 12 -5.7 12 -0.1 5 8.4 8 20.4 8

11 İçecek 29.6 3 -6.4 15 -13.3 19 6.0 10 36.4 3

12 Tütün -10.8 24 6.6 2 2.2 4 -12.1 19 -2.8 22

13 Tekstil 12.0 7 -6.8 16 -5.2 6 -13.0 20 17.0 11

14 Konfeksiyon -8.9 22 -8.1 18 -18.7 20 -15.3 21 16.0 12

15 Deri Ürünleri -3.9 20 0.2 8 -13.0 18 -16.9 22 17.7 10

16 Ağaç Ürünleri -9.8 23 -26.8 24 -50.0 24 7.9 9 10.9 16

17 Kağıt 6.4 9 2.7 3 -9.9 11 -5.9 17 15.8 13

18 Basım&Yayın -0.9 18 -13.5 20 -10.3 12 1.8 12 5.0 18

19 Rafine Petrol 32.4 2 27.0 1 -28.8 23 -30.0 24 63.8 1

20 Kimyasallar 15.0 4 2.3 5 -6.3 7 -3.8 15 47.1 2

21 Eczacılık 5.9 10 0.5 6 8.6 2 1.3 13 34.6 4

22 Kauçuk&Plastik 5.9 11 -7.1 17 -8.5 10 3.4 11 18.7 9

23 Metal Dışı Mineral 4.1 13 -6.2 14 -12.2 17 10.1 7 24.6 6

24 Ana Metal 57.4 1 -10.6 19 -10.5 13 45.6 1 -15.3 24

25 Metal Eşya -1.2 19 0.1 9 -11.1 15 1.2 14 2.2 21

26 Elektronik&Optik 8.7 8 -24.4 23 -8.3 8 12.9 4 9.3 17

27 Elektrikli Teçhizat 2.6 15 0.4 7 -10.9 14 10.5 6 23.6 7

28 Makine&Ekipman -4.1 21 -4.8 11 -21.7 21 20.0 3 27.7 5

29 Motorlu K. Taşıtı 0.6 17 -15.2 21 -25.4 22 35.4 2 3.4 20

30 Diğer Ulaşım Ar. 12.2 6 -24.2 22 14.4 1 -4.3 16 -9.4 23

31 Mobilya 1.6 16 -2.6 10 -8.4 9 -8.5 18 11.6 15

32 Diğer İmalat 3.6 14 2.5 4 7.4 3 -21.3 23 4.9 19

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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Bu bölümde de yurtiçi ciro artışının karşılaştırılabileceği gösterge veri olarak Yİ ÜFE
3
, yurtdışı ciro 

endeksinin artışının da karşılaştırılabileceği gösterge veri olarak sepet kur
4 

 düşünülmüş, grafikte 

bilgi vermesi için bu iki göstergenin de yıllık değerleri eklenmiştir.  

İmalat sanayinin pandemi öncesi ve sonrası dönemi için toplam ciro endeksinin gelişimi Grafik 6’da 

verilmektedir. 

Grafik 6. İmalat Sanayi İhracat Endeksinin Yİ ÜFE ve Sepet Kurla Karşılaştırmalı Olarak Pandemi Öncesi ve 

Sonrası Görünümü  

Grafik 6’da yıl sonları itibarıyla verilen sepet kur ve Yİ Üfe değerleri ile yurtiçi ciro endeksinin 

değerler karşılaştırılarak imalat sanayindeki yıllık ciro düzeyinin eriştiği göreli değer görülebilecek 

ve yıllık değişimler sayesinde de enflasyon ve döviz kuru karşısında imalat sanayi cirosunun reel 

olarak artıp artmadığı anlaşılabilecektir.  

Pandemi öncesinde önemli bir krizin yaşandığı 2018 yılında bile kur ve enflasyon karşısında reel 

değerini koruyan imalat sanayi cirosu, 2017 ve 2019 yıllarında hem kur hem de enflasyonun 

üzerinde artış göstermiştir. 2019 yılı sonunda ciro endeksi 170.5 değerinde iken, 2017.01’e göre 

kümülatif sepet kur endeksi 162.5, Yİ ÜFE endeksi ise 157.5 düzeyindedir. 

Pandemi dönemi olan 2020 yılının Şubat ayında 181.9 değerine ulaşan ciro endeksi, salgının ilk 

aylarında çok hızlı bir düşme göstererek Nisan ayında 124.0 düzeyine gerilemiştir. Ancak bu tarihten 

sonra imalat sanayi toplam cirosu hızlı bir artış göstererek 2020 yılını 241.6 düzeyinde 

                                                           
3 Yİ ÜFE, imalat sanayinde üretilen ve yurtiçine satılan ürünlerin, üretici fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Bu 

anlamıyla da, bazen sanıldığının aksine, üreticinin yaşadığı/katlandığı fiyat/maliyet artışını değil, aksine üreticinin 

ürünlerine yaptığı zam oranını ifade etmektedir (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1). 
4 Sepet kur (1 USD + 1 EUR)/2 olarak hesaplanmıştır. USD/TRY döviz kuru üzerindeki EUR/USD çapraz kur etkisini 

elimine etmek amacıyla sepet kur kullanılmıştır. 
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NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 126.2 16 145.7 13 170.5 15 241.6 13 492.1 10

10 Gıda 117.9 19 134.6 21 167.5 16 211.1 19 398.4 17

11 İçecek 133.4 9 160.5 4 197.6 6 196.6 22 357.1 21

12 Tütün 161.2 1 223.2 1 231.1 2 212.3 18 463.8 15

13 Tekstil 123.0 18 147.0 11 177.2 13 245.4 12 522.7 8

14 Konfeksiyon 126.8 15 150.0 10 179.6 9 227.2 15 438.0 16

15 Deri Ürünleri 131.9 10 136.3 20 179.1 10 180.2 24 327.9 23

16 Ağaç Ürünleri 135.1 7 144.6 15 177.3 12 249.0 10 544.3 7

17 Kağıt 130.0 11 169.4 3 198.5 5 291.5 2 673.4 4

18 Basım&Yayın 113.4 23 140.1 19 167.4 17 203.1 21 369.2 20

19 Rafine Petrol 106.4 24 146.5 12 200.6 4 194.8 23 677.3 2

20 Kimyasallar 127.8 13 155.3 6 188.2 8 284.8 3 676.4 3

21 Eczacılık 114.5 22 142.4 17 190.0 7 260.5 9 321.1 24

22 Kauçuk&Plastik 127.4 14 145.4 14 167.1 18 248.9 11 490.6 11

23 Metal Dışı Mineral 136.4 6 125.8 23 141.2 24 210.9 20 397.0 18

24 Ana Metal 139.0 5 151.3 9 154.7 21 274.4 4 647.5 5

25 Metal Eşya 139.1 4 151.9 8 177.5 11 269.0 5 516.6 9

26 Elektronik&Optik 146.4 3 190.1 2 201.7 3 269.0 6 598.4 6

27 Elektrikli Teçhizat 129.8 12 154.8 7 162.9 20 260.6 8 470.2 13

28 Makine&Ekipman 125.4 17 143.2 16 171.4 14 261.6 7 484.2 12

29 Motorlu K. Taşıtı 114.6 21 141.1 18 147.3 23 228.0 14 347.0 22

30 Diğer Ulaşım Ar. 154.0 2 132.2 22 297.6 1 303.9 1 805.1 1

31 Mobilya 116.5 20 156.0 5 166.2 19 217.3 16 388.8 19

32 Diğer İmalat 133.9 8 113.3 24 152.8 22 214.1 17 469.7 14

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu

tamamlamıştır. 2020 sonunda Yİ ÜFE’nin 200.5, sepet kurun ise 220.2 düzeyinde olduğu 

düşünüldüğünde, a priori ve sezgisel olarak imalat sanayinin bu yılı önemli bir kâr artışı ile 

tamamladığı söylenebilir.
5
 

Pandemi sonrasında ise, tüm göstergelerin pozitif olduğu 2021 yılında imalat sanayi cirosu 

neredeyse geometrik bir atış göstererek yıl sonunda 492.1 düzeyine ulaşmıştır. Aynı dönem için 

sepet kur endeksi 347.2, Yİ ÜFE endeksi ise 355.9 düzeyindedir. Buradan da, 2021 yılında imalat 

sanayi genelinde kârların (en azından işletme artığının–operational surplus) reel olarak da arttığı 

anlaşılmaktadır. 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin toplam ciro endeksindeki gelişmeler Tablo 15’de verilmektedir. 

Tablo 15. Sektörlerin Toplam Ciro Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

Pandemi öncesi dönemde ciro endeksi en çok artış gösteren sektör 12-Tütün olmuştur. Bu sektörü 

26-Elektronik ve Optik ve (2018 yılındaki önemli gerilemesine karşın) 30-Diğer Ulaşım Araçları 

sektörleri izlemektedir.  

30-Diğer Ulaşım Araçları sektörü ulaştığı ciro endeksi değeri ile hem pandemi hem de pandemi 

sonrası dönemde 2017 Ocak ayına göre en yüksek satış düzeyine ulaşan sektör olmuştur. Sektörün 

                                                           
5 Bu bölümün sonunda imalat sanayi sektörlerinin kârlılığı ile detaylı ve uzun dönemli bir değerlendirme yapılarak bu konu 

açıklığa kavuşturulacaktır. 
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2017 Ocak cirosu 100 kabul edildiğinde 2021 Aralık ayında yedi kat artışla 805.1 değerine 

ulaşmıştır. 

Pandemi ve sonrası dönemde istikrarlı şekilde yüksek ciro değerlerine ulaşan 20-Kimyasallar, 17-

Kâğıt ve 24-Ana Metal sektörleri dikkat çekmektedir. Pandemi dönemi ve sonrasında en düşük ciro 

değerlerine sahip sektörler ise 24-Ana Metal, 29-Motorlu Kara Taşıtları, 11-İçecek, (sadece pandemi 

sonrası dönemde) 21-Eczacılık Ürünleri olmuştur. 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin toplam ciro endeksindeki değişimler (yıllık satış hacmi değişimleri) 

Tablo 16’da verilmektedir. 

Tablo 16. Sektörlerin Toplam Ciro Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

Ciro değişimlerine bakıldığında pandemi öncesi ya da sonrasında çok da değişmeksizin hemen tüm 

sektörlerin yıllık cirolarının arttığı görülmektedir. Bunun istisnaları ise 2018 yılında ciroları daralan 

32-Diğer İmalat, 30-Diğer Ulaşım Araçları ve 23-Metal Dışı Mineraller sektörleri ile pandemi 

döneminde 12-Tütün, 19-Rafine Petrol Ürünleri ve 11-İçecek sektörleridir.  

Pandemi döneminde toplam cirosu en fazla artan sektörler, sırasıyla, 24-Ana Metal, 27-Elektrikli 

Teçhizat ve 29-Motorlu Kara Taşıtları sektörleridir. Elektrikli Teçhizat ve Motorlu Kara Taşıtları 

sektörleri diğer yıllarda ise genellikle alt-orta sıralarda yer almıştır. 

2021 yılı, imalat sanayi tüm sektörlerinin en yüksek ciro değerine ulaştığı dönem olmuştur. 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 26.2 16 15.5 14 17.0 15 41.7 10 103.6 11

10 Gıda 17.9 19 14.2 16 24.4 6 26.0 18 88.8 15

11 İçecek 33.4 9 20.3 10 23.1 7 -0.5 22 81.6 20

12 Tütün 61.2 1 38.4 1 3.5 23 -8.1 24 118.5 9

13 Tekstil 23.0 18 19.4 11 20.6 10 38.5 13 113.0 10

14 Konfeksiyon 26.8 15 18.4 13 19.7 12 26.5 17 92.8 13

15 Deri Ürünleri 31.9 10 3.3 21 31.4 5 0.6 21 82.0 18

16 Ağaç Ürünleri 35.1 7 7.0 20 22.7 8 40.4 11 118.6 8

17 Kağıt 30.0 11 30.3 4 17.2 14 46.9 9 131.0 5

18 Basım&Yayın 13.4 23 23.5 7 19.5 13 21.3 19 81.8 19

19 Rafine Petrol 6.4 24 37.7 2 36.9 2 -2.9 23 247.8 1

20 Kimyasallar 27.8 13 21.5 9 21.2 9 51.3 6 137.5 3

21 Eczacılık 14.5 22 24.4 6 33.4 4 37.1 14 23.2 24

22 Kauçuk&Plastik 27.4 14 14.1 17 15.0 17 48.9 8 97.1 12

23 Metal Dışı Mineral 36.4 6 -7.8 22 12.3 18 49.3 7 88.3 16

24 Ana Metal 39.0 5 8.9 19 2.2 24 77.4 1 136.0 4

25 Metal Eşya 39.1 4 9.2 18 16.8 16 51.5 5 92.1 14

26 Elektronik&Optik 46.4 3 29.8 5 6.1 20 33.3 15 122.5 6

27 Elektrikli Teçhizat 29.8 12 19.2 12 5.3 21 60.0 2 80.4 21

28 Makine&Ekipman 25.4 17 14.2 15 19.7 11 52.6 4 85.1 17

29 Motorlu K. Taşıtı 14.6 21 23.1 8 4.4 22 54.8 3 52.2 23

30 Diğer Ulaşım Ar. 54.0 2 -14.2 23 125.1 1 2.1 20 164.9 2

31 Mobilya 16.5 20 33.9 3 6.6 19 30.7 16 79.0 22

32 Diğer İmalat 33.9 8 -15.4 24 34.8 3 40.1 12 119.4 7

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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30-Diğer Ulaşım Araçları ve 19-Rafine Petrol sektörleri, dönem içinde toplam cirosu en çok artan 

sektörlerdir. 

1.2.8 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Yurtiçi Cirosundaki Gelişmeler 

Bir önceki bölümde toplam olarak incelenen ciro değerleri, bu bölümde yurtiçi ciro bileşeni 

açısından incelenecektir. Yurtiçi ciro; imalat sanayinin yurtiçinde üretip yurtiçine sattığı ürünlerden 

kaynaklanan ciro değerini temsil etmektedir. Orijinali cari Türk Lirası değerler olan veri, diğer 

bölümlerde olduğu gibi 2017 Ocak ayı 100 olacak şekilde endekslenmiştir. Cari değerlerle ifade 

edilen imalat sanayi yurtiçi ciro endeksinin reel olarak artış gösterip göstermediğini anlayabilmek 

amacıyla da Yİ ÜFE endeks değerleri baz dönemi değiştirilip 2017 Ocak ayı 100 olacak şekilde aynı 

dönem için hesaplanarak Grafik 7’de ciro verisi ile birlikte verilmiştir. 

 

Grafik 7. İmalat Sanayi Yurtiçi Ciro Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü 

Grafik 6’da verilen toplam ciro endeksine benzer bir yapı gösteren imalat sanayi yurtiçi ciro endeksi, 

dönem başındaki 100 değerinden sonra yıllık periyotlarda sürekli artma eğilimi göstermiştir. 2017 

yılı sonunda 130.0, 2018 sonunda 137.6, 2019 sonunda 166.5, 2020 sonunda 232.7 ve 2021 sonunda 

da 461.1 değerine ulaşan endekse göre, 2019 yılı hariç pandemi öncesi-sonrası tüm dönemlerde 

imalat sanayi yurtiçi cirosu reel olarak artmıştır.  

Pandemi döneminin ilk çeyreğinde diğer göstergelerde yaşanan düşüş yurtiçi ciroda da yaşanmış, 

ancak daha sonrasında görülen hızlı artışla 2020 yılında imalat sanayi yurtiçi cirosu (reel olarak da) 

artmıştır.  

Alt sektörler itibarıyla yurtiçi cironun gelişimi ise Tablo 17’de verilmektedir. 
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Tablo 17. Sektörlerin Yurtiçi Ciro Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

İncelenen dönem içinde 2017 yıl sonunda yurtiçi cirosu düşen 30-Diğer Ulaşım Araçları dışında 

cirosu nominal olarak azalan bir sektör bulunmamaktadır.  

Pandemi öncesi dönemde en yüksek yurtiçi ciro endeks değerine 12-Tütün erişmiştir. 23-Metal Dışı 

Mineraller sektörü pandemi öncesi son iki yılda en düşük yurtiçi ciro endeks değerine sahip 

sektörlerden birisi olmuş, 30-Diğer Ulaşım Araçları sektörü ise 2017 ve 2018 yıllarındaki en düşük 

endeks değerinden 2019 yılında en yüksek değere ulaşmıştır.  

Pandemi ve sonrası dönem için endeks değeri en çok yükselen sektör 17-Kâğıt olmuşken, ikinci 

sırayı 20-Kimyasallar almıştır. 2017 yılı Ocak ayına göre yurtiçi cirosunu en çok artıran sektörler;  

17-Kâğıt, 19-Rafine Petrol ve 20-Kimyasallar sektörleridir. Bu sektörlere dönem boyunca 26-

Elektronik ve Optik sektörü eşlik etmiştir. 

 Pandemi sonrasında 15-Deri Ürünleri sektörü, yurtiçi ciro endeks değeri en düşük gerçekleşen 

sektördür.  

Sektörlerin 2017-2021 döneminde yurtiçi ciro endekslerinin değişimi Tablo 18’de verilmektedir. 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 130.0 15 137.6 14 166.5 15 232.7 12 461.1 9

10 Gıda 120.2 20 131.4 18 168.9 13 208.4 19 372.8 17

11 İçecek 135.4 8 159.7 4 197.0 5 196.7 22 359.9 18

12 Tütün 199.6 1 309.7 1 317.3 1 271.2 4 672.5 4

13 Tekstil 130.3 14 149.7 8 184.5 9 245.9 8 543.7 7

14 Konfeksiyon 135.2 9 152.3 6 189.5 7 221.8 15 410.5 16

15 Deri Ürünleri 132.5 11 131.5 17 178.5 10 171.2 24 288.9 23

16 Ağaç Ürünleri 136.1 7 142.6 10 173.2 11 229.3 13 484.2 8

17 Kağıt 131.7 12 166.9 3 199.4 4 295.2 1 697.3 1

18 Basım&Yayın 111.0 23 137.2 15 165.0 17 197.9 21 355.1 19

19 Rafine Petrol 125.7 17 141.9 11 170.9 12 209.0 18 686.4 3

20 Kimyasallar 135.0 10 156.2 5 195.3 6 293.2 2 691.5 2

21 Eczacılık 114.2 22 138.5 13 185.7 8 254.3 6 286.3 24

22 Kauçuk&Plastik 128.1 16 135.6 16 160.5 18 235.3 11 454.1 12

23 Metal Dışı Mineral 139.2 6 116.2 23 128.3 24 184.3 23 325.0 22

24 Ana Metal 143.0 3 120.1 21 143.3 23 255.4 5 579.1 5

25 Metal Eşya 140.8 5 143.1 9 167.2 14 253.0 7 455.5 11

26 Elektronik&Optik 141.4 4 193.3 2 199.4 3 282.7 3 572.0 6

27 Elektrikli Teçhizat 131.6 13 141.6 12 153.4 19 235.8 10 429.2 13

28 Makine&Ekipman 124.5 18 128.0 20 149.0 21 244.3 9 422.5 14

29 Motorlu K. Taşıtı 122.0 19 130.9 19 145.9 22 226.9 14 339.1 20

30 Diğer Ulaşım Ar. 97.2 24 118.7 22 262.9 2 219.2 16 455.6 10

31 Mobilya 114.6 21 151.0 7 151.5 20 198.7 20 338.5 21

32 Diğer İmalat 143.7 2 110.4 24 166.4 16 209.1 17 418.6 15

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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Tablo 18. Sektörlerin Yurtiçi Ciro Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

 

Pandemi öncesi dönemde 2017 ve 2018 yıllarında en yüksek yurtiçi ciro artışı görülen sektör 12-

Tütün olmuştur. Bu sektörün 2019 ve 2020 yıllarında ise sondan ikinci sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

2020 yılında en yüksek yıllık yurtiçi ciro artışı sağlayan sektörler 24-Ana Metal, 28-Makine ve 

Ekipman ve 29-Motorlu Kara taşıtları sektörleridir. 

2020 yılında yurtiçi ciro azalışı yaşayan sadece 4 sektör bulunmaktadır (İçecek, Tütün, Deri 

Mamuller ve Diğer Ulaşım Araçları sektörleri) 

2021 yılında tüm sektörlerin yurtiçi cirosu bir önceki yıla göre önemli artış göstermiştir (en düşük 

artış %12.6 ile 21-Eczacılık, en yüksek artış %228.4 ile 19-Rafine Petrol sektörleri) 

1.2.9 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Yurtdışı Cirolarındaki Gelişmeler 

Yurtdışı ciro, imalat sanayi sektörlerinin yalnızca yurtdışına yaptıkları satış gelirleri üzerinden 

hesaplanmaktadır. İmalat sanayi yurtdışı ciro endeksinin dönem içindeki gelişimi Grafik 8’de 

verilmiştir. 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 30.0 15 5.9 16 21.0 11 39.7 11 98.2 11

10 Gıda 20.2 20 9.3 13 28.5 5 23.4 17 78.9 18

11 İçecek 35.4 8 17.9 8 23.3 8 -0.1 21 83.0 14

12 Tütün 99.6 1 55.2 1 2.4 23 -14.5 23 147.9 2

13 Tekstil 30.3 14 14.8 10 23.3 9 33.2 13 121.1 6

14 Konfeksiyon 35.2 9 12.7 12 24.4 7 17.0 20 85.1 13

15 Deri Ürünleri 32.5 11 -0.8 21 35.7 3 -4.1 22 68.7 22

16 Ağaç Ürünleri 36.1 7 4.8 18 21.5 10 32.4 14 111.2 7

17 Kağıt 31.7 12 26.7 4 19.4 14 48.0 7 136.2 3

18 Basım&Yayın 11.0 23 23.6 5 20.3 13 19.9 19 79.5 17

19 Rafine Petrol 25.7 17 12.9 11 20.4 12 22.3 18 228.4 1

20 Kimyasallar 35.0 10 15.7 9 25.0 6 50.1 6 135.8 4

21 Eczacılık 14.2 22 21.2 7 34.1 4 36.9 12 12.6 24

22 Kauçuk&Plastik 28.1 16 5.9 17 18.3 16 46.6 8 93.0 12

23 Metal Dışı Mineral 39.2 6 -16.5 23 10.4 20 43.6 9 76.4 19

24 Ana Metal 43.0 3 -16.0 22 19.3 15 78.3 1 126.7 5

25 Metal Eşya 40.8 5 1.7 20 16.8 17 51.3 5 80.0 16

26 Elektronik&Optik 41.4 4 36.7 2 3.1 22 41.8 10 102.3 9

27 Elektrikli Teçhizat 31.6 13 7.6 14 8.3 21 53.8 4 82.0 15

28 Makine&Ekipman 24.5 18 2.9 19 16.4 18 64.0 2 73.0 20

29 Motorlu K. Taşıtı 22.0 19 7.3 15 11.5 19 55.5 3 49.4 23

30 Diğer Ulaşım Ar. -2.8 24 22.2 6 121.5 1 -16.6 24 107.8 8

31 Mobilya 14.6 21 31.7 3 0.4 24 31.1 15 70.4 21

32 Diğer İmalat 43.7 2 -23.2 24 50.7 2 25.6 16 100.2 10

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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Grafik 8. İmalat Sanayi Yurtdışı Ciro Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü  

 

Yurtdışı ciro verileri kullanılarak yapılacak değerlendirmenin imalat sanayi ihracat verileri ile de 

yapılabilmesi mümkündür. Bir anlamda yurtdışı ciro verileri ihracat verileri ile yaklaşık olarak aynı 

bilgiyi vermektedir. Ancak veri toplama yöntem ve kaynakları farklı olduğu için
6
 farklı bir 

perspektiften bakmak amacıyla yurtdışı ciro verileri ayrıca değerlendirilmiştir.  

Cari değerler üzerinden hesaplandığı için kur etkisiyle artma eğilimi göstermesi doğal olan yurtdışı 

ciro endeksini kur etkisinden arındırarak yorumlayabilmek amacıyla, her yıl sonu için sepet kur 

endeksi verileri de grafiğin altına eklenmiştir. 

Buna göre; 2017 sonunda 116.2, 2018’de 165.9, 2019’da 180.5, pandemi yılı olan 2020’de 264.2 ve 

2021’de 570.1 değerine ulaşan yurtdışı ciro endeksi her yıl için sepet kur endeksinin üzerinde yer 

almıştır. Buradan da yurtdışı ciro endeksinin kur etkisinden arındırıldıktan sonra bile arttığını, imalat 

sanayinde yurtdışı satışı yapan şirketlerin dış piyasalara satışlarını reel olarak arttırdıklarını 

söylemek mümkündür.  

En düşük değerine 2017 Eylül ayında 92.9 ile ulaşan yurtdışı ciro endeksi, pandemi başlangıcında 

(2020 Şubat ayı) 188.03 değerine ulaşmış, pandeminin yurtiçi ve yurtdışı piyasaları yoğun şekilde 

etkilediği 2020 Nisan ayında 129.1’e gerilemiştir. Bu tarihten sonra (bilhassa 2021 yılında belirgin 

bir şekilde) artan endeks, 2021 Aralık ayında 570.1 değerine ulaşarak aynı tarihte 347.2 olan sepet 

kur endeksinin %64 üzerine çıkmıştır.  

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin dönem içindeki yurtdışı ciro endeksleri Tablo 19’da verilmiştir. 

                                                           
6 İhracat verileri genel ticaret sistemine göre Gümrük Beyannameleri, Antrepo Beyannameleri, Serbest Bölge İşlem Formu, 

Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi ve Tır Karnelerinden, yurtdışı ciro verileri ise Gelir İdaresi Başkanlığı KDV ve ÖTV 

beyannamelerinden derlenmektedir. 
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Tablo 19. Sektörlerin Yurtdışı Ciro Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 

 

14-Konfeksiyon sektörü 2020 ve 2021'de yurtdışı satış endeksi değerinde ikinci sırada yer almıştır. 

Ancak, bu sektörün 2021 yılındaki başarısının gerçekleşmesi, bu yıldaki yüksek SÜE ve KKO 

performansı sergilemesi sonucunda artan üretiminin, yurtiçi ve yurtdışı satış fiyatlarının Yİ-ÜFE ve 

YD-ÜFE manşet enflasyon oranlarının ve kur artışının çok altında artması neticesinde, ürünlerinin 

göreli olarak ucuzlaması sayesinde olabilmiştir. Türkiye’nin en önemli üretici ve ihracatçı 

sektörlerinden birisi olan konfeksiyon sektöründe, birden fazla gösterge tehlike sinyali vermektedir. 

28-Makine ve Ekipman sektörünün pandemi öncesi ve sonrasında (2018 hariç) hep ilk sırada yer 

alması şaşırtıcı olmuştur. Geleneksel ihracatçı sektörler (Gıda, Tekstil, Motorlu Kara Taşıtları gibi) 

orta ve alt sıralarda yer almasına karşın 28-Makine ve Ekipman sektörü tüm dönemde ihracat 

endeksi yüksek değere ulaşan sektör olmuş ve 2017 Ocak ayına göre 2021 Aralık ayında ihracatını 

11 kattan daha fazla artırmıştır. 

İmalat sanayi sektörlerinin yurtdışı ciro endekslerinin değişimi ise Tablo 20’de incelenmektedir. 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 116.7 17 165.9 13 180.5 16 264.2 14 570.1 15

10 Gıda 130.8 5 154.5 17 162.6 19 165.5 23 298.1 23

11 İçecek 103.7 22 139.8 22 157.8 21 244.3 16 466.9 21

12 Tütün 111.3 19 145.8 21 161.5 20 237.1 17 488.5 20

13 Tekstil 128.2 8 163.6 14 182.7 15 231.1 19 548.3 18

14 Konfeksiyon 129.1 6 157.3 15 203.2 9 372.8 2 922.7 2

15 Deri Ürünleri 123.0 13 179.2 7 194.9 11 277.0 11 578.5 14

16 Ağaç Ürünleri 145.9 3 180.1 6 200.5 10 274.4 13 563.0 16

17 Kağıt 71.0 23 155.0 16 255.3 2 168.6 22 660.5 8

18 Basım&Yayın 108.6 21 152.8 18 169.1 18 262.4 15 636.3 10

19 Rafine Petrol 116.7 16 175.9 10 226.3 4 312.9 7 613.3 12

20 Kimyasallar 125.6 12 175.6 12 187.7 12 291.2 10 603.9 13

21 Eczacılık 121.5 14 177.4 8 210.9 7 354.3 3 785.5 4

22 Kauçuk&Plastik 128.9 7 230.1 1 183.4 14 322.2 5 820.0 3

23 Metal Dışı Mineral 133.0 4 183.0 3 214.0 6 325.5 4 733.0 5

24 Ana Metal 158.5 2 182.4 5 207.2 8 235.8 18 661.9 6

25 Metal Eşya 127.0 10 175.8 11 178.2 17 300.2 8 535.6 19

26 Elektronik&Optik 127.4 9 176.9 9 221.3 5 300.1 9 621.7 11

27 Elektrikli Teçhizat 109.0 20 148.9 19 148.4 22 228.8 20 353.0 22

28 Makine&Ekipman 222.9 1 148.6 20 339.7 1 406.4 1 1228.2 1

29 Motorlu K. Taşıtı 126.4 11 182.6 4 243.9 3 315.3 6 653.9 9

30 Diğer Ulaşım Ar. 116.2 18 118.7 23 128.0 23 223.2 21 562.4 17

31 Mobilya 118.6 15 194.1 2 184.3 13 276.0 12 661.6 7

32 Diğer İmalat 0.0 24 0.0 24 0.0 24 0.0 24 0.0 24

2021 Sonu2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu
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NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 16.7 17 42.2 8 8.8 15 46.4 13 115.8 12

10 Gıda 30.8 5 18.1 20 5.2 19 1.8 22 80.2 21

11 İçecek 3.7 22 34.8 15 12.8 10 54.9 8 91.1 20

12 Tütün 11.3 19 31.0 16 10.7 13 46.8 12 106.0 17

13 Tekstil 28.2 8 27.6 17 11.6 11 26.5 19 137.3 9

14 Konfeksiyon 29.1 6 21.9 19 29.2 4 83.5 1 147.5 6

15 Deri Ürünleri 23.0 13 45.7 6 8.8 16 42.1 14 108.8 13

16 Ağaç Ürünleri 45.9 3 23.4 18 11.3 12 36.8 16 105.2 18

17 Kağıt -29.0 24 118.3 1 64.7 2 -34.0 24 291.8 1

18 Basım&Yayın 8.6 21 40.6 9 10.7 14 55.1 7 142.5 7

19 Rafine Petrol 16.7 16 50.7 4 28.7 5 38.3 15 96.0 19

20 Kimyasallar 25.6 12 39.8 10 6.9 18 55.1 6 107.4 14

21 Eczacılık 21.5 14 46.0 5 18.9 7 68.0 5 121.7 11

22 Kauçuk&Plastik 28.9 7 78.5 2 -20.3 24 75.7 2 154.5 4

23 Metal Dışı Mineral 33.0 4 37.6 13 17.0 8 52.1 10 125.2 10

24 Ana Metal 58.5 2 15.1 21 13.6 9 13.8 21 180.7 3

25 Metal Eşya 27.0 10 38.4 12 1.4 20 68.5 4 78.4 22

26 Elektronik&Optik 27.4 9 38.8 11 25.1 6 35.6 17 107.2 16

27 Elektrikli Teçhizat 9.0 20 36.5 14 -0.3 22 54.2 9 54.3 23

28 Makine&Ekipman 122.9 1 -33.3 24 128.6 1 19.6 20 202.2 2

29 Motorlu K. Taşıtı 26.4 11 44.4 7 33.6 3 29.3 18 107.4 15

30 Diğer Ulaşım Ar. 16.2 18 2.1 22 7.9 17 74.4 3 152.0 5

31 Mobilya 18.6 15 63.6 3 -5.0 23 49.7 11 139.7 8

32 Diğer İmalat 0.0 23 0.0 23 0.0 21 0.0 23 0.0 24

2017 (11 Ay) 2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)

Tablo 20. Sektörlerin Yurtdışı Ciro Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

Yıllar itibarıyla bakıldığında, yurtdışı ciro endeks değeri azalan son derece sınırlı sayıda sektör 

bulunmaktadır. 2017 yılında bir sektörün endeks değeri düşerken (17-Kâğıt) imalat sanayi endeksi 

%16.7 artmış, 2018 de 28-Makine ve Ekipman sektörünün yurtdışı ciro endeksi bir önceki yıla göre 

%33.3 daralırken imalat sanayi geneli %42.2 artmış, 2019 yılında 22-Kauçuk ve Plastik Ürünleri, 

31-Mobilya ve 27-Elektrikli Teçhizat sektörlerinin endeks değerleri düşerken imalat sanayi %8.8 

artmış, pandemi yılında sadece 17-Kâğıt sektörünün endeksinde %34’lük bir gerileme 

gerçekleşirken imalat sanayi yurtdışı satışları %46.4 artmış ve nihayet 2021 yılında imalat sanayi 

genelinin yurtdışı ciro endeksi %115.8 gibi rekor bir düzeyde artış gösterirken yurtdışı ciro endeksi 

düşen sektör görülmemiştir. Sektörlerin neredeyse tamamı bir önceki yılın iki katına ulaşan yurtdışı 

satış hacmine ulaşmışlardır. 

Sektörlerin ihracat kazançlarını ifade eden yurtdışı ciro endeksine göre 2020 yılında en yüksek yıllık 

artış gösteren sektörler; 14-Konfeksiyon, 22-Kauçuk ve Plastik ve 30-Diğer Ulaşım Araçları 

sektörleridir.  

2020 yılında yıllık yurtdışı ciro endeks değişimi negatif olan tek sektör 17-Kâğıt ürünleridir. 

Önce pandemi yılı olan 2020'de ve sonra da 2021'de sektörlerin hemen tamamının yurtdışı ciro 

endeks değerleri en yüksek düzeylerine ulaşmıştır. Sektörlerin ihracat potansiyelini her iki yılda da 

yükselttiği anlaşılmaktadır. 
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1.2.10 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE) Gelişmeler 

Yurtiçi üretici fiyat artışları, incelenen dönem için imalat sanayi ve alt sektörlerinin yurtiçine 

sattıkları ürünlerin fiyatlarındaki gelişimi (değişimi) ifade edecektir. Bu anlamıyla da hem imalat 

sanayinin hem de alt sektörlerin pandemi öncesi ve sonrasında ürün fiyatlarındaki gelişmeler, bu 

ürünlere yönelik bilhassa talep koşullarının bir göstergesi olacaktır. İncelenen dönem boyunca 

üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi üretim (arz) cephesini yansıtan göstergelerin yanı 

sıra, ihracat, yurtiçi ve yurtdışı ciro gibi satış (talep)  göstergelerine bakıldığında; her gösterge 

grubunda dönem başına göre artış olduğu, ancak bilhassa ciro göstergelerinin en yüksek artışı 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle üretici fiyat endekslerinin “satılan ürünlerin” fiyatlarından 

derleniyor olması nedeniyle, yükseldiğinde talep artışının, düştüğünde ise talepteki daralmanın bir 

göstergesi olduğunun söylenmesi yanlış olmayacaktır. 

Son yıllarda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ve TÜFE endeksleri değişimi (üretici ve tüketici 

enflasyonu) çok tartışma konusu olmakta, açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ileri 

sürülmekte, açıklanan enflasyon verisi ile enflasyonun bileşenleri arasında tutarsızlıklar olduğu 

görülmektedir. Çalışmamızın ana konusu olmamakla birlikte bilhassa TÜFE için yapılan 

değerlendirmelere bir katkıda bulunmak için Yİ ÜFE grafiğinin yanında TÜFE içinde önemli bir 

yere sahip olan gıda fiyatları için Tarım Fiyat Endeksi de verilmektedir
7
. İncelenen dönem için 

imalat sanayi Yİ ÜFE endeksinin gelişimi Grafik 9’da verilmektedir. 

 

Grafik 9. İmalat Sanayi Yurtiçi ÜFE Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü  

                                                           
7 Bilgi için; Yİ- ÜFE içinde Madencilik Ürünleri Payı %3.06, İmalat Sanayi Ürünleri payı %89.31, Elektrik, Gaz Üretim 

ve Dağıtımı payı %%6.52, Suyun Toplanması, Arıtılması ve Dağıtılmasının payı ise %1.11’dir. TÜFE sepeti içinde ise 

İmalat Sanayi Ürünlerinden Gıda ve Alkolsüz İçecekler %25.52, Giyim ve Ayakkabı %6.42, Ev Eşyası %8.86, Alkollü 

İçecekler ve Tütün %4.31, paya sahiptir. Bunun dışında önemli paya sahip olan kalemler de %16.80 ile ulaştırma, %14.12 
ile Konut, %7.11 ile Lokanta ve Oteller’dir. 
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NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 112.3 15 147.2 11 157.5 14 200.5 9 355.9 9

10 Gıda 103.0 24 129.3 23 147.4 19 184.0 14 303.3 13

11 İçecek 106.6 22 135.6 18 150.1 17 174.5 20 234.9 21

12 Tütün 113.3 10 144.6 12 181.0 1 148.8 23 259.9 18

13 Tekstil 112.7 13 149.1 10 157.7 13 197.5 10 375.1 6

14 Konfeksiyon 106.0 23 133.7 21 131.2 24 140.0 24 170.0 24

15 Deri Ürünleri 110.0 19 132.9 22 144.2 21 155.1 22 199.5 23

16 Ağaç Ürünleri 118.2 4 160.2 6 171.9 5 190.6 12 361.4 8

17 Kağıt 122.4 2 182.8 1 176.4 4 238.0 3 460.2 3

18 Basım&Yayın 106.9 21 135.3 19 145.4 20 167.5 21 242.0 20

19 Rafine Petrol 118.3 3 161.6 5 176.7 3 185.1 13 484.7 2

20 Kimyasallar 115.2 6 166.6 3 168.2 6 213.8 5 429.7 4

21 Eczacılık 110.5 18 126.1 24 157.9 12 182.4 16 229.6 22

22 Kauçuk&Plastik 112.6 14 153.3 8 159.7 10 203.4 8 333.6 11

23 Metal Dışı Mineral 110.9 17 142.5 15 155.4 15 179.5 18 300.3 14

24 Ana Metal 126.2 1 167.3 2 162.7 8 254.3 1 587.2 1

25 Metal Eşya 113.4 9 153.7 7 160.7 9 215.5 4 381.0 5

26 Elektronik&Optik 108.4 20 139.2 16 139.3 22 184.0 15 267.6 16

27 Elektrikli Teçhizat 113.6 8 149.2 9 164.5 7 211.8 7 362.0 7

28 Makine&Ekipman 112.9 12 142.6 14 153.7 16 194.4 11 283.5 15

29 Motorlu K. Taşıtı 116.2 5 162.4 4 179.2 2 239.0 2 348.4 10

30 Diğer Ulaşım Ar. 114.4 7 133.9 20 139.2 23 180.5 17 248.6 19

31 Mobilya 111.1 16 138.8 17 149.3 18 178.4 19 261.7 17

32 Diğer İmalat 113.1 11 144.5 13 159.1 11 212.6 6 309.3 12

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu

Grafik 9’da ilk dikkat çeken husus, 2018 yılı ilk çeyreğine kadar birbiri ile çok yakın hatta eşit giden 

Yİ ÜFE, Tarım Fiyat Endeksi ve TÜFE arasındaki paralelliğin, tarihten sonra kaybolmasıdır. Bu 

tarihten bir süre sonra tarım fiyat artışları TÜFE etrafında dalgalanmış, ancak ÜFE giderek artan bir 

şekilde artmaya devam etmiştir. Bilhassa 2020 yılının ilk yarısından sonra Yİ ÜFE ve TÜFE 

makasının iyice açıldığı ve bu açılmanın inceleme döneminin sonuna kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.  

Endekslerin tamamı 2017 Ocak ayında 100 iken, 2021 Aralık ayında Yİ ÜFE 355.9’a, Tarım Fiyat 

Endeksi 240.1’e ulaşmış, TÜFE ise 229.2 düzeyinde kalmıştır. TÜFE’nin yaklaşık %45’inin imalat 

sanayi ürünlerinden oluştuğu (tek başına gıda ve alkolsüz içecek harcamaları payı %25.52’dir), 

İşlenmemiş gıda fiyatlarını etkileyecek olan tarım ürünleri enflasyonu TÜFE’nin üzerinde, yaklaşık 

%90’ı imalat sanayi ürünlerinden oluşan Yİ ÜFE endeksi TÜFE’nin %55 üzerinde iken ve ÜFE’den 

TÜFE’ye geçişkenliğin (pass through) 2018’in ilk çeyreğinden itibaren neden/nasıl bu kadar 

zayıflamış (ve varsa gecikme sayısı artmış) olduğu, 2020 ortasından itibaren ise ÜFE’den TÜFE’ye 

ve döviz kurlarından TÜFE’ye geçişkenliğin neredeyse hiç gerçekleşmemiş olduğu izaha muhtaçtır.  

İmalat sanayi açısından bakıldığında ise, incelenen dönemde imalat sanayi ürünleri yurtiçi fiyat 

endeksinin sürekli artış gösterdiği, bu artışın da diğer temel endeksler olan tarım fiyatları ve tüketici 

fiyatlarının çok üzerinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

İmalat sanayi alt sektörlerinin yurtiçi fiyat endekslerinin gelişimi ve sektörlerin sıralaması Tablo 

21’de verilmektedir. 

Tablo 21. Sektörlerin İstihdam Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100) 
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Pandemi dönemi öncesinde 2017 Ocak ayına kıyasla en yüksek fiyat endeksi düzeyine ulaşan sektör 

12-Tütün iken, onu 29-Motorlu Kara Taşıtları ve 19-Rafine Petrol Ürünleri sektörleri izlemiştir. 

Dönem boyunca 14-Konfeksiyon sektörünün fiyat endeksinin hep en sonlarda yer alması dikkat 

çekmektedir. Bu dönemde en düşük fiyat endeksi düzeyine sahip olan (en düşük kümülatif fiyat 

artışı gerçekleştiren) diğer sektörler de 26-Elektronik ve Optik ve 30-Diğer Ulaşım Araçları 

olmuştur. 

Pandemi döneminde en yüksek fiyat düzeyine ulaşan sektör 24-Ana Metal iken onu 29-Motorlu 

Kara Taşıtları ve 17-Kâğıt izlemiştir. En düşük fiyat endeksi düzeyine sahip olan sektörler ise, 

sırasıyla, 15-Deri Ürünleri, 12-Tütün ve 14-Konfeksiyon olmuştur. 

Üretici sektörlerin kümülatif yurtiçi fiyat artışlarına bakıldığında (2007 Ocak ayı=100) en düşük 

artış %70 ile 14-Konfeksiyon sektöründe gerçekleşirken, en yüksek artış da %487.2 ile 24-Ana 

Metal sektöründe olmuştur 

24-Ana Metal sektörü pandemi sonrasında da en yüksek fiyat endeksine sahip olan sektör olmuş ve 

2017 Ocak ayına kıyasla dönemde toplam %487’lik bir artış gerçekleştirmiştir. Pandemi sonrası ve 

dönem genelinde en düşük fiyat artışı gerçekleştiren sektör ise 14-Konfeksiyon olmuştur. Buradan 

da 14-Konfeksiyon sektörünün yüksek üretim değerlerine karşın, artıramadığı fiyatlar nedeniyle 

yurtiçi ciroda da alt sıralarda kaldığını göstermektedir. 

İmalat Sanayi ve alt sektörlerinin dönemsel Yİ ÜFE değerlerinin değişimi Tablo 22’de 

verilmektedir. 

Tablo 22. Sektörlerin Yİ ÜFE Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 12.3 15 31.1 11 7.0 15 27.3 10 77.4 7

10 Gıda 3.0 24 25.5 20 13.9 3 24.9 14 64.8 12

11 İçecek 6.6 22 27.2 16 10.7 4 16.3 16 34.6 21

12 Tütün 13.3 10 27.7 15 25.2 2 -17.8 24 74.6 9

13 Tekstil 12.7 13 32.3 9 5.8 16 25.2 13 89.9 5

14 Konfeksiyon 6.0 23 26.1 19 -1.9 22 6.7 22 21.4 24

15 Deri Ürünleri 10.0 19 20.8 22 8.6 10 7.5 21 28.6 22

16 Ağaç Ürünleri 18.2 4 35.5 7 7.3 14 10.8 20 89.6 6

17 Kağıt 22.4 2 49.3 1 -3.5 24 34.9 2 93.3 4

18 Basım&Yayın 6.9 21 26.6 17 7.4 13 15.2 19 44.4 19

19 Rafine Petrol 18.3 3 36.6 4 9.3 8 4.8 23 161.9 1

20 Kimyasallar 15.2 6 44.6 2 1.0 20 27.1 11 100.9 3

21 Eczacılık 10.5 18 14.2 24 25.2 1 15.5 17 25.9 23

22 Kauçuk&Plastik 12.6 14 36.2 5 4.2 18 27.3 9 64.0 13

23 Metal Dışı Mineral 10.9 17 28.5 12 9.1 9 15.5 18 67.3 11

24 Ana Metal 26.2 1 32.6 8 -2.8 23 56.3 1 130.9 2

25 Metal Eşya 13.4 9 35.5 6 4.5 17 34.1 3 76.8 8

26 Elektronik&Optik 8.4 20 28.5 13 0.1 21 32.0 6 45.5 17

27 Elektrikli Teçhizat 13.6 8 31.3 10 10.2 6 28.8 8 70.9 10

28 Makine&Ekipman 12.9 12 26.2 18 7.8 11 26.5 12 45.8 15

29 Motorlu K. Taşıtı 16.2 5 39.8 3 10.3 5 33.4 5 45.8 16

30 Diğer Ulaşım Ar. 14.4 7 17.1 23 3.9 19 29.6 7 37.7 20

31 Mobilya 11.1 16 25.0 21 7.6 12 19.5 15 46.7 14

32 Diğer İmalat 13.1 11 27.8 14 10.1 7 33.7 4 45.5 18

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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2020 yılında 12-Tütün hariç, fiyatı düşen sektör bulunmamaktadır. İmalat sanayi Yİ-ÜFE'si %27.3 

olarak gerçekleşirken, 27-Ana Metal sektöründe %56.3, 17-Kâğıt sektöründe %34.9 ve 25-Metal 

Eşya sektöründe ise %34.1'lik fiyat artışı görülmüştür. 

2021 yılında ise İmalat sanayinde yıllık Yİ-ÜFE artışı %77.4 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat 

artışı gerçekleşen sektörler ise 19-Rafine Petrol (%161.9), 24-Ana Metal (%130.9) ve 20-

Kimyasallar (%100.9) olmuştur. 

24-Ana Metal sektörünün endeks değerlerinde gözlemlenen düşük düzeydeki fiyat artışları endeks 

değişimlerinde de ortaya çıkmakta ve bu sektör, pandemi öncesi ve sonrası dönemde en düşük fiyat 

artışı gerçekleştirerek imalat sanayi ortalamasının altında kalmış ve 2019’da fiyatı düşen üç 

sektörden birisi olmuştur. 

1.2.11 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Yurtdışı Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin pandemi öncesi, esnası ve sonrasındaki durumlarını ve farklı 

cephelerden görüntülerini inceleyen bu çalışmamızda değerlendireceğimiz son gösterge Yurtdışı 

Üretici Fiyat Endeksi (YD ÜFE) olacaktır. İmalat sanayi sektörlerinin yurtdışına sattıkları ürün 

fiyatlarındaki değişimi (döviz kuru etkisi dahil) inceleyen bu gösterge sayesinde ihracatçı sektörlerin 

ihraç fiyatlarındaki değişim hakkında da bilgi sahibi olunabilecektir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, YD ÜFE döviz kuru artışı da içerdiğinden incelenen dönem için imalat 

sanayi YD ÜFE endeksinin gelişimi sepet kurla karşılaştırmalı olarak Grafik 10’da verilmiştir. 

 

 

Grafik 10. İmalat Sanayi YD ÜFE Endeksinin Pandemi Öncesi ve Sonrası Görünümü  
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İmalat sanayi YD ÜFE endeksi 2020 yılı sonuna kadar sepet kurla tamamen aynı bir seyir izlemiştir. 

Buradan da, bu dönem boyunca ihracatçı sektörlerin TL cinsinden yurtdışı satış fiyatını belirleyen 

tek unsurun döviz kuru olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

2021 yılı başından itibaren ise imalat YD ÜFE belirgin bir şekilde sepet kur artışının üzerine 

çıkmaya başlamış ve 2021 yılı sonunda 418.9’a yükselirken sepet kur endeksi 374.2’de kalmıştır. 

Buradan da pandemi sonrası dönemde Türk imalat sanayi ihracatçı sektörlerinin yurtdışı piyasalarda 

ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan’dan kaynaklanan arz eksikliğini giderirken döviz cinsinden fiyat 

yükseltebildiklerini ve talebin canlı olduğu bu dönemde (önemli kur artışları ile Türk Lirası tüm 

yabancı paralar karşısında değer kaybederken) fiyat kırmadan yurtdışına satışlarını 

gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu yorum, incelenen pandemi sonrası dönem için imalat 

sanayinin Yurtdışı Ciro Endeksinin yükselmesi ile birleştirildiğinde, imalat sanayi ihracatçı 

sektörlerinin özellikle pandemi sonrası dönemde (aslında pandemi döneminin tamamında) önemli 

bir gelir artışı sağladığı anlaşılmaktadır.  

İmalat sanayi sektörlerinin YD ÜFE endeks değerlerinin gelişimi Tablo 23’de verilmektedir. 

Tablo 23. Sektörlerin İstihdam Endeksi Değerleri ve Sıralamaları (2017.01=100)  

 

2017.01=100 kabul edildiğinde, sepet kur (0.5 USD + 0.5 EUR) 2021.12'de 374.2 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönem için imalat sanayinin incelenen 23 alt sektörünün 16'sının YD-ÜFE 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra

C İmalat 111.8 13 149.1 13 162.3 14 223.2 12 418.9 8

10 Gıda 101.0 23 138.4 20 155.4 20 209.8 15 388.9 15

11 İçecek 108.2 19 146.1 15 161.7 15 206.4 19 336.8 21

12 Tütün 104.6 22 135.4 21 163.1 12 204.3 21 361.9 19

13 Tekstil 111.8 12 150.4 10 165.8 7 231.0 6 424.4 6

14 Konfeksiyon 112.8 10 144.1 18 153.4 22 208.5 16 326.6 23

15 Deri Ürünleri 122.2 1 154.4 4 173.0 3 240.3 3 389.0 14

16 Ağaç Ürünleri 113.5 8 150.8 8 160.5 16 205.9 20 397.6 10

17 Kağıt 116.6 3 159.8 2 172.4 4 229.4 8 418.9 9

18 Basım&Yayın 108.8 17 131.0 22 136.9 23 176.4 22 279.4 24

19 Rafine Petrol 108.6 18 125.9 23 157.1 18 139.5 24 386.2 16

20 Kimyasallar 109.0 15 148.6 14 154.8 21 206.7 18 450.2 3

21 Eczacılık 107.1 21 144.5 17 179.4 1 238.3 4 382.3 17

22 Kauçuk&Plastik 112.3 11 154.9 3 163.4 11 223.6 11 421.5 7

23 Metal Dışı Mineral 108.1 20 144.7 16 155.8 19 208.0 17 356.5 20

24 Ana Metal 118.1 2 163.4 1 167.3 6 242.8 2 556.3 1

25 Metal Eşya 114.4 4 151.7 6 163.0 13 229.0 9 428.9 5

26 Elektronik&Optik 97.0 24 125.3 24 124.9 24 176.2 23 332.0 22

27 Elektrikli Teçhizat 113.7 7 149.3 12 164.8 10 237.0 5 433.3 4

28 Makine&Ekipman 109.9 14 151.6 7 168.1 5 227.9 10 391.2 13

29 Motorlu K. Taşıtı 113.8 5 150.0 11 165.6 8 230.2 7 396.3 11

30 Diğer Ulaşım Ar. 113.3 9 154.2 5 164.9 9 213.1 14 364.6 18

31 Mobilya 108.8 16 143.2 19 159.0 17 222.9 13 393.3 12

32 Diğer İmalat 113.8 6 150.5 9 176.5 2 278.2 1 471.3 2

2017 Sonu 2018 Sonu 2019 Sonu 2020 Sonu 2021 Sonu
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endeksi bu değerin üzerindedir. Sektörlerin ağırlıklı ortalamasını temsil eden İmalat Sanayi YD-ÜFE 

ise 418.9 olarak gerçekleşmiştir. 

2017.01 – 2021.12 döneminde en yüksek YD-ÜFE artışı %456.3 ile 24-Ana Metal sektöründe 

gerçekleşirken, en düşük fiyat artışları ise %179.4 ile 18-Basım ve Yayın ile %226.3 ile 14-

Konfeksiyon sektörlerindedir. 

Önemli ihracatçı sektörlerimizden 24-Ana Metal, incelenen tüm dönemde hemen hemen en yüksek 

YD ÜFE değerlerine sahipken, 29-Motorlu Kara Taşıtları orta-üstü sıralarda, 10-Gıda orta alt 

sıralarda, 14-Konfeksiyon ise alt sıralarda yer almıştır. 

Sektörlerin pandemi öncesi ve sonrası dönemde YD ÜFE değişimleri ve sıralamaları Tablo 24’de 

verilmektedir. 

Tablo 24. Sektörlerin YD ÜFE Endeksi Değişimleri ve Sıralamaları 

 

2020 yılında yurtdışı ürünlerde en yüksek fiyat artışı gerçekleştiren sektör %57.7 ile 32-Diğer imalat 

olurken, onu %45.2 ile 24-Ana Metal ve %43.8 ile 27-Elektrikli Teçhizat sektörleri izlemektedir. 

2020 yılında yurtdışına satış fiyatları düşen tek sektör 19-Rafine Petrol'dür.  Dönemin genelinde 26-

Elektronik sektörünün 2017 ve 2019'daki küçük fiyat düşmeleri dışında, yurtdışı ürün fiyatı azalan 

hiçbir sektör bulunmamaktadır. 

Pandemi dönemi sonrasında en yüksek yurtdışı ürün fiyat artışları 19-Rafine Petrol Ürünleri, 24-Ana 

Metal 20-Kimyasallar sektörlerindedir. Bu sektörlerin üçü de ara malı üreten sektörlerdir. 2021 yılı 

NACE Rev. 2 Sektör Adı Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra Değişim Sıra

C İmalat 11.8 13 33.4 12 8.8 13 37.5 10 87.7 7

10 Gıda 1.0 23 37.0 5 12.2 5 35.0 14 85.4 9

11 İçecek 8.2 19 35.1 8 10.7 9 27.6 22 63.2 20

12 Tütün 4.6 22 29.5 19 20.4 3 25.2 23 77.2 13

13 Tekstil 11.8 12 34.5 10 10.3 12 39.3 7 83.7 10

14 Konfeksiyon 12.8 10 27.8 21 6.5 18 35.9 12 56.7 24

15 Deri Ürünleri 22.2 1 26.3 22 12.1 6 38.9 9 61.9 21

16 Ağaç Ürünleri 13.5 8 32.8 13 6.5 19 28.3 21 93.1 4

17 Kağıt 16.6 3 37.1 4 7.9 14 33.1 17 82.6 12

18 Basım&Yayın 8.8 17 20.5 23 4.5 21 28.9 20 58.4 23

19 Rafine Petrol 8.6 18 16.0 24 24.8 1 -11.2 24 176.9 1

20 Kimyasallar 9.0 15 36.3 6 4.2 22 33.5 16 117.8 3

21 Eczacılık 7.1 21 34.9 9 24.2 2 32.8 18 60.5 22

22 Kauçuk&Plastik 12.3 11 37.9 3 5.5 20 36.8 11 88.5 5

23 Metal Dışı Mineral 8.1 20 33.9 11 7.7 15 33.5 15 71.4 17

24 Ana Metal 18.1 2 38.4 1 2.3 23 45.2 2 129.1 2

25 Metal Eşya 14.4 4 32.6 14 7.5 16 40.5 5 87.3 8

26 Elektronik&Optik -3.0 24 29.2 20 -0.3 24 41.1 4 88.4 6

27 Elektrikli Teçhizat 13.7 7 31.3 18 10.4 11 43.8 3 82.8 11

28 Makine&Ekipman 9.9 14 38.0 2 10.8 8 35.6 13 71.7 16

29 Motorlu K. Taşıtı 13.8 5 31.8 16 10.4 10 39.0 8 72.2 15

30 Diğer Ulaşım Ar. 13.3 9 36.1 7 6.9 17 29.2 19 71.1 18

31 Mobilya 8.8 16 31.6 17 11.0 7 40.2 6 76.5 14

32 Diğer İmalat 13.8 6 32.3 15 17.3 4 57.7 1 69.4 19

2018 (12 Ay) 2019 (12 Ay) 2020 (12 Ay) 2021 (12 Ay)2017 (11 Ay)
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için imalat sanayi genelinin yurtdışı ÜFE artışı %87.7 iken son sırada yer alan 24-Ana Metal 

sektöründe %56.7 olarak gerçekleşmiştir. 

1.2.12 İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinin Faaliyet Kârı ve Çalışanın Eline Geçen Ücretlerdeki 

Gelişmeler
8
 

Buraya kadar incelediğimiz bölümlerde imalat sanayinin ciro, satış fiyatı değişimleri (Yİ ÜFE ve 

YD ÜFE), işçilik maliyetindeki temel artış unsuru kabul edebileceğimiz TÜFE değişimleri, diğer 

girdi bileşenlerinin maliyetlerini önemli ölçüde belirlediğini düşündüğümüzü sepet kur değişimi ve 

Yİ ÜFE değişimlerini bir arada gördük. Buradaki sorularımız şunlar olacak; 

- İncelenen dönem (hatta mümkünse daha da geriye gidilirse) için imalat sanayi ve alt 

sektörlerinin reel kârlılıkları ne olmuştur, eğilim ne yöndedir? 

- Bu dönemde sektörler düzeyinde işçinin (çalışanların) eline geçen reel ücretler ne olmuştur? 

- Gerek kârlılık gerekse ücret gelirlerinde belirgin bir eğilim var mıdır? 

- Bilhassa kârlılık açısından sektörlerin teknoloji düzeylerine göre baktığımızda durum nasıl 

gerçekleşmiştir, yüksek ve orta yüksek teknolojilerdeki (eğer varsa) kârlılık artışları, yatırımları 

bu sektörlere yönelterek, ülkenin “yüksek teknolojili sektörlere” geçişini sağlayabilecek midir? 

Bu sorulara sırası ile yanıt vermeye çalışacağız. Ne yazık ki, bu soruları hemen yanıtlayabileceğimiz 

bir istatistik bulunmuyor
9,
 bu nedenle ham verileri kullanarak, belli kabul ve varsayımlarla bu 

istatistikleri üretmek gerekiyor. 

Sektörlerin kârlılıklarını araştırırken Esas Faaliyet Kârı’nın (FVÖK- Faiz ve Vergi Öncesi Kar, 

EBIT- Earnings Before Interest and Taxes) seçilmesinin daha anlamlı olacağı düşünülmüştür. Çünkü 

FVÖK, üretimle ilgili doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri kapsamaktadır; finansman giderleri, 

kambiyo giderleri, temettü, olağanüstü giderler gibi üretimin direkt unsuru olmayan giderleri 

içermemektedir. Bu giderler ağırlıklı olarak üretimin değil işletme yönetiminin bir fonksiyonudur. 

                                                           
8 Bu bölüm, benim 2021 Sanayi Kongresi’nde yaptığım sunumda bulunmuyor. Şimdi makaleye koyma nedenim ise şu: 

Sunumumu yaparken makalenin bu aşamaya kadar olan bulgularını özetlediğim son bölümde şöyle (ya da buna benzer) bir 

ifade kullandım: “Görüldüğü gibi pandemi öncesinde de esnasında da sonrasında da imalat sanayi genelinin ve neredeyse 

sektörlerin tamamının yurtiçi, yurtdışı ve toplam ciroları artmışsa, yurtiçi ciro artışı Yİ ÜFE’den, yurtdışı ciro artışı YD 

ÜFE’den yüksekse ve yine Yİ ÜFE, TÜFE’den YD ÜFE de sepet kurdan çok daha fazla artmışsa (ki öyle olduğu grafik ve 

tablolardan görülüyor) pandemi esnasında da pandemi sonrasında da imalat sanayi şirketleri çok iyi kâr elde etmiş olmalı 

ve gelir dağılımı da sermaye lehine bozulmuş olmalı”. Bu yorumuma soru/cevap kısmında dinleyicilerden sayın Ümit 

Galip UNCU’dan şu itiraz geldi: “TÜFE rakamlarını ya da istihdamla ilgili rakamları tablolarınızda olduğu gibi 

kıyaslamak ne kadar doğru sonuçlar verir, sonuçta ciroyu artıracajk her şart 2020 ve 2021 de gerçekleşti. Üretim 

miktarları arttı ama emtia fiyatları ve kur da arttığında, ciro istemsiz arttı. Doğru kıyaslama EBITDA ve diğer 

parametrelerin kıyaslanması değil mi?” Sayın UNCU teknik olarak haklıydı, ben çalışmada EBITDA ya da benzer (EBIT 

gibi) bir kârlılık oranı hesaplamamıştım, ama yaptığım çıkarsama; “satış tutarı ve satış fiyatlarındaki artış, maliyet 

unsurlarını belirleyen artış(lar)dan daha yüksekse, imalat sanayi faaliyet kârı artmış olmalı” idi. Sonrasında bunu 

hesapladım ve yanılmadığımı gördüm, ama bu hesaplamaya vesile olduğu ve beni bu bölümü eklemeye mecbur ettiği için 

sayın UNCU’ya buradan teşekkür ediyorum. 
9 Daha önceki yıllarda TÜİK tarafından sektörler bazında birim işçilik maliyetleri ve işçinin kazanç istatistikleri, işçinin 

eline geçen reel ücret verileri yayınlanırken, artık bu istatistikler üretilmiyor. 
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Bu nedenle dönemi de genişleterek, 2009-2020 dönemi için TCMB veri tabanından imalat sanayi 

sektörlerinin gelir tabloları ve firma sayıları elde edilmiş ve her sektörde firma başına düşen FVÖK 

değerleri hesaplanmıştır. Sonrasında bu değerler TCMB yıllık ortalama döviz alış USD/TRY kulları 

kullanılarak USD’ye çevrilmiştir. 

2009-2020 dönemi için sektörler bazında çalışan başına reel ücret serisi bulunmadığı için bu seri 

üretilmek zorunda kalınmıştır. Bunun için öncelikle TÜİK veri tabanından sektörel bazda toplam 

yıllık personel maliyetleri serisi ve sektörler için ücretli çalışan serisi alınıp, toplam maliyet serisi 

toplam çalışan sayısına bölünerek cari fiyatlarla sektörlerdeki çalışan başına yıllık işverene maliyet 

olarak ücret verisi elde edilmiştir. Yıllık işverene maliyet ücret serisinden, işçinin eline geçen aylık 

net ücret verisine ulaşılırken: SGK İşveren Kesintisi=%22.5, SGK İşçi Kesintisi=%15, Gelir Vergisi 

Oranı=%20 kabul edilmiş, başka bir kesinti uygulanmamıştır. Tahmin edilen yıllık cari net ücret 

değerleri TCMB Yıllık Ortalama Döviz Alış USD/TRY kuruna bölünerek yıllık USD değerlere, bu 

değerler de 12’ye bölünerek çalışanların eline geçen net aylık ücret verisine ulaşılmıştır.   

Verilerin kaynağını ve düzenlenme kuralları açıklandıktan sonra, öncelikle ücret kesiminde sektörler 

bazında 2009-2020 döneminde ücretlerin nasıl geliştiğini görsel olarak izleyebilmek için Grafik 11 

hazırlanmıştır. 
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Grafik 11, 2009 ve 2020 yılları aylık ücret verilerini karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Grafikten ilk 

göze çarpan husus, imalat sanayi dahil olmak üzere tüm alt sektörlerde 2009 yılına kıyasla 2019 

yılında çalışan başına USD eşdeğeri ücretlerin düşmüş olduğudur. En belirgin düşüş ise yüksek 

teknolojili bir sektör olan 21-Eczacılık Ürünleri’nde görülmektedir. Bu sektörde 2009 yılında 1,561 

USD olan ücret, 2019 yılında 799 USD’ye gerilemiştir. İmalat sanayinde de 2009 yılında 506 USD 

olan çalışan başına aylık USD ücret, 2019 yılında 389 USD’ye gerilemiştir. 

Grafik 11’de dönem başı-dönem sonu karşılaştırması olarak verilen çalışan başına ücretlerin, 

dönemdeki izlediği seyri görebilmek amacıyla Tablo 25 hazırlanmıştır. 
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Tablo 25’de Grafik 11’de verilen dönem başı ve sonu değerlerinin anlık değişimlerin eseri olmadığı, 

tüm sektörlerde USD eşdeğeri olarak çalışan başına geçen ücretlerin gerilediği görülmektedir. Bir 

kriz yılı olan 2009 seviyesine göre 2010 yılında tüm sektörlerde artış gösteren ücretler, bu tarihten 

sonra düzenli olarak gerilemiştir.  

2009 yılında en yüksek çalışan başına ücret, 1,917 USD ile orta düşük teknoloji sınıfındaki 19-

Rafine Petrol Ürünleri sektöründedir, İkinci sırada ise 1,561 USD ile yüksek teknoloji sınıfında 

bulunan 21-Eczacılık Ürünleri sektörü gelmektedir. Diğer bir yüksek teknoloji sınıfı olan 26-

Elektronik ve Optik sektöründeki ücret düzeyi ise 840 USD’dir.  12-Tütün sektörü çok sınırlı sayıda 

üretim ve çalışana sahip olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.  

2010 yılında tüm sektörlerin ortalama ücret düzeyindeki bahsettiğimiz yükselme nedeniyle
10

 tüm 

sektörlerdeki çalışan ücreti artmış, ancak dönem sonuna kadar tüm sektörlerin USD cinsinden 

ücretleri istikrarlı sayılabilecek bir şekilde erimiştir. 2020 yılına gelindiğinde yüksek teknolojili 21-

Eczacılık Ürünleri sektörünün ortalama ücreti 799 USD, 26-Elektronik ve Optik sektörünün ise 786 

USD düzeyine gerilemiştir.  

Bu noktada net ihracatçı olduğumuz 10-Gıda, 13-Tekstil, ve 14-Konfeksiyon sektörlerinde 

ücretlerdeki aşınmanın ve ücretlerin geldiği noktanın ne olduğu dikkati çekmektedir. Tamamı düşük 

teknoloji sınıflamasında yer alan geleneksel net ihracatçı sektörlerde 2009 yılındaki ücret 

düzeyinden örnek vermek gerekirse, tekstil sektöründe 362 USD, konfeksiyonda 314 USD ve gıdada 

ise 521 USD düzeyindedir. Bu aşamada, konfeksiyon sektörünün 23 sektör içinde en düşük ücret 

düzeyine sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 2020 yılına gelindiğinde 14-Konfeksiyon 

sektöründe ücret 227 USD’ye, 10-Gıda sektöründe 361 USD’ye, 13-Tekstil sektöründe ise 311 

USD’ye gerilemiştir. Orta yüksek teknoloji grubunda yer alan ve net ihracatçı olduğumuz 29-

Motorlu Kara Taşıtları sektöründe ise ortalama ücret 770 USD’den 598 USD’ye gerilemiştir. 

Bu sektörlerin dış ticaret bazlı yapılan tüm analizlerde rekabetçi görülmesinin altında yatan nedenin 

düşük (ve USD bazında giderek düşen) ücretlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yüksek katma 

değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönelmeyi hedefleyen sanayi politikaları sonucunda; 

sektör/işletme düzeyinde yüksek katma değer düşen işçilik ücretleri ile sağlanırken, yüksek teknoloji 

düzeyindeki sektörlerdeki çalışanların gelir düzeyinin artması bir yana, ücret düzeyleri 2009 

seviyesinin altına düşmüştür. Bu sektörlerdeki çalışan profilinin daha yüksek teknik kaliteye sahip 

olduğu düşünülürse, dönem içinde kaliteli teknik personele verilen ücretler de düşmüştür.  

İmalat sanayinin geneline bakıldığında; imalat sanayi ortalama çalışan ücretleri, dönem içinde 

giderek düşük ve orta düşük teknoloji sınıfındaki sektör ücretlerine yakınsamıştır. 2009 yılında 506 

USD, 2010 yılında ise 559 USD olan ücretler, 2020 yılına gelindiğinde 389 USD’ye kadar 

gerilemiştir. Türkiye’nin kişi başı gelirinin 2010 yılında 10,473 USD ve 2020 yılında ise 8,536 USD 

olduğunu düşünürsek; 2010 yılında imalat sanayi çalışanının yıllık ortalama geliri olan 6,708 USD 

(559*12) ülke kişi başı gelirinin %64’üne denk gelirken, 2020 yılındaki yıllık ortalama 4,668 USD 

                                                           
10 Bu noktada 2009 yılı ortalaması 1.55 olan USD/TRY kurunun 2010 yılı ortalamasının 1.50 olduğu belirtilmelidir. 
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olan imalat sanayi çalışan geliri, o yılki kişi başı gelirin (8,536 USD) %55’ine denk gelmektedir. 

Özetle, dönem içinde Türkiye kişi başı geliri de düşmüştür, ama imalat sanayi çalışanlarının geliri 

daha da gerilemiştir. Sektörler bazında nominal olarak gördüğümüz ücretler düzeyinin imalat 

sanayinde teknoloji düzeylerine göre ve imalat sanayi ücretleri benchmark alındığında bu düzeyin 

neresinde oluştuğunu görmek amacıyla Tablo 26 hazırlanmıştır. 
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Tablo 26 ilginç sonuçlar vermektedir. 2009 kriz yılı olduğu için sektörlerdeki ortalama ücretlerin 

eğilim için yapılacak yorumlarda başlangıç yılını 2010 almak belki de daha doğru olacaktır
11

.  

Buna göre; 2010 yılında imalat sanayi çalışan başına ortalama ücretlerini 100 kabul ettiğimizde, 

sektörler ortalaması olarak, düşük teknoloji sınıfındaki sektörlerdeki ortalama işçi ücreti bundan 

%13 daha düşüktür. Orta düşük teknolojili sektörlerdeki işçi ücreti ise imalat sanayi ortalamasının 

%16 üstündedir.  

Orta yüksek teknolojili sektörlerin ortalama ücreti imalat sanayinin %37 üstünde iken, yüksek 

teknolojili sektörlerde (303 NACE Rev. 2 kodlu Hava ve Uzay Araçları faaliyeti istisnası dışında bu 

sektörler 21-Eczacılık Ürünleri ve 26-Elektronik ve Optik’tir) ortalama çalışan ücreti imalat 

sanayinden %158 daha yüksektir.  

2020 yılına gelindiğinde; düşük teknolojili sektörlerdeki ortalama ücret 2009 yılına kıyasla dört puan 

gerileyerek 83’e gelmiş ve imalat sanayi ortalamasının %17 düşüğüne ulaşmıştır. Orta yüksek 

teknolojili sektörlerde ise göreli durum değişmemiş (bu sektörlerin ücretleri imalat sanayi ile aynı 

düzeyde erimiş) ve 2020 yılında sektörün ortalama ücretleri imalat sanayinin %16 üzerinde yer 

almıştır (burada imalat sanayi ortalamasının dönem içinde 170 USD azaldığını ve “ortalama 

düzeyinde kalmanın” aynı oranda ücret kaybı anlamı taşıdığı unutulmamalıdır). 

Orta yüksek teknoloji grubunda ise ortalama çalışan kazancı imalat sanayinin %41 üzerinde 

gerçekleşmiştir. Dönem başına göre imalat ortalamasına göre dört puanlık göreli gelişmeye rağmen 

(137’den 141’e), aslında 2009’da 766 USD olan orta yüksek teknoloji sektörünün ortalama ücretleri 

2020’de 548 USD’ye gerilemiştir. Buna karşın imalat geneline kıyasla bu teknoloji grubunun göreli 

olarak ücret ortalamasının dört puan arttığı görülmektedir. 

Dönem içinde göreli olarak da mutlak olarak da en büyük ücret erozyonu, yüksek teknoloji grubunda 

gerçekleşmiştir. 2009 yılında imalat sanayi ortalamasının %158 üzerinde (yaklaşık 883 USD) 

ortalama ücrete sahip olan bu sektörlerde, 2020 yılına gelindiğinde ücret düzeyi imalatın %104 

üzerinde ve sadece 405 USD olarak gerçekleşmiştir. Yüksek teknolojili sektörlerdeki bu ücret 

aşınması bu sektörlerde çalışan teknik personelin refah kaybının ve ne yazık ki kaliteli emek 

kaybının bir göstergesidir. Yüksek teknolojili sektörlerdeki gelişmeyi hedefleyen iktisat politikaları, 

bu sektörlerde çalışan ve her biri yüksek vasıflı işgücünü ve onların gelirini korumayı “unutmuştur”. 

En büyük gelir kaybına uğrayanlar imalat sanayinin en vasıflı çalışanları olmuştur. 

Emek geliri cephesinden bakılan gelişmeleri bu kez de imalat sanayi alt sektörlerinin kârlılık 

göstergeleri açısından incelemek yararlı olacaktır. Katma değerin önemli bir unsuru olan emek 

cephesinde gelir kaybı ile sonuçlanan 2009-2020 döneminde sektörlerde ve firma düzeyindeki 

kazançlarda neler olduğunu görebilmek için sektörlerin firma bazındaki ortalama FVÖK değerleri 

yine USD cinsinden hesaplanmıştır. Analizin firma bazında yapılmasının nedeni, sektörlerin imalat 

sanayi içindeki göreli büyüklüklerinin ve bunun sonucu olarak da sektörlerdeki firma sayılarının çok 

                                                           
11

 2009 yılını referans almak bulguları değiştirmeyecektir. Ancak incelenen dönem için izlenen eğilim 2010 

yılından itibaren belirginleştiği için başlangıç yılı 2010 alınmıştır. 
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farklı olmasıdır. Analizin firma bazında yapılması ile (eğer varsa) sektörlerarası firma ölçek 

büyüklüklerinin etkisi ortadan kaldırılamamış olsa da en azından sektör büyüklüğü ve firma sayısı 

etkisi elimine edilmiş olacaktır. 

Öncelikle ücretler cephesinde olduğu gibi, firma düzeyinde de dönem başı-dönem sonu olarak 

ortalama kârlılık düzeyinin nasıl geliştiğini görebilmek amacıyla Grafik 12 hazırlanmıştır. 

Grafik 12, Grafik 11’in simetriği gibidir. Bu kez hemen hemen tüm sektörlerde 2009 yılına kıyasla 

(verisi olan 22 sektörün 19’unda) firma başı kârlılık değerleri 2020 yılında artmıştır. İmalat 

sanayinde 2009 yılında 176 bin USD olan FVÖK, 2020 yılında 307 bin USD düzeyine yükselmiştir. 

Veri gizliliği nedeniyle bilgi sahibi olunamayan 19-Rafine Petrol Ürünleri sektörü bir yana 

bırakılırsa, dönem başında da dönem sonunda da firma başına en kârlı sektör 21-Eczacılık Ürünleri 

olmuştur. Bu sektörde firma kârlılığı da imalat sanayinin diğer sektörlerinin çok üzerinde, firma 

başına neredeyse 2 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 

İmalat sanayi ve alt sektörlerinin firma başına kârlılık verilerinin 2009-2020 döneminde gelişimi ve 

kârlılıkların sektörlerin teknoloji gruplarına göre sınıflandırılmış olarak değerleri Tablo 27’de 

verilmektedir. 
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Tablo 27, Grafik 12’de gördüğümüz imalat sanayi ve sektörlerin büyük çoğunluğunun kâr artışı 

yanında, sektörlerin teknoloji gruplarına göre sınıflandırılmış ve firma sayısına göre 

ağırlıklandırılmış firma başına kâr verileri anlamında da önemli bulguları ortaya koymaktadır. 

Tabloyla ilgili birkaç hususu vurguladıktan sonra bu önemli bulgular üzerinde duracağız. 

Tablo 27’den firma başına en düşük kârlılık verisinin 18-Basım ve Yayın,  15-Deri Ürünleri ve 31-

Mobilya sektörlerinde olduğu görülmektedir
12

. Bu üç sektörün de firma başı kârları 100 bin USD’nin 

altında olup 2009 ve 2020 yıllarında sıralamada önemli bir değişiklik göstermeden hep en sonlarda 

yer almışlardır. 

2020 yılı itibarıyla firma başına kârlılık verisi 1 milyon USD’nin üzerinde olan dört sektör 

bulunmaktadır
13

: 21-Eczacılık Ürünleri, 24-Ana Metal, 29-Motorlu Kara Taşıtları ve 30-Diğer 

Ulaşım Araçları. 2009 yılında ise sadece 19-Rafine Petrol Ürünleri ve 21-Eczacılık Ürünleri 

sektörlerinin firma başına kârlılıkları 1 milyon USD’nin üzerindedir.  

İmalat sanayi geneli kârlılık değerleri de bazı yıllardaki dalgalanmalar dışında genel olarak artma 

trendi göstermiş ve dönem başındaki 176 bin USD değerinden 2020 yılında 307 bin USD’ye 

yükselmiştir. 

Tablodan edindiğimiz önemli bulgu, Türk imalat sanayisinin uzun yıllardır yatırım ve ciro 

değerlerinin düşük ve orta düşük sektörlerde neden baskın/belirleyici olduğunu açıklayıcı 

niteliktedir. Sektörlerin teknoloji gruplarına göre sınıflandırılmış kârlılık verilerine baktığımızda 

(burada belirtilecek kârlılık rakamlarının ilki 2009 yılına, ikincisi ise 2020 yılına aittir); düşük 

teknolojili sektörlerde 89 bin USD’den 178 bin USD’ye (%99 artış), orta düşük teknolojili 

sektörlerde 118 bin USD’den 802 bin USD’ye (%582 artış), orta yüksek teknolojili sektörlerde 400 

bin USD’den 623 bin USD’ye (%56 artış) ve yüksek teknolojili sektörlerde 990 bin USD’den 1,223 

bin USD’ye (%24 artış) yükseldiği görülmektedir. 

Firma başına kârlılığın en yüksek oranlarda arttığı sektörler açık arayla düşük (%99) ve orta düşük 

(%582) teknolojili sektörlerdir. Kârlılığın yüksek olduğu bu sektörler, doğal olarak, daha yüksek 

yatırımcı çekmekte, daha fazla üretime konu olmakta ve ülke ekonomisinin üretim ve yatırımlar 

açısından teknoloji düzeyini de düşük ve orta düşük teknolojilerdeki (diğer bir ifadeyle geleneksel 

diyebileceğimiz) 10-Gıda, 13-Tekstil, 14-Konfeksiyon, 15-Deri Ürünleri, 25-Metal Eşya ve 31-

Mobilya sektörlerine çekmektedir. Bu sektörlerdeki işçilik ücretlerinin düşük (ve giderek düşen) bir 

düzeyde olması, kalifiye eleman çalıştırma ihtiyacının çok az olması ve yüksek orandaki işsizlik 

                                                           
12 Buradaki değerlendirmelerde/karşılaştırmalarda sektördeki firma ölçek büyüklüğü de önemli rol oynamaktadır. Üretimin 

atölye ya da küçük fabrika tarzı işletmelerde yapıldığı sektörlerde çok sayıda firma bulunurken, yüksek sabit yatırım ve 

ölçek ekonomisi gerektiren sektörlerde, doğal olarak, daha az sayıda firma bulunmaktadır. Ancak, çalışmamızda dikey 

analizden (sektörlerin firma başı kârlılıklarının birbirleri ile karşılaştırılması) ziyade, yatay analiz (sektörlerin firma başına 

kârlılıklarının zaman içinde gelişimi) ön plândadır. Burada yanıt aranan soru “hangi sektörler daha kârlı” değil, “sektörel 

kârlılıklar zaman içinde ne oldu” şeklindedir. 
13 19-Rafine Petrol Ürünleri sektörüne ilişkin firma başına kârlılık verisi, veri gizliliği nedeniyle hesaplanamamıştır. 

Ancak, serinin gelişiminden muhtemelen bu sektörde de 2020 yılında firma başına kârlılığın 1 milyon USD’nin üzerinde 

olma olasılığının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

125 
 

nedeniyle ücretler üzerinde baskının devam etmesi, düşük ve orta düşük teknolojili sektöre girişi 

daha da cazip hale getirmektedir. 

Bilgi vermesi açısından, imalat sanayi yatırımlarının teknoloji düzeyine göre dağılımı Tablo 28’de 

verilmektedir.  

Tablo 28. Sektörlerin Teknoloji Düzeylerine Göre İmalat Sanayi Yatırımlarındaki Payları
14

 (%)  

Sektörün Teknoloji Düzeyi 2003 2015 

Düşük Teknoloji  46.2 35.2 

Orta Düşük 33.5 37.4 

Orta Yüksek 18.9 26.4 

Yüksek 1.4 1.0 

İmalat Sanayi Toplamı 100.0 100.0 

Kaynak: TÜİK 

Görüldüğü gibi düşük ve orta düşük teknolojili sektörlere yapılan yatırımlar 2003 yılında toplam 

imalat sanayi yatırımlarının %79’unu oluştururken 2015’de %73’ler düzeyinde. İmalat sanayinde 

yatırımcı düşük (kolayca elde edilebilir) teknoloji, düşük yatırım maliyeti, canlı pazar, yüksek kâr ve 

düşük ücret profilini gördüğü müddetçe teknoloji düzeyini önemsemeksizin en fazla getiri 

sağlayacağı sektörleri tercih etmiş ve edecektir.  

Tablo 23’ün bize gösterdiği bir diğer ilgi çeken nokta da, orta yüksek teknolojili sektörlerdeki firma 

başına kârın orta yüksek teknolojili sektörlere kıyasla daha yüksek olmasıdır. 2009 yılında orta 

düşük teknolojili sektörler için 118 bin USD olan firma başına kâr, 2020 yılında 802 bin USD’ye 

yükselmişken, orta yüksek teknoloji grubunda 2009 yılında 400 bin USD olan firma başına kâr 

rakamı 2020’de 623 bin USD’de kalmıştır. Sektörel kârlılıkların emek yoğun sektörler kabul 

edebileceğimiz düşük ve orta düşük sektörlerde çok daha hızlı artıyor olması ve yüksek düzeylere 

ulaşması, düşük (ve gerileyen) emek ücreti serisi ile birleşince Türk imalat sanayinin üretim yapısını 

da ister istemez düşük ve orta düşük bir platforma çekmektedir.  

Rekabetçilik ve kâr motivasyonu ile özel sektör yatırımcısının kendiliğinden (ve bu tablo 

ortadayken) yüksek teknolojili sektörlere geçmesi (sağlanan teşvikler ne olursa olsun, ki sağlanan 

teşviklerin tamamı işletme dönemi için devletin almaktan vazgeçeceği vergi, prim, sigorta vb gibi 

kârın ya da üretim düzeyinin fonksiyonu olan kesintilerinden oluşmaktadır) fazlasıyla iyimser bir 

bekleyiş olacaktır.  

1.2.13 Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Çalışmamızın ilk bölümündeki bulguların tamamını burada tekrar dile getirmenin yazının boyutunu 

artırmak ve gereksiz yere uzatmaktan daha fazla bir anlam taşımayacağını düşünüyorum. Ancak, 

âdet olduğu üzere, bu kadar uzun ve çok sayıda tablo grafikten oluşan bir çalışmanın da tamamının 

okunmasını beklemeden ilgili okuyucu ya da araştırmacılar tarafından içeride nelere değinildiğinin 

de aktarılması gerekiyor. Bu nedenle her bir gösterge ile ilgili sonuç bölümüne spotlar alacağım. 

                                                           
14 Ne yazık ki bu verinin daha günceli bulunmuyor. TÜİK bu verinin 2015’den sonra yayınlanmasını durdurmuştur. 
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Sonuç kısmı ağırlıklı olarak pandemi öncesi-esnası-sonrası döneme ilişkin imalat sanayi ve alt 

sektörleri değerlendirmesini kapsayacak. Çalışmanın bence en önemli bölümlerinden olan ve 2009-

2020 dönemi imalat sanayi sektörlerinin ücret ve kâr verilerinin incelendiği bölümünde 

yapabileceğim tüm vurguları, değerlendirmeleri zaten yaptığımı düşünüyorum. Bu bölümle ilgili 

bulgulardan sadece spot başlıkları sonuç bölümüne taşıyacağım, ama bölümün bütünlüğü içinde 

konunun anlaşılması için, ilgilenen okuyucunun o bölüme mutlaka münhasıran göz atması lazım. 

Pandemi öncesi-esnası ve sonrası dönemdeki imalat sanayi ve NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre 

ikili düzeydeki alt sektörlerini 2017 Ocak-2021 Aralık dönemi için 10 ayrı göstergeye (Sanayi 

Üretim Endeksi (SÜE), Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Ücretli Çalışanlar Sayıları (İstihdam), 

İhracat, İthalat, Toplam Ciro Endeksi, Yurtiçi Ciro Endeksi, Yurtdışı Ciro Endeksi, Yurtiçi Üretici 

Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)) göre incelenen bu çalışmada 

elde ettiğim bulguların özetini (sonuç ve değerlendirme bölümlerinde tablo verilmesi pek âdetten 

değilse de) yine iki tabloda vermeyi uygun görüyorum. Tabloların ilki  (Tablo 29), sektörlerin 2017 

Ocak=100 olarak endekslediğimiz gösterge değerlerine göre her yıl için ilk üç ve son üçte yer alan 

sektörleri gösteriyor. İkinci tablo (Tablo 30) ise bu kez sektörlerin endeks değerlerindeki yıllık 

değişimlere göre 2017-2021 yıllarındaki ilk üç ve son üç sırada yer alan sektörleri gösterecek. 
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Tablo 29 ve 30, aslında çalışmada vurguladığım tüm sonuçları özetliyor. Bu nedenle bu tabloları 

burada yorumlamayacağım, imalat sanayi ile ilgili kısa bir değerlendirmenin ardından, her bir 

gösterge ile ilgili bölümlerde de değindiğim bulguları burada ana başlıklar olarak sıralayacağım. 

• Covid-19 pandemisi, imalat sanayi açısından incelenen 10 gösterge bazında süregelen bir 

sorun yaratmamıştır. Bu anlamda 2018 yılında yaşanan kriz, imalat sanayiini çok daha kötü 

etkilemiştir. 

• Hemen bütün göstergelerde 2020'nin ilk dört ayında önemli bir kötüleşme yaşanmış, ancak 

bu aydan sonra çok hızlı bir toparlanma görülmüştür. Toparlanma ve göstergelerde iyileşme, 

2021 başından bugüne kadar (küçük dalgalanmalar gösterse de) devam etmiştir. 

• Pandemi ve sonrasındaki toparlanmada en düşük değerler işgücü kazançlarındadır. Bölüşüm, 

emek geliri aleyhine bozulma göstermiştir. Bunun kanıtları gelir cinsinden hesaplanan 

GSYİH kalemlerinin dağılımında da görülebilmektedir. 2017 yılında işgücü gelirinin 

GSİH’den aldığı pay %34.4 iken 2021 yılında %30.2’ye gerilemiştir. Katma değerdeki 

sermayenin payını temsil eden net işletme artığı ise 2017’deki %49.4 düzeyinden 2021’de 

%52.6’ya yükselmiştir.  

• İmalat sanayi sektörleri pandemi esnası ve sonrasında bilhassa Çin'in ihracattaki 

duraklamasından yararlanarak hem yurtdışı satış hacmini, hem de yurtdışı satış fiyatlarını 

artırmış görünmektedir. 

• 2017.01-2021.12 döneminde imalat sanayi Yurtdışı ÜFE, sepet kur artışının çok üzerinde 

gerçekleşmiştir. 

• İmalat sanayi Yurtiçi ÜFE, tarım sektörü ÜFE, kur artışları, enerji fiyatlarındaki artışlar, 

pandemi sonrası konut/kira fiyatları artışı dikkate alındığında; TÜFE'nin düşük kalması 

izaha muhtaçtır. 

İmalat sanayi ile ilgili bu genel değerlendirmelerden sonra göstergelerle ilgili dönemsel bulguları şu 

şekilde özetlemek mümkün: 

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Açısından 

• 14-Konfeksiyon ve 15-Deri Ürünleri sektörleri, pandemi dönemi dışında (2017 yılı hariç) 

Sanayi Üretim Endeksi gelişimi açısından hep orta/üst sıralarda yer almalarına karşın, 

pandemi döneminde en sonlarda yer alan sektörlerdir.  

• 20-Kimyasallar sektörü kriz/pandemi/genişleme dönemlerinden çok fazla etkilenmeden ilk 

10 sıralarda yer almaktadır. 

• 21-Eczacılık sektörü pandemi döneminde, beklenilenin aksine, üst sıralarda değil 10. sırada 

yer alırken, 2021'de 19. sıradadır. 
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Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Endeksi Açısından 

• 14-Konfeksiyon ve 15-Deri Ürünleri sektörleri, SÜE'de olduğu gibi, KKO açısından da 

benzer seyri izleyerek pandemi dönemi dışında iyi, pandemi esnasında kötü performans 

sergilemişlerdir. 

• 26-Elektronik ve 27-Elektrikli Teçhizat sektörleri pandemi esnasında KKO artışında ilk iki 

sırada yer almışken, 2021 yılında son sıralarda bulunmaktadırlar. 

İstihdam (Ücretli Çalışanlar) Endeksi Açısından 

• Pandemi dönemi ve sonrasında istihdam endeksinde dönemsel olarak azalış gösteren alt 

sektör bulunmamaktadır. 

• İstihdam endeksi pandemi döneminde en fazla 12-Tütün sektöründe artarken (%22.1), onu 

%15.9'le 27-Elektrikli Teçhizat sektörü ve %14.8 ile 26- Elektronik ve Optik sektörü 

izlemiştir. 

• İstihdam açısından 2018 en kötü yıl olma özelliğini göstermektedir. İncelenen 24 sektörün 

15'inde istihdam gerilemiştir. 

İhracat Endeksi Açısından 

• 2020 yılında en yüksek ihracat artışı gösteren 21-Eczacılık sektörü, bir sonraki yılda en 

düşük ihracat artışı gösteren sektörlerdendir. Buna karşın ulaştığı ihracat değeriyle, 2007 

Ocak ayına kıyasla ihracatı en çok artan sektör haline gelmiştir. 

• Geleneksel olarak dış ticaret fazlası veren ve ihracatı domine eden 13-Tekstil, 14-

Konfeksiyon, 24-Ana Metal ve 29-Motorlu Kara Taşıtları sektörleri, ihracat endeks 

değerleriyle son sıralarda yer alarak, ihracat içindeki göreli paylarını kaybetme eğiliminde 

olmuşlardır. 

• Geleneksel olarak dış ticaret açığı veren 20- Kimyasallar ve 21-Eczacılık sektörleri 2020 ve 

2021 yıllarında, 2017 Ocak ayına göre ihracatta en yüksek artış gösteren sektör arasında 

olmuşlardır.  

• Çok düşük ihracat değerine sahip 12-Tütün sektörü bir yana bırakılırsa, pandemi dönemi 

kabul ettiğimiz 2020 yılında sadece 3 sektörün ihracat değerleri 2017 yılı Ocak Ayı 

değerinin altındadır (14-Konfeksiyon, 24-Ana Metal ve 26-Elektronik ve Optik sektörleri). 

• 2021 yılında tüm sektörlerin ihracat değerleri 2017 yılı Ocak ayının üzerindedir. Aynı 

zamanda genel olarak, 2021 yılı ihracat değerleri dönemin en yüksek düzeyindedir. 

İthalat Endeksi Açısından 

•  2017'ye kıyasla ithalat tutarı en fazla artış gösteren sektörler; 20-Kimyasallar, 21–Eczacılık 

ve 24-Ana Metal sanayi sektörleri olmuştur. Bu durum da imalat sanayinin ara mallarına 

olan bağımlılığını göstermektedir. 
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• 14-Konfeksiyon, 15-Deri Ürünleri ve 16-Ağaç Ürünleri sektörleri, 2017'ye kıyasla ithalatı 

en çok düşen sektörlerdir. 

• Yıllıklandırılmış verilere göre 2020 yılında 17 sektörün, 2021 yılında da 11 sektörün ithalatı 

2017 yılı düzeyinin altındadır. 

Toplam Ciro Endeksi Açısından 

• Pandemi döneminde toplam cirosu en fazla artan sektörler, sırasıyla, 24-Ana Metal, 27-

Elektrikli Teçhizat ve 29-Motorlu Kara Taşıtları sektörleridir. Elektrikli Teçhizat ve Motorlu 

Kara Taşıtları diğer yıllarda ise genellikle alt-orta sıralarda yer almıştır. 

• 2021 yılı, imalat sanayi tüm sektörlerinin en yüksek ciro değerine ulaştığı dönem olmuştur. 

• 30-Diğer Ulaşım Araçları ve 19-Rafine Petrol sektörleri, dönem içinde toplam cirosu en çok 

artan sektörlerdir.  

Yurtiçi Ciro Endeksi Açısından 

• 2017 yılı Ocak ayına göre yurtiçi cirosunu en çok artıran sektörler;  17-Kâğıt, 19-Rafine 

Petrol ve 20-Kimyasallar sektörleridir. Bu sektörlere dönem boyunca 26-Elektronik ve Optik 

sektörü eşlik etmiştir. 

• 2020 yılında en yüksek yıllık yurtiçi ciro artışı sağlayan sektörler 24-Ana Metal, 28-Makine 

ve Ekipman ve 29-Motorlu Kara taşıtları sektörleridir. 

• 2020 yılında yurtiçi ciro azalışı yaşayan sadece 4 sektör bulunmaktadır (İçecek, Tütün, Deri 

Mamuller ve Diğer Ulaşım Araçları sektörleri) 

• 2021 yılında tüm sektörlerin yurtiçi cirosu bir önceki yıla göre önemli artış göstermiştir (en 

düşük artış %12.6 ile 21-Eczacılık, en yüksek artış %228.4 ile 19-Rafine Petrol sektörleri) 

Yurtdışı Ciro Endeksi Açısından 

Sektörlerin ihracat kazançlarını ifade eden yurtdışı ciro endeksine göre 2020 yılında en yüksek 

yıllık artış gösteren sektörler; 14-Konfeksiyon, 22-Kauçuk ve Plastik ve 30-Diğer Ulaşım 

Araçları sektörleridir.  

14-Konfeksiyon sektörü 2021'de de yurtdışı satış endeksi değerinde ikinci sırada yer almıştır. 

Ancak, bu sektörün 2021 yılındaki başarısının gerçekleşmesi, bu yıldaki yüksek SÜE ve KKO 

performansı sergilemesi sonucunda artan üretiminin, yurtiçi ve yurtdışı satış fiyatlarının Yİ-ÜFE 

ve YD-ÜFE manşet enflasyon oranlarının ve kur artışının çok altında artması neticesinde, 

ürünlerinin göreli olarak ucuzlaması neticesinde olabilmiştir.  

2020 yılında yıllık yurtdışı ciro endeks değişimi negatif olan tek sektör 17-Kâğıt ürünleridir. 
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Önce pandemi yılı olan 2020'de ve sonra da 2021'de sektörlerin hemen tamamının yurtdışı ciro 

endeks değerleri en yüksek düzeylerine ulaşmıştır. Sektörlerin ihracat potansiyelini her iki yılda 

da yükselttiği anlaşılmaktadır. 

Yurtiçi ÜFE Endeksi Açısından 

• 2020 yılında 12-Tütün hariç, fiyatı düşen sektör bulunmamaktadır. İmalat sanayi Yİ-ÜFE'si 

%27.3 olarak gerçekleşirken, 27-Ana Metal sektöründe %56.3, 17-Kâğıt sektöründe %34.9 

ve 25-Metal Eşya sektöründe ise %34.1'lik fiyat artışı görülmüştür. 

• 2021 yılında ise İmalat sanayinde yıllık Yİ-ÜFE artışı %77.4 olarak gerçekleşmiştir. En 

yüksek fiyat artışı gerçekleşen sektörler ise 19-Rafine Petrol (%161.9), 24-Ana Metal 

(%130.9) ve 20-Kimyasallar (%100.9) olmuştur. 

• Üretici sektörlerin kümülatif yurtiçi fiyat artışlarına bakıldığında (2007 Ocak ayı=100) en 

düşük artış %70 ile 14-Konfeksiyon sektöründe gerçekleşirken, en yüksek artış da %487.2 

ile 24-Ana Metal sektöründe olmuştur. 

Yurtdışı ÜFE Endeksi Açısından 

• İmalat sanayi sektörleri içinde 2020 yılında yurtdışı ürünlerde en yüksek fiyat artışı 

gerçekleştiren sektör %57.7 ile 32-Diğer imalat olurken, onu %45.2 ile 24-Ana Metal ve 

%43.8 ile 27-Elektrikli Teçhizat sektörleri izlemektedir. 

• 2020 yılında yurtdışına satış fiyatları düşen tek sektör 19-Rafine Petrol'dür.  Dönemin 

genelinde 26-Elektronik sektörünün 2017 ve 2019'daki küçük fiyat düşmeleri dışında, 

yurtdışı ürün fiyatı azalan hiçbir sektör bulunmamaktadır. 

• 2017.01=100 kabul edildiğinde sepet kur (0.5 USD + 0.5 EUR) 2021.12'de 374.2 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönem için imalat sanayinin incelenen 23 alt sektörünün 16'sının YD-

ÜFE endeksi bu değerin üzerindedir. Sektörlerin ağırlıklı ortalamasını temsil eden İmalat 

Sanayi YD-ÜFE ise 418.9 olarak gerçekleşmiştir. 

• 2017.01 – 2021.12 döneminde en yüksek YD-ÜFE artışı %456.3 ile 24-Ana Metal 

sektöründe gerçekleşirken, en düşük fiyat artışları ise %179.4 ile 18-Basım ve Yayın ile 

%226.3 ile 14-Konfeksiyon sektörlerindedir.  

Çalışmanın son bölümünde imalat sanayi sektörlerinin 2009-2020 dönemi çalışan ücretleri ve firma 

başına düşen kârlılık (FVÖK)’le ilgili kısmından elde edilen bulguları şöyle özetlemek mümkündür: 

• İmalat sanayi geneli için 2009 yılında çalışan başına 506 USD düzeyinde olan net ücretler 

2020 yılında 389 USD düzeyine gerilemiştir. İncelenen tüm alt sektörler için bu gerileme 

geçerlidir. Bilhassa düşük teknolojili sektörlerde net ücretlerdeki gerileme daha belirgindir. 

Bu veri de daha önce bahsettiğimiz döviz karşısında reel olarak gerileyen emek ücretleri 

sayesinde ihracatta geleneksel sektörlerde rekabet avantajının kazanıldığı/sürdürüldüğü 

savını desteklemektedir. Dönemdeki imalat sanayinin gösterdiği iyi performansta çalışan 

ücretlerindeki aşınmanın da önemli bir katkısı olmuştur. 
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• Aynı dönemde imalat sanayi geneli için işletme başına düşen net faaliyet kârı USD bazında 

artış göstererek 2009'daki 176 bin USD düzeyinden 2020'de 307 bin USD'ye yükselmiştir. 

İmalat sanayindeki şirketlerin sayı olarak da önemli bir kısmını oluşturan düşük ve orta 

düşük teknolojili şirketlerin kârlarındaki oransal artış, orta yüksek ve yüksek teknolojili 

olanların çok üzerindedir (2009-2020 döneminde işletme başına faaliyet kârı artışı düşük 

teknolojili şirketler için %100, orta düşük teknolojili şirketler için %579 iken orta yüksek 

teknolojili şirketler için %56, yüksek teknolojili şirketler içinse %25'dir. 

• Sonuç olarak; 2009-2020 döneminde hemen tüm imalat sanayi sektörlerinde çalışanların 

eline geçen net ücretlerin USD bazında düşmesine karşın, yine hemen tüm imalat sanayi 

sektörlerinde işletme başına net faaliyet kârlarının USD bazında artmaktadır. Bu veri de 

Türkiye'de yatırımların neden düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerde yoğunlaştığını, 

dolayısıyla da üretim ve ihracatın da bu sektörlerde yoğunlaştığını yeterince açıklamaktadır. 

Yüksek kârlılık, düşük emek ücretleri, rekabetçilik, satış/pazarlama imkânları, daha da genel 

bakarsak "piyasaların görünmez eli" doğal olarak, özel sektör girişimcilerini düşük ve orta 

düşük teknolojili sektörlere yönlendirmektedir. 

• Bölüşümde adaleti sağlamayan bir gelişme ve büyümenin kamu yararına olmadığı, geniş 

toplum kesimlerini oluşturan ücretlilerin imalat sanayi büyümesinden yararlanmadığı, aksine 

gelir(refah) kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. 

2. POLİTİKA TERCİHLERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU VE SEKTÖREL BİR MODEL 

ÖNERİSİ 

Makalenin bu bölümünde imalat sanayi alt sektörlerini NACE Rev. 2 sınıflamasına göre ve üçlü 

kırılımda verilerini kullanarak çok boyutlu bir bakışla dönemsel performansları değerlendirilecektir. 

Bu yaklaşım sayesinde imalat sanayi sektörlerinin farklı performans ölçütleri kullanılarak 

birbirlerine göre sıralanması, politika tercihlerinde sektör seçimi, sektörlerin desteklenmeye en fazla 

ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi, sektörlere yönelik “etki-tepki analizlerinin” seçilecek 

senaryolara göre gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilecektir. 

2.1 Amaç ve Kapsam  

Çok boyutlu değerlendirme ile amaçlanan, imalat sanayi sektörlerinin gelişimini birden fazla ve 

birbiri ile (mümkün olduğunca) korelasyon göstermeyen farklı cephelerden inceleyerek, elde edilen 

sonuçları bir arada görmek ve bu sonuçları bütünleştirerek değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım 

ortaya koymaktır. Çalışmanın sonunda imalat sanayinin NACE Rev. 2 sınıflamasına göre üçlü 

düzeydeki ve verisi bulunabilen 86 sektör, performans ve dış ticaret açısından 2015-2019 dönemi 

verileriyle, teknoloji düzeyleri ve finansal oranları açısından 2009-2019 dönemi verileriyle ve Girdi-

Çıktı (Input/Output- I/O) analizi açısından da 2012 yılı verileri kullanılarak her bir kritere göre ayrı 

ayrı ve kriterlere istenilen ağırlıklar verilerek bir tercih setine göre sıralanabilecektir. Sıralama (yine 

tercih setine göre) “iyiden kötüye” doru olabileceği gibi (örneğin potansiyel yatırımcı tercihlerinin 

şekillenmesi amacıyla), “kötüden iyiye” doğru da yapılabilecektir (önem verilen ama istenilen 

düzeyde olmayan sektörlerin hangileri olduğunu belirlenmesi amacıyla).  
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Çok sayıda değişken kullanılarak da olsa, tek cepheden (örneğin finansal oranlar, üretimdeki 

gelişmeler, kapasite kullanım oranındaki değişimler, dış ticaret vb gibi) yapılan sektörel 

değerlendirmelerde, ister istemez (bazı iddialı varsayımlarla ve verinin sınırladığı şekilde) "yanlı ve 

sapmalı" kalınması neredeyse kaçınılmazdır. 

Bu çalışmada 5 modül/grup belirlenerek imalat sanayi alt sektörlerinin (temel olarak) 2015-2019 

dönemi performansları "bireysel, göreli, parametrik ve toplulaştırılarak" değerlendirilmiştir. 

Seçilen modüller ve dönemleri; 

Sektörel performans  (2015-2019 dönemi), sektörlerin farklı açılardan performansını ölçen yedi 

kriterin bileşimi, 

Dış ticaret dengesi (2015-2019 dönemi), 

Teknoloji düzeyi (2009-2019 dönemi) TRTECT teknoloji yoğunluğu ölçütü, 

Yapısal karakteristikler (2012 yılı Girdi/Çıktı tablosundan hesaplanan) 

Finansal karakteristikler (2009-2019 dönemi ve 2019 verileri birlikte) 

olarak belirlenmiştir. 

İlk modülde sektörlerin Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Üretim Endeksi (SÜE), İstihdam Endeksi, 

İşgücü Verimlilik Endeksi, Net Satışlar, İhracat ve Dış Ticarette Rekabet Gücü (RCA) kriterlerine 

göre 2015-2019 dönemi sıralaması tarafımızca geliştirilen “sıra değerleri” skorlama yöntemiyle 

yapılacaktır. 

İkinci modülde ise sektörlerin 2015-2019 dönemi toplam net dış ticaret dengeleri (ihracat-ithalat) 

verileri hesaplanarak buna göre bir sıralama yapılmıştır. Yıllık veriler yerine dönem verilerin 

kullanılma nedeni Türkiye gibi “normal yıl” seçmenin çok zor olduğu bir ülkede tek bir yıl 

verilerinin “örneğe has” (sample spesific) sonuç vermesini engellemektir. Ancak, güncel durumu da 

göz ardı etmemek için 2019 yılı ihracat ve ithalat verileri ile net dış ticaret dengesi ayrıca verilmiştir. 

Üçüncü modül, sektörlerin teknoloji düzeylerine göre sıralanmasını içermektedir. Burada da 

tarafımızca OECD sektör sınıflama metodolojisi kullanılarak (hatta geliştirilerek) gerçekleştirilen 

TRTECT teknoloji yoğunluğu ölçütü kullanılmıştır. 

Sektörlerin yapısal karakteristiklerine göre sıralandığı dördüncü bölümde, TÜİK tarafından 2012 yılı 

için yayınlanan I/O tablolarının 232 sektörlü versiyonu kullanılarak buradan hesaplanan toplam geri 

bağlantı, toplam ileri bağlantı ve üretimin ithal bağımlılığı (üretim giderlerindeki ithal girdi oranı) 

katsayılarına göre imalat sanayi alt sektörlerinin sıralaması yapılmıştır. 

Beşinci bölümde ise sektörlerin TCMB veri tabanından elde edilen finansal tabloları kullanılarak 

finansal karakteristiklerine göre sıralaması gerçekleştirilmiştir. Burada sektörler için hesaplanan 

sekiz finansal oran; cari oran, likidite oranı, finansman kaldıracı, maddi duran varlıklar oranı, stok 

devir hızı ve alacak devir hızı, faaliyet kârlılığı (EBIT) ve net kâr marjıdır. Bu sekiz oran, 
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niteliklerine göre dört ana gruba ayrılmış (likidite oranları, finansal yapı oranları, devir hızları ve 

kârlılık oranları) ve bu oran gruplarına göre sektörlerin sıralaması gerçekleştirilmiştir. Finansal 

oranlarda sektörlerin son yıl verilerinin çok daha fazla önem taşıdığı düşünülerek, dönem (2009-

2019) verileri ile son yıl (2019) verileri sıralamaları dikkate alınarak birleşik sıralama bu iki veri için 

bir kez daha gerçekleştirilmiştir.  

Bu açıklamalardan sonra her bir modülle ilgili bilgilendirmeler ve sektörlerin buna göre sıralamaları 

izleyen bölümlerde verilecektir. 

2.2 Sektörel Performans Değerlendirmesi 
15

 

Sektörel performans değerlendirmesi; seçilen belirli bir dönem için, birden fazla ve her biri farklı 

açıdan somut bilgi içeren parametreler(kriterler) kullanarak, sektörlerin gelişimini (tekil ve/veya tüm 

kriterlerin bileşimi olarak) birbirlerine kıyasla değerlendirmeye imkân tanıyan bir 

ölçme/değerlendirme yöntemidir. 

Sektörel performans değerlendirmesinin kullanılabileceği alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; 

- İster bütüncül isterse seçilecek kriter(ler)e göre yapılacak değerlendirme için, "iyiden 

kötüye" doğru sektör sıralamasında, 

- Performansa dayalı teşvik, dış ticaret,  kredi politikalarının belirlenmesinde sektör seçimi 

kriteri olarak, 

- Yatırımcıların yatırım yapmak isteyecekleri sektörleri seçmesinde yol gösterici olarak, 

- Bölgesel teşvik mekanizmalarında,  yöreye uygun veya yörenin ihtiyacına yönelik yatırım 

alternatiflerinin belirlenmesi amacıyla sektör seçiminde, 

- Sektörlerin dönemsel gelişmelerinin çok boyutlu olarak değerlendirilerek trendlerin 

belirlenmesinde, 

kullanılabilmektedir. 

Sektörel performan değerlendirmesinde sıra değerleri yaklaşımınn uygulanma esaslarını özetlemek 

gerekirse; imalat sanayinin NACE Rev. 2 sınıflamasına göre üçlü kırılımda 95 alt sektörü 

bulunmaktadır. Bu sektörlerin performanslarının değerlendirilmesi için kullanılacak kriterler; 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Üretim Endeksi (SÜE), İstihdam Endeksi, İşgücü Verimlilik 

Endeksi, Net Satışlar, İhracat ve Dış Ticarette Rekabet Gücü (RCA) olarak seçilmiştir.  

Veriler 2014-2019 dönemine ait olup, sektörel performans önceki yıla göre değişim cinsinden 

ölçüldüğünden, inceleme dönemi 2015-2019 yılları olmuştur. Bu dönemde seçilen yedi parametre 

için 86 sektörün verisi bulunduğundan, değerlendirme bu 86 sektör için ve her yıl ayrı ayrı olarak 

gerçekleştirilmiştir  

                                                           
15 Sektörel performans değerlendirmesinin ilk uygulama örneği için bkz. 

Küçükkiremitçi, Oktay, “İmalat Sanayii ve Alt Sektörlerinin Genel Değerlendirmesi”, Türkiye İmalat Sanayinin 

Yapısal Analizi ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana Sektör İtibariyle) kitabı içinde (ed. Mustafa 

Şimşek) , Türkiye Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Mart 2007 
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Performans ölçütü olarak her bir kriterdeki yıllık değişim (artış) esas alınmıştır. Yıl bazında en çok 

artış, en iyi performansı temsil etmektedir.  

Sektörler, her bir kriter için yıllık değişimlere (=performansa) göre sıralanmıştır. Her bir sektörün bu 

anlamda bir parametre (KKO, İhracat, Verimlilik vb gibi) için alabileceği en iyi değer 1 (ilk sırada, 

en yüksek artış), en kötü değer ise 86 (en son sırada, en düşük artış) olacaktır. 

Her yıl için parametre düzeyinde sektörlerin aldığı sıra değerlerinin toplamı o yıl için sektörün 

toplam skoru (toplam sıra değeri) kabul edilmiştir. En iyi performansı gösteren sektör her bir 

parametrede en küçük sıra değerini (en üst sırayı) alacağından, en küçük toplam sıra değeri en 

yüksek performansı ifade edecektir.  

Performans değerlendirmesinde kullanılan verilerle ilgili açıklamalar Tablo 31’de verilmektedir. 

Tablo 31. Performans Değerlendirmesinde Kullanılan Veriler 

Kriter Anlamı Veri Kaynağı Kullanımı 

Kapasite Kullanım 

Oranı (KKO) 

Etkinlik Ölçütü TCMB Yıllık Farkları 

Üretim Endeksi 

(SÜE) 

Üretim Artışı Ölçütü TÜİK, (2015=100) Yıllık % 

Değişim 

İstihdam Endeksi Üretimde Çalışanların 

Değişimi Ölçütü 

TÜİK, Kendi Hesaplamalarımız 

(2015=100) 

Yıllık % 

Değişim 

Çalışan Başına 

Verimlilik Endeksi 

Verimlilik Ölçütü Kendi Hesaplamalarımız 

(2015=100) 

Yıllık % 

Değişim 

Net Satışlar Endeksi Satış (Gelir) Ölçütü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Girişimci Bilgi Sistemi Verileri 

(2014=100) 

Yıllık % 

Değişim 

İhracat Dış Ticaret Kapasitesi 

Ölçütü 

TÜİK Yıllık % 

Değişim 

Dış Ticarette 

Rekabet Gücü 

(RCA) 
(*)

 

Dış Ticarette 

Karşılaştırmalı 

Üstünlük Ölçütü 

Kendi Hesaplamalarımız İlgili Yıl 

Değeri 

(*): Burada kullanılan RCA (Revealed Comparative Advantage- Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük) formülü; RCA = ln 

(Xi/Xt) – ln (Mi/Mt) dir. RCA>0 ise o sektörün dış ticarette rekabet gücü taşıdığı kabul edilmektedir (tersi). Formülde; X 

ihracatı, M ithalatı, i indisi i sektörünü, t indisi ise Türkiye toplam değerini ifade etmektedir. Vollrath temelli ve ithalatı da 

dikkate alan bu formül, sektörün ülke içinde diğer sektörlere göre dış ticaretteki rekabet gücünü ölçmektedir16. 

                                                           
16 RCA formülünün bu yaklaşımla kullanılması hakkında bilgi için bkz. 
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Tablo 31’de adları, kaynakları, kullanılma nedenleri ve kullanılma biçimleri belirtilen verilerle 2015-

2019 dönemi için imalat sanayinin 86 sektörünün sıralaması yapılmıştır. Sıralama sektörlerin 

parametrelerden aldıkları değerlerin yıllık sıra değerleri toplamları kullanılarak, dönem geneline 

göre yapılabildiği gibi, istenirse, performans kriteri olarak belirlenen yedi parametrenin her biri ya 

da belli bir alt grubu için de gerçekleştirilebilecektir.  

Performans değerlendirmesinde hesaplama esneklikleri (opsiyonlarının) genişliğini göstermek 

amacıyla birkaç farklı hesaplama örnek olarak verilmiştir. Sektörlerin her yıl için elde ettikleri sıra 

değerleri, dönem geneli için hesaplanarak; parametrelerin her biri bazında toplamları alınıp, bu 

değerler en küçükten en büyüğe doğru sıralandığında; parametrelerin her biri için sektörel 

performans sıralaması yapılması mümkündür.  

Tablo 32’de sektörler NACE Rev. 2 kodlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak, her bir 

performans kriterinde kaçıncı sırada oldukları belirtilmiştir. Bu sayede ilgilenilen sektörün 

değerlendirilmek istenen parametre(ler)ye göre kaçıncı sırada olduğu, hangi parametreye göre diğer 

sektörler karşısında avantajlı iken, hangi parameterlerde geride kaldığı görülebilmekte ve istenirse 

sektör, istenirse de parametre detayında analiz derinleştirilebilmektedir. Tabloda kriter (parametre) 

bazında dönem birincileri kırmızı kutuya, sonuncuları ise lacivert kutuya alınarak ek bilgi 

verilmiştir. Ayrıca ilk sıradaki sektör kırmızı fontla vurgulanmıştır. 

Tablo 33’de ise sektörlerin yıllık sıra değerleri toplamı (her bir yıl için her bir parametrede kaçıncı 

sırada olduğunun bulunup, yedi parametre için aldığı sıraların toplamı), dönem geneli için toplanıp 

(yıllık yedi kritere göre aldığı genel sıralamanın beş yıl için toplam değeri) , küçükten büyüğe doğru 

sıralandığında; 2015-2019 dönemi için parametrelerin tamamını kapsayacak şekilde performans 

sıralaması elde edilmiştir. Tablo 33ün ilk kolonu bu sıralama sonuçlarını vermektedir. Buradaki 

sektör sıralaması dönem genelinde en düşük sıra değeri toplamına sahip sektörden en yüksek olana 

göre yapılmıştır. Güncel bilgi ve güncel verinin daha kıymetli olduğu, herhangi bir konuda karar 

verirken Xt-1 dönemi verisine atfedilen önemin Xt-n verisine atfedilen önemden daha fazla olduğu 

(intibakçı bekleyişler yaklaşımı) düşünülerek, dönem içindeki yıllarda elde edilen sıra değerlerinin 

yakın döneme daha fazla önem verecek şekilde ağırlıklandırması yapılabilmektedir. Tablo 33’de 

ikinci sütunda sektörlerin sıralamaları buna göre ifade edilmiştir. İlk sütunda geçmiş yıllara ağırlık 

vermeden (eşit ağırlıkta kabul ederek) yapılan performans sıralaması, tablonun ikinci sütununda “en 

son yıla en büyük, bir öncekine daha az, bir öncekine daha az,…, ilk yıla en düşük” ağırlık 

verebilmek amacıyla, her sektörün 2019 yılı sıra değerini 5, 2018 yılı sıra değerini 4,..., 2015 sıra 

değerini 1 ile çarparak ağırlıklandırılarak ve bu ağırlıklandırılmış toplam değerin küçükten büyüğe 

doğru sıralanması ile elde edilmiştir. 

 

 

                                                                                                                                                                                  
Küçükkiremitçi, Oktay, “Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi 

(1995-2005 Dönemi)”, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabı içinde, T.C. İnönü 

Üniversitesi İİBF, Ağustos 2006 
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Tablo 32. 2015-2019 Dönemi Kriterler Bazında Sektörlerin Performansları (86 Sektör İçinde Kaçıncı 

Oldukları) 

 

Not: Verimlilik kriterinde iki sektör (206 ve 267 kodlu sektörler) son sırayı aldığı için iki sektör de 85. sırada yer almış, bu 

kriterde 86. sırada yer alan sektör olmamıştır. 
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Tablo 32 (Devam). 2015-2019 Dönemi Kriterler Bazında Sektörlerin Performansları (86 Sektör İçinde 

Kaçıncı Oldukları) 

 

Not: Verimlilik kriterinde iki sektör (206 ve 267 kodlu sektörler) son sırayı aldığı için iki sektör de 85. sırada yer almış, bu 

kriterde 86. sırada yer alan sektör olmamıştır. 

Görüldüğü gibi 303-Hava ve Uzay Araçları ve 304-Askerî Savaş Araçları gibi bazı sektörler hemen 

her kriterde ilk sıralarda yer alarak dönem genelinde ve kriterlerin çoğunda iyi bir performans 

göstermiş olsalar da, 321-Eczacılık Ürünleri gibi bazı sektörler de bazı kriterde ilk sırada yer alırken 

başka bir kriterde son sırada kalabilmektedir. 
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Sektörlerin dönem geneli ve kriterlerin tümünü dikkate alarak yapılan performans sıralaması Tablo 

33’de verilmektedir. 

Tablo 33. 2015-2019 Dönemi Sektörlerin Genel Performans Sıralaması (Ağırlıklı ve Ağırlıklandırılmamış 

Sıralama) 

 

Not: İlk sütun sektörün geçmiş yılların ağırlıklandırılmadığı durumdaki sırasını, ikinci sütun ise daha yakın yıllara daha 

büyük ağırlık verildiği durumdaki sırasını göstermektedir. Tabloda yılların ağırlıklandırıldığı durumdaki sıralama baz 

alınmıştır.  
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Tablo 33 (Devam): 2015-2019 Dönemi Sektörlerin Genel Performans Sıralaması (Ağırlıklı ve 

Ağırlıklandırılmamış Sıralama) 

 

Not: İlk sütun sektörün geçmiş yılların ağırlıklandırılmadığı durumdaki sırasını, ikinci sütun ise daha yakın yıllara daha 

büyük ağırlık verildiği durumdaki sırasını göstermektedir. Tabloda yılların ağırlıklandırıldığı durumdaki sıralama baz 

alınmıştır.  

Ağırlıklandırılmış Sırası Ağırlıklandırılmamış Sırası NACE Rev 2 Kodu Sektör Adı

44 38 152 Ayakkabı, bot, terlik vb

45 50 133 Tekstil terbiye hizmetleri

46 34 234 Diğer porselen/seramik ürünleri

47 45 205 Diğer kimyasal ürünleri

48 52 289 Diğer özel amaçlı makineler

49 55 284 Metal işleme mak./takım tezgahları

50 46 222 Plastik ürünler

51 56 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı

52 71 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb im.

53 61 132 Dokumalar

54 35 236 Beton/çimento vb eşya

55 47 273 Tel, kablo vb

56 67 257 Çatal/bıçak, el aletleri

57 64 309 Bys ulaşım araçları

58 39 239 Diğer mineral ürünler

59 49 253 Buhar jeneratörü

60 57 231 Cam ve cam ürünleri

61 54 235 Çimento, kireç,alçı

62 66 321 Mücevherat/bijuteri

63 79 206 Suni/sentetik elyaflar

64 53 251 Metal yapı ürünleri

65 69 233 Kilden inşaat malzemeleri

66 80 204 Sabun ve deterjanlar

67 65 281 Genel amaçlı makineler

68 70 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları

69 58 292 MKT karoser/treyler vb imalatı

70 68 322 Müzik aletleri

71 75 241 Demir-çelik/ferro alaşımları

72 72 329 Bys mamul ürünler

73 60 283 Tarım/ormancılık makineleri

74 73 162 Doğal malzemeden ürünleri

75 74 181 Basım hizmetleri

76 76 232 Ateşe dayanıklı ürünleri

77 62 244 Değerli ana metal/diğer demir dışı metal

78 63 242 Çelikten tüpler/borular

79 83 104 Sıvı ve katı yağlar

80 78 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb

81 81 237 Şekillendirilmiş taş

82 77 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları

83 84 263 İletişim ekipmanları

84 86 161 Kereste (işlenmiş)

85 82 323 Spor malzemesi

86 85 279 Diğer elektrikli alet.
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Tablo 33 sonuçları değerlendirilirken; tabloda bir sektörün ağırlıklandırma yapılmış sıralaması, 

ağırlıklandırılmamıştan daha yüksekse, bu, sektörün son yıllardaki performansının eskiye nazaran 

daha iyi olduğunu, yükselme trendinde olduğunu gösterdiği anlaşılmalıdır. Tersi olarak, 

ağırlıklandırma sırası ağırlıksız sıradan daha düşükse sektörün son yıllardaki performansı düşme 

eğiliminde demektir.    

Tablo 30’daki sıralama, yedi kriterin her birine eşit ağırlık verilerek yapılmıştır. İstenildiğinde, 

yıllarda yapıldığı gibi, kriterlere farklı ağırlıklar vererek sıralama yapılması da mümkündür. 

İlk dört sırada yer alan sektörün ağırlıklandırma yapılmasından bağımsız olarak değişmediği 

görülmektedir: 304-Askerî Savaş Araçları, 303-Hava ve Uzay Araçları 265-Ölçme, Test ve 

Seyrüsefer Cihazları ile Saat ve 102-İşlenmiş Su Ürünleri. Bu sektörlerden ilk üç sırada yer alanların 

da TRTECT teknoloji sınıflamasına göre "Yüksek Teknoloji" grubunda yer alması olumlu bir 

durumdur. 

İlk on sırada yer alan sektörlerde (genel olarak) çok belirgin bir değişme görülmemekte, Giyim 

Eşyası, Kürk Ürünleri ve Gemi ve Tekne imalatı sektörlerinin son dönemde performans artışı 

gösterirken, Motorlu Kara Taşıtları ve Ev Aletleri imalatı sektörlerinin performansında gerileme 

görülmektedir. 

2.3 Sektörel Dış Ticaret Değerlendirmesi  

Dış ticaret verilerinden ihracat ve RCA’ya göre yapılan değerlendirme aslında performans 

değerlendirmesi içinde yer almaktadır. Ancak, net dış ticaretin (ihracat-ithalat) kendi başına 

büyüklük olarak da önem arz ettiği düşünülerek, ayrıca bir dış ticaret modülünün de modelde yer 

alması anlamlı görülmüştür. Tablo 34’de sektörlerin 2015-2019 dönemi için dış ticaret (ihracat ve 

ithalat) rakamları ile dönem geneli için ihracat-ithalat olarak dış ticaret dengeleri verilmektedir. 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

143 
 

Tablo 34. Sektörlerin Dış Ticaret Dengeleri ve Teknoloji Düzeyleri 

 

 

 

 

#Performans NACE Kod Sektör Adı X-M (2015-2019) X-M (2019) X (2019) TRTECT

14 201 Temel kimyasallar -73,919 -13,752 5,373 Orta Düşük

77 244 Değerli ana metal/diğer demir dışı metal -46,378 -13,640 5,387 Orta Düşük

83 263 İletişim ekipmanları -24,413 -3,763 296 Yüksek

34 282 Genel amaçlı diğer makineler -15,459 -1,239 3,205 Orta Yüksek

48 289 Diğer özel amaçlı makineler -15,457 -823 3,191 Orta Yüksek

2 303 Hava ve uzay araçları -15,032 -3,044 1,797 Yüksek

67 281 Genel amaçlı makineler -12,518 -1,301 4,617 Orta Yüksek

32 171 Kağıt ham./Mukavva -12,267 -2,251 899 Düşük

3 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saatler -11,982 -2,347 610 Yüksek

13 212 Eczacılık müstahzarları -11,707 -2,208 973 Yüksek

63 206 Suni/sentetik elyaflar -10,336 -2,077 767 Orta Yüksek

27 261 Elektronik bileşenler -9,658 -939 224 Yüksek

47 205 Diğer kimyasal ürünleri -9,030 -1,644 964 Orta Yüksek

71 241 Demir-çelik/ferro alaşımları -9,007 329 9,262 Düşük

68 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları -7,775 -1,236 2,607 Yüksek

86 279 Diğer elektrikli alet. -4,980 -983 201 Yüksek

41 293 MKT parça/aksesuar -4,787 -441 5,627 Yüksek

31 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri -4,737 -713 644 Yüksek

79 104 Sıvı ve katı yağlar -4,230 -756 1,161 Orta Düşük

49 284 Metal işleme mak./takım tezgahları -3,110 -278 810 Orta Yüksek

25 267 Fotoğrafçılık ekipmanları -2,181 -403 50 Yüksek

28 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. -2,112 -316 44 Yüksek

56 257 Çatal/bıçak, el aletleri -2,040 -104 1,182 Orta Yüksek

84 161 Kereste (işlenmiş) -1,964 -104 52 Düşük

80 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb -1,784 -239 587 Yüksek

72 329 Bys mamul ürünler -1,544 -84 514 Orta Yüksek

33 202 Zirai kimyasal ürünler -1,454 -252 150 Orta Düşük

51 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı -1,363 -113 46 Düşük

57 309 Bys ulaşım araçları -1,336 -145 120 Düşük

43 302 Lokomotif ve vagonlar -1,002 -59 129 Yüksek

58 239 Diğer mineral ürünler -997 -168 229 Orta Yüksek

36 110 İçecekler -988 -152 355 Orta Düşük

82 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları -898 38 471 Yüksek

59 253 Buhar jeneratörü -867 -102 55 Orta Yüksek

6 272 Pil ve akümülatörler -778 -153 411 Yüksek

38 131 Tekstil iplik ve elyafları -554 -90 1,507 Düşük

18 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) kürkün işl. -494 6 519 Orta Düşük

24 243 Çelik ilk işleme ürünleri -441 99 639 Düşük

66 204 Sabun ve deterjanlar -345 39 1,571 Orta Düşük

85 323 Spor malzemesi -265 -22 70 Orta Düşük

76 232 Ateşe dayanıklı ürünleri -242 -56 157 Orta Yüksek

70 322 Müzik aletleri -116 -22 11 Düşük

17 109 Hazır hayvan yemleri -102 -3 163 Orta Düşük

Dış Ticaret (Milyon USD)
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Tablo 34 (Devam). Sektörlerin Dış Ticaret Dengeleri ve Teknoloji Düzeyleri 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, Tablo 34’deki sektörel sıralama en fazla dış ticaret açığı veren sektör 

ilk sırada, en çok dış fazla verdiğimiz sektör de en altta yer alacak şekilde yapılmıştır. Dış ticaret 

dengesi değerleri sıralamasının, alışıldığın tersine, negatiften pozitife doğru yapılmasının nedeni; en 

fazla dış ticaret açığı veren sektöre yönelik politika geliştirmek gerekliliğinin (politika tercihinde 

öncelik sıralaması anlamında) önemli olduğunun düşünülmesindendir. Doğal olarak, tablo en alttaki 

sektörden yukarıya doğru okunduğunda; Türkiye'nin hem geleneksel anlamda dış ticaret fazlası 

veren, hem de genel olarak yüksek RCA değerlerine sahip sektörlerine ulaşılacaktır. 

#Performans NACE Rev 2 KodSektör Adı X-M (2015-2019) X-M (2019) X (2019) TRTECT

52 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb im. -48 -9 2 Yüksek

75 181 Basım hizmetleri -37 -5 12 Düşük

35 245 Metal döküm sanayi -18 46 66 Orta Düşük

45 133 Tekstil terbiye hizmetleri 0 0 0 Orta Düşük

40 256 Metal işleme/kaplama 0 0 0 Orta Düşük

42 255 Metal dövme/pres/baskı 0 0 0 Orta Yüksek

8 142 Kürkten yapılan ürünleri 449 98 102 Düşük

4 102 İşlenmiş su ürünleri 499 154 525 Orta Düşük

46 234 Diğer porselen/seramik ürünleri 574 242 408 Yüksek

54 236 Beton/çimento vb eşya 625 235 258 Orta Düşük

44 152 Ayakkabı, bot, terlik vb 657 420 946 Düşük

16 254 Silah ve mühimmat 726 163 403 Yüksek

60 231 Cam ve cam ürünleri 995 372 1,073 Orta Yüksek

73 283 Tarım/ormancılık makineleri 1,113 768 958 Yüksek

74 162 Doğal malzemeden ürünleri 1,176 618 851 Düşük

37 105 Süt ürünleri 1,192 293 413 Orta Yüksek

1 304 Askeri savaş araçları 1,408 531 562 Yüksek

10 301 Gemi ve tekneler 1,606 370 1,225 Orta Düşük

15 101 İşlenmiş etler 1,618 510 784 Düşük

69 292 MKT karoser/treyler vb imalatı 1,840 516 685 Orta Yüksek

65 233 Kilden inşaat malzemeleri 2,653 661 675 Orta Yüksek

26 108 Diğer gıda ürünleri 2,811 728 2,154 Orta Yüksek

9 221 Kauçuk ürünler 3,219 1,121 2,865 Orta Yüksek

78 242 Çelikten tüpler/borular 3,487 876 1,545 Düşük

61 235 Çimento, kireç,alçı 3,628 992 1,005 Düşük

81 237 Şekillendirilmiş taş 4,056 908 985 Orta Düşük

55 273 Tel, kablo vb 4,085 1,147 2,429 Orta Yüksek

22 252 Metal tank, rezervuar vb 4,457 1,078 1,271 Orta Yüksek

39 106 Tahıl/nişasta ürünleri 5,102 1,066 1,828 Düşük

11 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri 5,162 1,357 1,718 Düşük

53 132 Dokumalar 5,206 976 2,461 Orta Yüksek

20 259 Diğer fabrikasyon metal ürünleri 5,211 1,465 3,826 Orta Düşük

64 251 Metal yapı ürünleri 6,550 1,697 1,837 Orta Düşük

5 107 Unlu mamuller 6,857 1,587 1,660 Orta Düşük

50 222 Plastik ürünler 7,437 2,188 5,088 Orta Düşük

29 310 Mobilya 9,324 2,634 3,060 Orta Düşük

12 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası 13,239 2,912 3,085 Düşük

23 103 İşlenmiş meyve/sebze 15,179 3,140 3,418 Düşük

62 321 Mücevherat/bijuteri 16,564 3,306 5,204 Düşük

21 275 Ev aletleri imalatı 18,665 4,463 5,245 Yüksek

30 139 Diğer tekstil ürünleri 28,146 6,030 7,529 Düşük

19 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] 28,916 13,572 20,705 Yüksek

7 141 Giyim eşyası 55,179 11,793 13,219 Orta Düşük

Dış Ticaret (Milyon USD)
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Sektörlerin son dönemine ilişkin bilgi sahibi olunabilmesi amacıyla 2019 yılı için ihracat ve ithalat 

değerleri ayrıca verilmiştir. 

Tablo 34’ün ilk sütununda yer alan sıralama değerleri, bir önceki bölümde yapılan performans 

değerlendirmesine göre sektörlerin aldığı sırayı göstermektedir. Son sırada yer alan TRTECT 

değerleri ise, tarafımızca geliştirilen ve ilerideki bölümlerde açıklayacağımız teknoloji ölçütüne göre 

sektörün teknoloji sınıfını (Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek ve Yüksek) göstermektedir. 

Tablo 34’ün genel bulgularını değerlendirdiğimizde; dönem geneli için imalat sanayinin toplam dış 

ticaret açığı 61.1 milyar USD olduğu ve kronik olarak dış ticaret açığı olan veren sektörlerin de 

genellikle ara malı ve hammadde üreten sektörler olduğu anlaşılmaktadır. Dış ticaret açığı veren ilk 

iki sektör olan temel kimyasallar ve değerli ana metal sektörlerinin toplam dış ticaret açığı 120 

milyar USD civarındadır. Bu iki sektör TRTECT teknoloji sınıflamasına göre Orta Düşük teknoloji 

yoğunluğundadır. 

1 milyar USD ve üzerinde açık veren 30 sektör bulunmaktadır. Bu sektörlerin 9 tanesi düşük ve Orta 

Düşük teknoloji grubunda iken, kalan 21 sektör Orta Yüksek ve Yüksek teknoloji grubundadır. 

Dönem (23015-2019) genelinde, sektörlerin TRTECT teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret 

dengeleri aşağıdaki gibidir (Milyon USD); 

• Yüksek Teknoloji  -52,471 

• Orta Yüksek Teknoloji -45,141 

• Orta Düşük Teknoloji -30,848 

• Düşük Teknoloji   67,321 

Yukarıda yer alan verilerden de açıkça görüldüğü gibi; Türkiye imalat sanayi, teknoloji düzeyi 

yükseldikçe rekabetçiliğini yitirmektedir. Bu anlamıyla da dış ticaret açığı, bir teknoloji açığına 

dönüşmekte, görece yüksek teknolojili sektörlerde ithalat yoğunlaşırken, görece düşük teknolojili 

sektörlerde ihracat yoğunlaşması artmaktadır. 

Teknoloji düzeyine göre yukarıda dış ticaret dengesi verilen 86 sektörün hem teknoloji hem de dış 

ticaret dengelerine göre dağılımına 2015-2019 dönemi geneli için kısaca bakarsak; 

 

X>M X<M 

Yüksek Teknoloji 6 16 

Orta Yüksek Teknoloji 9 12 

Orta Düşük Teknoloji 9 13 

Düşük Teknoloji 12 9 

Toplam Sektör Sayısı 36 50 
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olduğu görülmektedir. Yüksek teknolojili toplam 22 sektörden altısında dış ticaretimiz fazla verirken 

16 sektör dış ticaret açığı vermektedir. Sonuç olarak yüksek teknoloji düzeyindeki toplam dış ticaret 

açığı 52.7 milyar USD olmaktadır. 

Orta yüksek teknoloji sınıfında 9 sektörde ihracatımız ithalatın üzerinde iken, 12 sektörde ithalat 

ihracatı aşmakta ve dönem genelinde bu teknoloji grubundaki toplam dış ticaret açığı 45.1 milyar 

USD olmaktadır. 

Orta düşük teknoloji sınıfında yer alan 22 sektörden dokuzunda dış ticaret fazlası, 13’ünde ise dış 

ticaret açığı vermemize karşın toplam denge -30.8 milyar USD olarak gerçekleşmektedir. 

Dış ticaret fazlası verdiğimiz tek teknoloji grubu; Düşük teknoloji grubudur. Bu grupta 12 sektör dış 

ticaret fazlası, 9 sektör ise dış ticaret açığı vermiş ve dönem genelindeki dış ticaret fazlası 67.3 

milyar USD olmuştur. 

Dönem geneli olarak 36 sektörde dış ticaret fazlası, 50 sektörde ise dış ticaret açığı verilmiş  ve 

toplam dış ticaret dengesi -61.1 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 

Dış ticaret dengesi verilerinden 2015-2019 dönemi için ağırlıklı olarak ara malları ve hammadde 

üreten sektörlerde yoğunlaşan aleyhimizde bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Konuya diğer mal 

gruplarını da kapsayacak şekilde biraz daha detaylı ve dönemi de daha uzun alarak biraz daha 

yakından bakmakta yarar olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla hazırlanan Tablo 35’de dış ticaret 

verileri BEC (Broad Economic Classification – Geniş Ekonomik Faaliyet Sınıflaması) sınıflamasına 

göre ve 1996-2019 dönemi için, dönemi de kendi içinde üç alt döneme ayırarak verilmektedir. 
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Tablo 35. BEC Sınıflamasına Göre 1996-2019 Dönemi Dış Ticareti
17

 (Milyon USD ve % Pay)  

 

Tablo 35’den Türkiye’nin dış ticaretindeki temel sorunun hammadde ve ara malındaki ithal 

bağımlılığı olduğu, dış ticaretin bu kalem nedeniyle açık verdiği görülmektedir. AK Parti 

hükümetlerinin kesintisiz iş başında olduğu 2003-2019 genelinde 1.1 trilyon USD dış ticaret açığı 

verilmiş ve bu dış ticaret açığının 1.3 trilyon USD’si hammadde ve ara malları grubundan 

kaynaklanmıştır. 2003-2019 dönemi kendi içinde olabildiğince eşit iki alt döneme (2003-2010 ve 

2011-2019) ayrıldığında ilk alt dönemdeki (2003-2010) dış ticaret açığının 396 milyar USD (ara 

malı ve hammadde dış ticaret açığı 469 milyar USD), 2011-2019 dönemini kapsayan ikinci alt 

dönemde ise dış ticaret açığının 659 milyar USD’ye ve hammadde ve ara malı dış ticaret açığının da 

neredeyse ikiye katlanarak 817 milyar USD’ye ulaştığını görmekteyiz
18

. Buradan da ithal ara girdi 

                                                           
17 Küçükkiremitçi, Oktay, "Büyüklere Masallar 2 : Yüksek Katma Değer mi? Yurtiçi Değer Zinciri mi?", 21. Yüzyıl İçin 

Planlama Konferansları, 28 Kasım 2020, http://21inciyuzyilicinplanlama.org/wp-content/uploads/2020/11/Oktay-

Kucukkiremitci.pdf 

 
18 Burada kullanılan USD nominal USD’dir. Bu nedenle örneğin 1996 yılına ait USD ile 2019 yılına USD’nin temsil ettiği 

değer elbette farklı olacaktır. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için, analizi bir kez de dışa açıklık üzerinden yapmayı bu 

nedenle uygun gördüm.  
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bağımlılığının son dönemlerde daha da arttığı ve imalat sanayinin daha dışa bağımlı hale geldiği 

anlaşılmaktadır. 

Yedi yıllık bir dönemi kapsayan 1996-2002 döneminde dış ticaret açığı 126 milyar USD olurken ara 

malı ve hammaddeden kaynaklanan dış ticaret açığı 139 milyar USD düzeyindedir. 

2003-2019 döneminde 1996-2002 dönemine kıyasla ihracatın ithalatı karşılama oranında 5.8 puanlık 

bir iyileşme olsa da, büyüyen dış ticaret hacmi nedeniyle finanse edilmesi gereken açık miktarı 

artmıştır. Ne yazık ki, finanse edilecek olanın oran değil tutar olması sonucunda da dış ticaretten 

kaynaklanan bu açığın karşılanması için yurtdışından temin edilmesi gereken döviz borçlanması 

tutarı da artmıştır. 

Tablo 35’e getirilebilecek bir eleştiri; burada nominal USD’nin kullanılması ve 2003-2019 

dönemindeki ekonomideki büyümeyi (bu dönemde GSYİH’nin USD olarak büyümesi) dikkate 

almaması olabilir. Neo-liberal iktisadî yaklaşımın çok benimsediği “dışa açıklık” ve “önemli olan 

büyüme ve dış açık karşılaştırmasıdır” test edebilmek amacıyla bu döneme ilişkin yaptığım başka 

bir çalışma
19

 ile şimdiki çalışmanın sonuçlarını birleştirerek benzer dönemlerdeki GSYİH verilerini 

de kullanarak fotoğrafı bir kez daha çekeceğim. 

Tablo 36 bu amaçla hazırlandı ve 1998-2018 dönemini üç alt döneme ayırarak, bu dönemlerdeki dışa 

açıklığı hem dış ticaret hacmi (İhracat+İthalat) hem de (İhracat+İhracat)/GSYİH olarak 

tanımlayarak, dış açığı da hem net dış ticaret (İhracat-İthalat) hem de (İhracat-İthalat)/GSYİH olarak 

tanımlayarak ölçmektedir.  

Neo-klasik söylem doğrultusunda dışa açıklığın artması ile beklenen (dış ticaret açığı verilse dahi); 

büyüme oranlarının dışa açılma ile daha fazla artması sonucunda dış açığın gelire oranının düşmesi, 

daha önemsiz hale gelmesidir. Bakalım, öyle mi olmuş? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Küçükkiremitçi, Oktay, "Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü", TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı 

içinde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Yayın No: E/MMO/719, Temmuz 2020, s. 59-100, Ankara 
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Tablo 36. Dışa Açıklık ve Dış Açık Karşılaştırması  

Dışa Açıklık (Bin USD ve %) 

Dönemler ∑GSYİH 
∑ (İhracat + 

İthalat) 

(İhracat+İthalat)/GSYİH (%) 

Kümülatif Ortalama 

1998-2002 1,240,193,217 382,777,753 30.9 31.3 

2003-2010 4,637,775,735 1,846,484,675 39.8 39.6 

2011-2018 6,954,306,133 3,041,987,933 43.7 43.8 

2003-2018 11,592,081,868 4,888,472,608 42.2 41.7 

Dış Açık (Bin USD ve %) 

Dönemler ∑GSYİH ∑ (İhracat - İthalat) 
(İhracat+İthalat)/GSYİH (%) 

Kümülatif Ortalama 

1998-2002 1,240,193,217 -85,318,977 -6.9 -6.8 

2003-2010 4,637,775,735 -396,972,975 -8.6 -8.5 

2011-2018 6,954,306,133 -625,861,114 -9.0 -9.0 

2003-2018 11,592,081,868 -1,022,834,089 -8.8 -8.7 

Tablo 36 bulguları bize 1998-2002 döneminde kümülatif (dönem dış ticaret toplamının, dönem 

GSYİH toplamına oranı) olarak hesaplanan dışa açıklığın %30.9, dönem ortalama dışa açıklığın 

dönem ortalama gelirine oranının ise %31.3 olduğunu gösteriyor.  

Neo-klasik iktisat politikalarının kesintisiz uygulandığı AK Parti iktidarının ilk döneminde (2003-

2010) kümülatif dışa açıklık % 39.8, ortalama dışa açıklık ise %39.6’ya yükselmiş. AK parti 

iktidarının ikinci döneminde (2011-2018) ise kümülatif dışa açıklık %43.7, ortalama dışa açıklık ise 

%43.8 olarak gerçekleşmiş. 

2003 sonrasında her tanımıyla dışa açıklığın arttığı anlaşılıyor. Nitekim dönem genelinde (2003-

2018) kümülatif dışa açıklık %42.2’ye ortalama dışa açıklık ise %41.7’ye yükselmiş. Öyleyse 1998-

2002 dönemine göre 2003-2018 dönemi genelinde dışa açıklık her iki tanımıyla da 10 puanın 

üzerinde artış göstermiş ve GSYİH’ya oranı %40’ların üzerine çıkmış. 

Olayın dış açık cephesini incelersek; bu kez net dış açığın GSYİH’ye oranları üzerinde durmamız 

gerekiyor. Alt dönemlerin değerlendirmesini bırakarak 1998-2002 ile 2003-2018 dönemini 

karşılaştırdığımızda kümülatif dış açık/GSYİH oranının -%6.9’dan -%8.8’e, ortalama dış açığın da -

%6.8’den -%8.7’ye ulaştığı görülüyor. 

Öyleyse şunu söylememiz yanlış olmayacak; 2003 sonrası dönemde dışa açıklığımızın GSYİH’ya 

oranı 10 puanın üzerinde artarken bu açıklık hep ithalat lehine olmuş ve neticede de dış açık/GSYİH 

oranı da %9’lara yaklaşarak büyüme oranının üzerinde bir dış ticaret dengesizliği yaratmıştır. Bu 

dönemdeki dışa açılmadan kazanılan şey daha fazla dış ticaret açığı, dolayısıyla da daha fazla dış fon 
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(portföy yatırımı, doğrudan yabancı yatırım, yabancılara yapılacak özelleştirme geliri ya da kredi 

veya tahvil ihracı) olmuştur. O halde şu yorumu yapmamız yanlış olmayacaktır: 

"....2003 sonrasında Türkiye dış piyasalara daha çok entegre olmuş, dış ticaretini önemli ölçüde 

artırmış, artan dış ticaret daha ziyade ithalat lehine gerçekleşmiş ve sonuçta 2003-2018 dönemi için 

elde edilen %5.6'lık bir büyüme ortalaması (bu noktada Türkiye Cumhuriyeti tarihi büyüme 

ortalamasının %5, çok eleştirilen ve iki büyük petrol şoku dahil çok sayıda iç/dış kriz yaşanılan 

1962-1978 karma ekonomi dönemi büyüme ortalamasının da %5.7 olduğunu not edelim); daha 

çok dış açık, daha fazla dış borç, daha fazla dışa bağımlı bir ekonomik yapı pahasına 

gerçekleşebilmiş..."
20

. 

2.4 Sektörel Teknoloji Düzeylerinin Değerlendirilmesi
21

 

Dünyada ve Türkiye'de imalat sanayi sektörlerinin teknoloji düzeylerine göre sınıflandırması, T. 

Hatzichronoglou
22

 OECD için hazırladığı çalışma tebliğinde belirlediği ilkeler temel alınarak 

yapılmaktadır. Türkiye için imalat sanayi alt sektörlerine yönelik teknoloji yoğunluğu sınıflaması 

geliştirilirken Hatzichronoglou tarafından oluşturulan OECD sektörel teknoloji yoğunluğu belirleme 

çerçevesi ve metodolojisi esas alınmıştır. Bu yöntem izlenerek; 

• OECD'nin (halen kullanılan) NACE Rev. 2 ikili düzeyi için 24 ana sektör ve 5 üçlü düzeyden 

oluşan 29 sektörlü sınıflamayla aynı detayda, 

• NACE Rev. 2 sınıflaması için 3 lü düzeyde imalat sanayinin 92 alt sektörü için, 

iki ayrı kırılım düzeyinde teknoloji düzeyi gruplandırılması geliştirilmiştir.  

Bu teknoloji düzeyi gruplandırmaları; 

• OECD'nin halen uygulamaya devam ettiği doğrudan teknoloji sınıflaması (üretilen ürün için 

yapılan ArGe harcamaları yoğunluğunu dikkate alan) için oluşturularak TRTECS olarak, 

• OECD'nin 2003 revizyonundan sonra terk ettiği I/O tabloları kullanılarak yapılan üretimde 

kullanılan teknoloji yoğunluğu ölçümü (dolaylı teknoloji sınıflaması) gerçekleştirilerek 

TRTECP olarak, 

• TRTECS ve TRTECP ölçütleri normalize edilerek TRTECT şeklinde ifade edilen toplam 

teknoloji yoğunluğu ölçütü (sınıflaması) olarak, 

gerçekleştirilmiştir. 

                                                           
20 Küçükkiremitçi, Oktay, agk. 
21 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.  

Küçükkiremitçi, Oktay, “Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinin Teknoloji Düzeyleri İçin Detaylı Ve Kapsamlı Bir Sınıflama 

Önerisi: TRTECx Yaklaşımı" Türkiye Üzerine Politik İktisat Yazıları kitabı içinde, Editör: Prof. Dr. Aziz Konukman, 

Gazi Kitabevi, (basım aşamasında) 
22 Hatzichronoglou, Thomas, (1997); "Revision of the High Technology Sector and Product Classification". OECD 

STI Working Papers, 1997/2 
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TRTECS teknoloji yoğunluğu sınıflaması, halen kullanılan OECD teknoloji yoğunluğu 

sınıflamasının (içeriği açısından) birebir karşılığı olup, imalat sanayi sektörlerinin gerçekleştirdikleri 

yıllık Ar-Ge harcamalarının sektörlerin Net Satışlarına ve Brüt Satış Kârlarına oranı ile elde edilen 

rasyonun yanı sıra ve sektörlerin aktiflerinde yer alan Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabı 

altındaki Araştırma ve Geliştirme Giderleri kaleminin sektörün Aktif Toplamına oranlanması ile 

oluşturulmuştur. 

TRTECP teknoloji yoğunluğu sınıflaması, imalat sanayi sektörlerinin üretimde kullandıkları 

teknoloji yoğunluğunu ölçmek için geliştirilmiştir. TRTECP hesaplamasında bir önceki aşamada 

elde edilen sektörlerin TRTECS değerleri ve 2012 yılı Girdi/Çıktı tablosundan hesaplanan Teknoloji 

Matrisi (Girdi Katsayıları Matrisi, A matrisi) değerleri kullanılmıştır.  

TRTECT teknoloji yoğunluğu sınıflaması, imalat sanayi sektörlerinin hesaplanan TRTECS üretilen 

ürünün teknoloji yoğunluğu sınıflaması ve TRTECP üretimde kullanılan teknoloji yoğunluğu 

sınıflamasının birleştirilmiş hali olarak, sektörlerin toplam teknoloji yoğunluğunun sınıflamasını 

göstermektedir.  

Sektörlerin teknoloji sınıflaması ve sıralandırmasında (diğer iki teknoloji yoğunluğu kriterleri olan 

TRTECS ve TRTECP de kullanılabilecek olmasına karşın) her iki teknolojik yoğunluk ölçütünün 

bileşimi olduğu için TRTECT teknoloji yoğunluğu sınıflaması tercih edilmiştir. 

TRTECT teknoloji yoğunluğu sınıflandırması sayesinde sektörleri dört teknoloji grubuna 

ayırabilmenin yanı sıra, hesaplanan normalize edilmiş TRTECS ve TRTECP değerlerinin toplanması 

suretiyle elde edilen teknoloji skoru sayesinde sıralamak da mümkün olmaktadır. Bu teknoloji 

yoğunluğu kullanılarak elde edilen imalat sanayi sektörleri teknoloji sıralaması Tablo 37’de 

verilmiştir. 
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Tablo 37. TRTECT Ölçütüne Göre Sektörlerin Teknoloji Düzeyleri 

 

 

 

Sıra No NACE Rev 2 Kod Sektör Adı TRTECT

1 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saatler Yüksek

2 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. Yüksek

3 261 Elektronik bileşenler Yüksek

4 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] Yüksek

5 263 İletişim ekipmanları Yüksek

6 304 Askeri savaş araçları Yüksek

7 303 Hava ve uzay araçları Yüksek

8 302 Lokomotif ve vagonlar Yüksek

9 267 Fotoğrafçılık ekipmanları Yüksek

10 212 Eczacılık müstahzarları Yüksek

11 275 Ev aletleri imalatı Yüksek

12 254 Silah ve mühimmat Yüksek

13 279 Diğer elektrikli alet. Yüksek

14 272 Pil ve akümülatörler Yüksek

15 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri Yüksek

16 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları Yüksek

17 283 Tarım/ormancılık makineleri Yüksek

18 293 MKT parça/aksesuar Yüksek

19 234 Diğer porselen/seramik ürünleri Yüksek

20 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb Yüksek

21 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları Yüksek

22 284 Metal işleme mak./takım tezgahları Orta Yüksek

23 255 Metal dövme/pres/baskı Orta Yüksek

24 105 Süt ürünleri Orta Yüksek

25 221 Kauçuk ürünler Orta Yüksek

26 233 Kilden inşaat malzemeleri Orta Yüksek

27 231 Cam ve cam ürünleri Orta Yüksek

28 252 Metal tank, rezervuar vb Orta Yüksek

29 292 MKT karoser/treyler vb imalatı Orta Yüksek

30 253 Buhar jeneratörü Orta Yüksek

31 289 Diğer özel amaçlı makineler Orta Yüksek

32 281 Genel amaçlı makineler Orta Yüksek

33 282 Genel amaçlı diğer makineler Orta Yüksek

34 206 Suni/sentetik elyaflar Orta Yüksek

35 205 Diğer kimyasal ürünleri Orta Yüksek

36 232 Ateşe dayanıklı ürünleri Orta Yüksek

37 239 Diğer mineral ürünler Orta Yüksek

38 329 Bys mamul ürünler Orta Yüksek

39 257 Çatal/bıçak, el aletleri Orta Yüksek

40 132 Dokumalar Orta Yüksek

41 108 Diğer gıda ürünleri Orta Yüksek

42 273 Tel, kablo vb Orta Yüksek

43 204 Sabun ve deterjanlar Orta Düşük
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Tablo 37 (Devam). TRTECT Ölçütüne Göre Sektörlerin Teknoloji Düzeyleri 

 

Not: 268-Manyetik/optik kaset, bant, CD vb imalatı sektörünün verisi bulunmadığından teknoloji yoğunluğu 

hesaplanamamıştır. 

Sıra No NACE Rev 2 Kod Sektör Adı TRTECT

44 301 Gemi ve tekneler Orta Düşük

45 201 Temel kimyasallar Orta Düşük

46 202 Zirai kimyasal ürünler Orta Düşük

47 107 Unlu mamuller Orta Düşük

48 259 Diğer fabrikasyon metal ürünleri Orta Düşük

49 244 Değerli ana metal/diğer demir dışı metal Orta Düşük

50 245 Metal döküm sanayi Orta Düşük

51 310 Mobilya Orta Düşük

52 323 Spor malzemesi Orta Düşük

53 256 Metal işleme/kaplama Orta Düşük

54 104 Sıvı ve katı yağlar Orta Düşük

55 222 Plastik ürünler Orta Düşük

56 110 İçecekler Orta Düşük

57 141 Giyim eşyası Orta Düşük

58 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) kürkün işl. Orta Düşük

59 236 Beton/çimento vb eşya Orta Düşük

60 109 Hazır hayvan yemleri Orta Düşük

61 237 Şekillendirilmiş taş Orta Düşük

62 133 Tekstil terbiye hizmetleri Orta Düşük

63 102 İşlenmiş su ürünleri Orta Düşük

64 251 Metal yapı ürünleri Orta Düşük

65 103 İşlenmiş meyve/sebze Düşük

66 139 Diğer tekstil ürünleri Düşük

67 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri Düşük

68 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı Düşük

69 309 Bys ulaşım araçları Düşük

70 152 Ayakkabı, bot, terlik vb Düşük

71 321 Mücevherat/bijuteri Düşük

72 241 Demir-çelik/ferro alaşımları Düşük

73 181 Basım hizmetleri Düşük

74 106 Tahıl/nişasta ürünleri Düşük

75 142 Kürkten yapılan ürünleri Düşük

76 131 Tekstil iplik ve elyafları Düşük

77 162 Doğal malzemeden ürünleri Düşük

78 243 Çelik ilk işleme ürünleri Düşük

79 101 İşlenmiş etler Düşük

80 242 Çelikten tüpler/borular Düşük

81 235 Çimento, kireç,alçı Düşük

82 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası Düşük

83 322 Müzik aletleri Düşük

84 171 Kağıt ham./Mukavva Düşük

85 161 Kereste (işlenmiş) Düşük

86 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb im. -
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TRTECT teknoloji sınıflandırmasına göre incelenen sektörler içinde en ileri teknoloji içeren 265-

Ölçme, test, seyrüsefer cihazları ve saat üretimi faaliyetidir. Ayrıca ilk 3 sırada yer alan sektörlerin 

26-Elektronik ve Optik sektörünün alt faaliyetleri olduğu dikkati çekmektedir. İlk 10 sektör 26-

Elektronik ve Optik, 29-Motorlu Kara Taşıtları, 30-Diğer Ulaşım Araçları ve 21-Eczacılık Ürünleri 

sektörlerinin alt faaliyetleridir. 

En düşük teknoloji yoğunluğuna sahip sektörler ise farklı ikili sektörlerden oluşmaktadır. En son 

sırayı 161-İşlenmiş kereste alırken 84. sırada 171-Ham kâğıt ve mukavva, 83. sırada ise 322-Müzik 

aletleri sektörleri bulunmaktadır. 

2.5 Sektörlerin Yapısal Karakteristikleri 

Sektörlerin değerlendirilmesinde bir modül de sektörlerin yapısal ve diğer sektörleri ile etkileşim 

neticesinde ekonomide gösterdikleri etkiyi ifade eden ve Girdi/Çıktı tablolarından elde edilen bazı 

katsayılara ayrılmıştır. Sektörlerin yapısal karakteristikleri ile kastedilen üretimde kullandığı girdiler 

ve diğer sektörlerle olan ilişkileridir. Analiz için kullanılan I/O ve ithalat I/O tablosu TÜİK’ten elde 

edilip tarafımızca analiz için uygun hale getirilen 232 sektörlü 2012 yılına ait tablodur. 

İthal Bağımlılığı Katsayısı, her bir sektörün bir birim üretim için kullandığı doğrudan ithal ara girdi 

oranlarını göstermektedir. Doğal olarak, katsayı ne kadar büyükse sektörün üretimde kullandığı ara 

mamuller ve hammaddeler anlamında ithalata bağımlılığı da o derece yüksek olacaktır. Bunun tersi 

şekilde düşük ithal girdi katsayısı da daha fazla yerli girdi kullanımı anlamına geldiğinden, ilgili 

sektörün tedarik zincirindeki yerli üreticilerin üretimlerinin de tetiklenmesi anlamını taşıyacaktır. 

Bir sektörün nihai talebindeki bir birim artış sonucunda kendisine girdi sağlayan ve kendisinin girdi 

sağladığı ekonomideki ilgili tüm sektörlerin üretim artışı düzeyini gösteren Toplam Geri Bağlantı 

katsayısı, bu niteliği ile hem ekonomideki üretim artışı çoğaltanı (çarpanı) anlamını taşımakta, hem 

de yaratılan katma değer zincirinin bir ölçüs(t)ünü vermektedir. 

Ekonomideki tüm sektörlerin nihai talebine bir birim artış olduğu taktirde, belirli bir sektörün hem 

kendi nihai tüketicisinin talebini hem de diğer sektörlerin tedarik zincirlerinde yer alması nedeniyle 

bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu girdileri tedarik etmek amacıyla üretimini ne kadar artırması 

gerektiğini gösteren Toplam İleri Bağlantı katsayısı da, her sektörün tedarik zincirlerindeki önemini 

ifade ettiğinden yapısal bir karakteristik olarak seçilmiştir. 

Bu üç katsayıdan ithal girdi katsayısı “kötü” (yüksek değeri kötü, düşük değeri iyi) katsayı olup, 

diğer iki bağlantı katsayısı “iyi” (yüksek değeri iyi, düşük değeri kötü) katsayılardır. Bu iyi ve kötü 

katsayılara göre sıralanan sektörlerin 3 farklı katsayıya göre aldığı sıra değeri toplanıp, sektörler bu 

toplam değere göre tekrar küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve nihai durum elde edilmiştir.  

Sektörleri değerlendirirken birbirleri ile ilişkilerinin yönünü ve şiddetini bilmek, sektörlerin yapısal 

özellikleri hakkında fikir sahibi olmak son derece önemlidir. Tek boyutlu yapılan değerlendirmeler, 

sektörlerarası ilişkileri (ki bu ilişkiler tek aşamalı değildir, bir sektör başka bir sektörden girdi 
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kullanırken, o “başka” sektör bir diğerinden,…., n. sektör m. sektörden girdi kullanıyor olabilir) 

dikkate almadığından eksik ve/veya hatalı olabilecektir.  

Örneğin; şöyle bir politika setinin geliştirilmeye çalışıldığını varsayalım: “Ekonomik faaliyetleri en 

fazla hızlandırarak diğer sektörleri ve üretim faktörlerini en fazla harekete geçiren sektörlerle, 

sektörel tedarik zincirlerinde en önemli yeri tutan, talep artışına en fazla duyarlı sektörlere öncelik 

verelim, bu sektörleri teşvik edelim”. 

Kulağa çok hoş gelen ve ilk bakışta iktisadî faaliyetlerin canlandırılarak faktör piyasası, mal 

piyasası, sermaye piyasası, para piyasası vb de çoğaltan etkisiyle ekonomiyi hızla daha yüksek bir 

düzeye taşıyacak, üretimi artıracak, işsizliği azaltacak, enflasyonu ve dış açığı düşürecek, arzı 

tetikleyecek bir poltika setinin tüm özelliklerini taşıyor görünen bu politika seti önermesinin gerçek 

hayatta nasıl bir durum yaratacağını bir tablo ile göstermeye çalışacağız. Bu sayede sektörlerin 

yapısal karakteristiklerinin ve sektörel bağlanmışlıkların (connectedness)  önemini 

gösterebileceğimizi varsayıyorum.  

Tabloda ekonomik faaliyetleri en çok hızlandıracak sektörleri “Toplam Geri Bağlantı” katsayısı 

temsil ediyor. Bu katsayısı en yüksek olan sektör diğer sektörleri ve ekonomik faaliyeti en çok 

hızlandıran sektör olacaktır ve zayıf etkiye doğru sıralama azalacaktır. Tedarik zincirlerinde en 

önemli olan ve talep artışı ile üretimi en fazla uyarılan sektör ise tabloda “Toplam İleri Bağlantı” 

sütunu ile temsil ediliyor. Bu sütunda sektörler en önemli tedarikçi sektörden en küçüğe doğru 

(azalan sırada) dizilmiş durumda. Sektörün ekonomik büyüklüğünü “Sektör Payı” sütununda bilgi 

için verdim, sektör ne kadar önemliyse doğal olarak ekonomide yaratacağı etki de o kadar fazla 

olacaktır. Buradaki sektör payı ilgili sektörün katma değerinin imalat sanayi katma değerine 

oranlanarak bulunmuştur. İlk sütunda yer alan “İthal Girdi Oranı” ise sektörlerin üretim girdileri 

içinde kullandıkları ithal girdi oranının yüksekliğine göre sektörleri sıralıyor. Ancak, bu sütun ters 

sıralanmış durumda, çünkü ithal girdi oranı “kötü” bir oran ve bu oran ne kadar düşükse o sektör 

üretimde o kadar fazla yerli girdi oranına sahip demek. O nedenle bu sektör en yüksek yerli girdi 

kullanan sektörden en yüksek ithal girdi kullanana göre sıralanmış durumda. Tablodaki okları yönü 

de “iyi” nin yönlerini gösteriyor, okun yönüne göre en uçtaki sektör o kriterde en iyi durumda demek 

oluyor. 

Bu açıklamalardan sonra yapısal karakteristiklerine göre ilk 10 ve son 10’daki sektörlerin yer aldığı 

Tablo 38’i görebiliriz. 
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Tablo 38’de Toplam Geri ve Toplam Bağlantı katsayılarında ilk 10’da yer alan sektörler, eğer aynı 

zamanda en yüksek ithal bağımlılığı göstererek İthal Girdi Oranı sütununun en altında yer alıyorlarsa 

o zaman bağlantı türlerine göre kırmızı ya da mavi artı işaretiyle belirlenmiştir.  Diğer bir deyişle 

kırmızı artı işaretleri en yüksek toplam geri bağlantı ile en yüksek ithal girdi oranına sahip 

sektörlerin kesişimlerine göre, mavi artı işaretleri de en yüksek toplam ileri bağlantı ile en yüksek 

ithal girdi oranı kullanımı kesişimine göre ve kesişen sektörlerin yanına konulmuştur. En yüksek 

ithal girdi oranına sahip olan 10 sektörden herhangi birisi her iki bağlantı katsayısında da ilk 10 

sırada yer almışsa o zaman bu sektörün yanında hem mavi hem de kırmızı artı işareti bulunmaktadır. 

Buna göre Tablo 38’i okursak;  

En yüksek ithal girdi bağımlılığa sahip olan 10 sektörden altısı (244- Değerli ana metal/diğer demir 

dışı metal, 273- Tel, kablo vb, 291- Motorlu kara taşıtları [MKT], 205- Diğer kimyasal ürünleri, 

279- Diğer elektrikli aletler ve 206- Suni/sentetik elyaflar) aynı zamanda toplam geri bağlantıda ilk 

10 sırada yer almaktadır, bu sektörler ekonomik faaliyetleri en fazla tetikleme gücüne sahip olma 

özellikleri ile kendilerine yönelik bir birimlik nihai talep artışı neticesinde ekonomide en yüksek 

üretim miktarı yaratmaktadırlar. 

En yüksek ithal bağımlılığına sahip yine bu 10 sektörden yedi tanesi (222-Kauçuk ve Plastik 

Ürünleri, 244- Değerli ana metal/diğer demir dışı metal, 273- Tel, kablo vb, 171-Kağıt hammaddesi 

ve mukavva, 241-Demir-çelik/ferro alaşımları, 205- Diğer kimyasal ürünleri, 201-Temel kimyasallar 

ve 279- Diğer elektrikli aletler) aynı zamanda en yüksek toplam ileri bağlantı katsayısına sahip 

olarak, ekonomideki tedarik zincirleri için en önemli pozisyonda bulunan sektörlerdir. Tüm 

sektörlere yönelik eşit miktarda bir talep artışı olduğunda kendi üretimi en fazla artan sektörler 

(sadece kendilerine yönelik talebi karşılamak için değil, diğer sektörlerin tedarik zincirlerinde yer 

alarak onların girdi talebine konu olan olan ürünlerini üretmek için üretimleri artan sektörler) 

bunlardır. 

İthal girdi sütununda yanında hem kırmızı hem de mavi artı işareti bulunan sektörler ise (244- 

Değerli ana metal/diğer demir dışı metal, 205- Diğer kimyasal ürünleri, 279- Diğer elektrikli aletler) 

hem toplam geri hem de toplam ileri bağlantı katsayılarında ilk 10’da yer alan ama ekonomideki en 

yüksek ithal bağımlılığına sahip ilk 10 sektör arasında da yer alan faaliyetlerdir. 

Bu açıklamalardan sonra şimdi sorumuza geri dönebiliriz: “Ekonomik faaliyetleri en fazla 

hızlandırarak diğer sektörleri ve üretim faktörlerini en fazla harekete geçiren sektörlerle, sektörel 

tedarik zincirlerinde en önemli yeri tutan talep artışına en fazla duyarlı sektörlere öncelik verelim, 

bu sektörleri teşvik edelim”. 

Bu politika setini hayata geçirmek istiyorsak bakacağımız şey hem toplam geri bağlantısı yüksek 

(toplam geri bağlantı sütununda ilk 10 arasında yer alan) hem de toplam ileri bağlantısı yüksek 

(toplam ileri bağlantı sütununda ilk 10 arasında yer alan) sektör(leri)ü seçmek ve onları desteklemek 

olacaktır.  

Bu faaliyetlerin 244- Değerli ana metal/diğer demir dışı metal, 205- Diğer kimyasal ürünleri, 279- 

Diğer elektrikli aletler olduklarını kolayca bu iki sütunun kesişim kümesini alarak bulabiliriz. Daha 
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üst bakışla da 205- Diğer kimyasal ürünleri faaliyetinin 20-Kimyasallar, 244- Değerli ana 

metal/diğer demir dışı metal faaliyetinin 24-Ana metal ve 279- Diğer elektrikli aletler faaliyetinin de 

27-Elektrikli teçhizat sektörlerine ait olduğu görülmektedir.   

Belirlediğimiz politika seti istediğimiz niteliklere sahip sektörlerin üretimini artırarak ülke ekonomik 

faaliyetlerini hızlandırmak olduğundan, bu üç ana sektörün (ya da seçtiğimiz üç alt faaliyetinin) 

üretimlerini artırmak için gerekli teşvik politikalarını, gümrük politikalarını, finansman 

politikalarını, desteklemelerini vb artırarak sektör (faaliyet) üretimlerini kısa sürede artırabildiğimizi 

varsayalım. 

Bu noktada göreceğimiz ilk şey bu sektörlerin artan üretimlerine karşın beklediğimiz çıktıların 

(istihdam artışı, ekonomik faaliyetlerin hızlanması, tedarik zincirlerine yönelik yeni yatırımların 

gerçekleşmesi gibi) istediğimiz düzeyin çok altında gerçekleştiği olacaktır. Sektörlerin ihracatı 

(ceteris paribus) hızla (ve beklediğimiz tutarda) artacak, bu anlamdaki hedefimiz gerçekleşmiş 

olacak ama bir yandan da ülkedeki ara malı ve hammadde ithalatında da büyük bir artışla karşı 

karşıya kalacağız. Bunun neticesinde de seçilen sektörleri (faaliyetleri) desteklemekle her ne kadar 

ihracatı artırmış olsak da imalat sanayi geneli açısından net dış ticarette beklenen artış olmayacaktır. 

Peki, ama neden? Neden, aslında tablonun kendisinde görünmektedir. Seçtiğimiz bu üç faaliyet 

istediğimiz politika setinin kriterlerini karşılıyor olmasına rağmen aynı zamanda en yüksek ithal 

girdi oranına sahip olarak, üretimlerinde ithalata en fazla bağımlı olan sektörlerdir. Bu sektörlerin 

üretimleri artınca, doğal bir sonuç olarak, girdi kullanımları ve dolaysıyla da ithal girdi kullanımları 

artacaktır. Bu nedenle bu sektörlere girdi tedarik edecek sektörler gelişemeyecek, bu ihtiyaç ithalatla 

karşılanacaktır. Bu sektörler de kafası büyük ama midesi küçük bir yapıda, beslenmek için sürekli 

dışarıdan gıda takviyesine (ithalata) bağımlı hale gelecektir. Üretim ilişkilerini, sektörlerin üretim 

yapılarını ve sektörlerarası ilişkileri dikkate almadan, tek boyutlu politika tedbirleri (ne kadar çok iyi 

niyetle ve güzel mesajlarla dizayn edilirse edilsin) başarısızlığa mahkûmdur. Vücudu geliştirmek 

için bütün organların fonksiyonlarını dikkate almak gereklidir, ekonomik faaliyetleri geliştirmek için 

de tüm iktisadî, doğal, beşerî, teknolojik ve finansal imkânlar ve kısıtlar dikkate alınmalıdır. 

Değerlendirilen 86 imalat sanayi faaliyeti, seçilen yapısal karakteristiklerinin (ithal girdi oranı, 

toplam geri bağlantı, toplam ileri bağlantı) büyüklüklerine göre
23

 sıralanmış halde Tablo 39’da 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 İthal girdi oranına göre yapılan sıralama, küçükten büyüğe doğrudur. 
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Tablo 39. Sektörlerin Yapısal Karakteristiklerine Göre Sıralaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No İthal Girdi Oranı (%) Toplam Geri Bağlantı Toplam İleri Bağlantı Sektör Payı
1 266 - Işınlama, elektromedikal vb cih. 279 - Diğer elektrikli alet. 201 - Temel kimyasallar 141 - Giyim eşyası

2 237 - Şekillendirilmiş taş 273 - Tel, kablo vb 241 - Demir-çelik/ferro alaşımları 101 - İşlenmiş etler

3 101 - İşlenmiş etler 291 - Motorlu kara taşıtları [MKT] 244 - Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 139 - Diğer tekstil ürünleri

4 143 - Örgü/tığ işi giyim eşyası 243 - Çelik ilk işleme ürünleri 222 - Plastik ürünler 241 - Demir-çelik/ferro alaşımları

5 236 - Beton/çimento vb eşya 253 - Buhar jeneratörü 205 - Diğer kimyasal ürünleri 310 - Mobilya

6 161 - Kereste (işlenmiş) 275 - Ev aletleri imalatı 171 - Kağıt ham./Mukavva 222 - Plastik ürünler

7 254 - Silah ve mühimmat 292 - MKT karoser/treyler vb imalatı 172 - Kağıt/mukavvadan ürünleri 132 - Dokumalar

8 107 - Unlu mamuller 205 - Diğer kimyasal ürünleri 181 - Basım hizmetleri 108 - Diğer gıda ürünleri

9 105 - Süt ürünleri 244 - Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 131 - Tekstil iplik ve elyafları 107 - Unlu mamuller

10 132 - Dokumalar 206 - Suni/sentetik elyaflar 279 - Diğer elektrikli alet. 235 - Çimento, kireç,alçı

11 141 - Giyim eşyası 142 - Kürkten yapılan ürünleri 259 - Diğer fabrikasyon metal ür. 251 - Metal yapı ürünleri

12 232 - Ateşe dayanıklı ürünleri 242 - Çelikten tüpler/borular 293 - MKT parça/aksesuar 201 - Temel kimyasallar

13 108 - Diğer gıda ürünleri 293 - MKT parça/aksesuar 261 - Elektronik bileşenler 291 - Motorlu kara taşıtları [MKT]

14 267 - Fotoğrafçılık ekipmanları 282 - Genel amaçlı diğer makineler 242 - Çelikten tüpler/borular 131 - Tekstil iplik ve elyafları

15 102 - İşlenmiş su ürünleri 321 - Mücevherat/bijuteri 273 - Tel, kablo vb 133 - Tekstil terbiye hizmetleri

16 103 - İşlenmiş meyve/sebze 222 - Plastik ürünler 151 - Deri eşyalar (bavul, el çantası) 103 - İşlenmiş meyve/sebze

17 235 - Çimento, kireç,alçı 109 - Hazır hayvan yemleri 162 - Doğal malzemeden ürünleri 172 - Kağıt/mukavvadan ürünleri

18 325 - Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 274 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları 281 - Genel amaçlı makineler 293 - MKT parça/aksesuar

19 110 - İçecekler 272 - Pil ve akümülatörler 203 - Boya/Vernik/Mürekkep vb 259 - Diğer fabrikasyon metal ür.

20 251 - Metal yapı ürünleri 139 - Diğer tekstil ürünleri 271 - Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 105 - Süt ürünleri

21 322 - Müzik aletleri 271 - Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 104 - Sıvı ve katı yağlar 236 - Beton/çimento vb eşya

22 310 - Mobilya 309 - Bys ulaşım araçları 108 - Diğer gıda ürünleri 104 - Sıvı ve katı yağlar

23 257 - Çatal/bıçak, el aletleri 256 - Metal işleme/kaplama 139 - Diğer tekstil ürünleri 289 - Diğer özel amaçlı makineler

24 231 - Cam ve cam ürünleri 131 - Tekstil iplik ve elyafları 106 - Tahıl/nişasta ürünleri 106 - Tahıl/nişasta ürünleri

25 255 - Metal dövme/pres/baskı 283 - Tarım/ormancılık makineleri 231 - Cam ve cam ürünleri 181 - Basım hizmetleri

26 151 - Deri eşyalar (bavul, el çantası) 268 - Manyetik/optik kaset, bant, CD vb 221 - Kauçuk ürünler 162 - Doğal malzemeden ürünleri

27 239 - Diğer mineral ürünler 252 - Metal tank, rezervuar vb 132 - Dokumalar 212 - Eczacılık müstahzarları

28 233 - Kilden inşaat malzemeleri 110 - İçecekler 282 - Genel amaçlı diğer makineler 325 - Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri

29 321 - Mücevherat/bijuteri 104 - Sıvı ve katı yağlar 101 - İşlenmiş etler 221 - Kauçuk ürünler

30 142 - Kürkten yapılan ürünleri 241 - Demir-çelik/ferro alaşımları 243 - Çelik ilk işleme ürünleri 244 - Değerli ana met./diğ. d.dışı met.

31 252 - Metal tank, rezervuar vb 245 - Metal döküm sanayi 235 - Çimento, kireç,alçı 281 - Genel amaçlı makineler

32 133 - Tekstil terbiye hizmetleri 259 - Diğer fabrikasyon metal ür. 133 - Tekstil terbiye hizmetleri 257 - Çatal/bıçak, el aletleri

33 162 - Doğal malzemeden ürünleri 143 - Örgü/tığ işi giyim eşyası 206 - Suni/sentetik elyaflar 231 - Cam ve cam ürünleri

34 304 - Askeri savaş araçları 281 - Genel amaçlı makineler 245 - Metal döküm sanayi 203 - Boya/Vernik/Mürekkep vb

35 263 - İletişim ekipmanları 203 - Boya/Vernik/Mürekkep vb 236 - Beton/çimento vb eşya 204 - Sabun ve deterjanlar

36 131 - Tekstil iplik ve elyafları 172 - Kağıt/mukavvadan ürünleri 265 - Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 282 - Genel amaçlı diğer makineler

37 204 - Sabun ve deterjanlar 236 - Beton/çimento vb eşya 161 - Kereste (işlenmiş) 271 - Elektrik dağıtım/kontrol cihazları

38 301 - Gemi ve tekneler 329 - Bys mamul ürünler 263 - İletişim ekipmanları 143 - Örgü/tığ işi giyim eşyası

39 234 - Diğer porselen/seramik ür. 239 - Diğer mineral ürünler 257 - Çatal/bıçak, el aletleri 152 - Ayakkabı, bot, terlik vb

40 324 - Oyunlar ve oyuncak imalatı 141 - Giyim eşyası 251 - Metal yapı ürünleri 275 - Ev aletleri imalatı

41 259 - Diğer fabrikasyon metal ür. 221 - Kauçuk ürünler 204 - Sabun ve deterjanlar 110 - İçecekler

42 152 - Ayakkabı, bot, terlik vb 255 - Metal dövme/pres/baskı 289 - Diğer özel amaçlı makineler 321 - Mücevherat/bijuteri

43 109 - Hazır hayvan yemleri 105 - Süt ürünleri 109 - Hazır hayvan yemleri 151 - Deri eşyalar (bavul, el çantası)
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Tablo 39 (Devam). Sektörlerin Yapısal Karakteristiklerine Göre Sıralaması 

 

2.6 Sektörlerin Finansal Karakteristikleri 

Sektörlerin incelenmesinde son modül olarak finansal oranların yer aldığı karakteristikler 

kullanılmıştır. Finansal oranlar, sektörlerin farklı finansal yapılarını gösterecek dört temel grup için 

seçilmiştir. Bu gruplar; Likidite, Finansal yapı, Devir Hızları ve Kârlılık oranlarını içermektedir. 

Dört finansal yapı grubu için de, bu grubu en iyi temsil edileceğine inanılan en az iki adet oran 

hesaplanmıştır. Sektörlerin değerlendirilmesinde kullanılan finansal yapı grupları ve bu grupların 

temsilcisi olarak seçilen oranlarla, bu oranların ifade ettiği özellikler aşağıdaki tabloda 

özetlenmektedir. 

 

 

 

Sıra No İthal Girdi Oranı (%) Toplam Geri Bağlantı Toplam İleri Bağlantı Sektör Payı (%)
44 302 - Lokomotif ve vagonlar 103 - İşlenmiş meyve/sebze 325 - Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 252 - Metal tank, rezervuar vb

45 303 - Hava ve uzay araçları 202 - Zirai kimyasal ürünler 212 - Eczacılık müstahzarları 255 - Metal dövme/pres/baskı

46 106 - Tahıl/nişasta ürünleri 310 - Mobilya 309 - Bys ulaşım araçları 233 - Kilden inşaat malzemeleri

47 139 - Diğer tekstil ürünleri 212 - Eczacılık müstahzarları 256 - Metal işleme/kaplama 242 - Çelikten tüpler/borular

48 181 - Basım hizmetleri 201 - Temel kimyasallar 239 - Diğer mineral ürünler 256 - Metal işleme/kaplama

49 245 - Metal döküm sanayi 323 - Spor malzemesi 255 - Metal dövme/pres/baskı 273 - Tel, kablo vb

50 289 - Diğer özel amaçlı makineler 133 - Tekstil terbiye hizmetleri 303 - Hava ve uzay araçları 237 - Şekillendirilmiş taş

51 284 - Metal işleme mak./takım tezgahları 301 - Gemi ve tekneler 202 - Zirai kimyasal ürünler 109 - Hazır hayvan yemleri

52 329 - Bys mamul ürünler 171 - Kağıt ham./Mukavva 302 - Lokomotif ve vagonlar 283 - Tarım/ormancılık makineleri

53 275 - Ev aletleri imalatı 106 - Tahıl/nişasta ürünleri 141 - Giyim eşyası 265 - Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat.

54 268 - Manyetik/optik kaset, bant, CD vb 204 - Sabun ve deterjanlar 254 - Silah ve mühimmat 245 - Metal döküm sanayi

55 293 - MKT parça/aksesuar 324 - Oyunlar ve oyuncak imalatı 110 - İçecekler 303 - Hava ve uzay araçları

56 271 - Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 152 - Ayakkabı, bot, terlik vb 105 - Süt ürünleri 239 - Diğer mineral ürünler

57 104 - Sıvı ve katı yağlar 289 - Diğer özel amaçlı makineler 329 - Bys mamul ürünler 284 - Metal işleme mak./takım tezgahları

58 256 - Metal işleme/kaplama 251 - Metal yapı ürünleri 107 - Unlu mamuller 301 - Gemi ve tekneler

59 283 - Tarım/ormancılık makineleri 162 - Doğal malzemeden ürünleri 291 - Motorlu kara taşıtları [MKT] 171 - Kağıt ham./Mukavva

60 212 - Eczacılık müstahzarları 181 - Basım hizmetleri 237 - Şekillendirilmiş taş 205 - Diğer kimyasal ürünleri

61 253 - Buhar jeneratörü 151 - Deri eşyalar (bavul, el çantası) 103 - İşlenmiş meyve/sebze 161 - Kereste (işlenmiş)

62 292 - MKT karoser/treyler vb imalatı 108 - Diğer gıda ürünleri 252 - Metal tank, rezervuar vb 263 - İletişim ekipmanları

63 265 - Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 132 - Dokumalar 321 - Mücevherat/bijuteri 243 - Çelik ilk işleme ürünleri

64 243 - Çelik ilk işleme ürünleri 107 - Unlu mamuller 232 - Ateşe dayanıklı ürünleri 254 - Silah ve mühimmat

65 261 - Elektronik bileşenler 284 - Metal işleme mak./takım tezgahları 292 - MKT karoser/treyler vb imalatı 274 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları

66 274 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları 102 - İşlenmiş su ürünleri 274 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları 234 - Diğer porselen/seramik ür.

67 281 - Genel amaçlı makineler 233 - Kilden inşaat malzemeleri 152 - Ayakkabı, bot, terlik vb 232 - Ateşe dayanıklı ürünleri

68 282 - Genel amaçlı diğer makineler 302 - Lokomotif ve vagonlar 272 - Pil ve akümülatörler 206 - Suni/sentetik elyaflar

69 202 - Zirai kimyasal ürünler 237 - Şekillendirilmiş taş 233 - Kilden inşaat malzemeleri 292 - MKT karoser/treyler vb imalatı

70 221 - Kauçuk ürünler 231 - Cam ve cam ürünleri 284 - Metal işleme mak./takım tezgahları 329 - Bys mamul ürünler

71 172 - Kağıt/mukavvadan ürünleri 101 - İşlenmiş etler 275 - Ev aletleri imalatı 261 - Elektronik bileşenler

72 323 - Spor malzemesi 322 - Müzik aletleri 253 - Buhar jeneratörü 102 - İşlenmiş su ürünleri

73 242 - Çelikten tüpler/borular 267 - Fotoğrafçılık ekipmanları 102 - İşlenmiş su ürünleri 272 - Pil ve akümülatörler

74 272 - Pil ve akümülatörler 234 - Diğer porselen/seramik ür. 310 - Mobilya 302 - Lokomotif ve vagonlar

75 203 - Boya/Vernik/Mürekkep vb 304 - Askeri savaş araçları 268 - Manyetik/optik kaset, bant, CD vb 202 - Zirai kimyasal ürünler

76 222 - Plastik ürünler 257 - Çatal/bıçak, el aletleri 234 - Diğer porselen/seramik ür. 309 - Bys ulaşım araçları

77 309 - Bys ulaşım araçları 235 - Çimento, kireç,alçı 267 - Fotoğrafçılık ekipmanları 304 - Askeri savaş araçları

78 244 - Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 263 - İletişim ekipmanları 283 - Tarım/ormancılık makineleri 142 - Kürkten yapılan ürünleri

79 273 - Tel, kablo vb 303 - Hava ve uzay araçları 324 - Oyunlar ve oyuncak imalatı 253 - Buhar jeneratörü

80 171 - Kağıt ham./Mukavva 261 - Elektronik bileşenler 301 - Gemi ve tekneler 324 - Oyunlar ve oyuncak imalatı

81 241 - Demir-çelik/ferro alaşımları 265 - Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 323 - Spor malzemesi 323 - Spor malzemesi

82 291 - Motorlu kara taşıtları [MKT] 325 - Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 322 - Müzik aletleri 279 - Diğer elektrikli alet.

83 205 - Diğer kimyasal ürünleri 161 - Kereste (işlenmiş) 304 - Askeri savaş araçları 266 - Işınlama, elektromedikal vb cih.

84 201 - Temel kimyasallar 232 - Ateşe dayanıklı ürünleri 266 - Işınlama, elektromedikal vb cih. 267 - Fotoğrafçılık ekipmanları

85 279 - Diğer elektrikli alet. 254 - Silah ve mühimmat 143 - Örgü/tığ işi giyim eşyası 268 - Manyetik/optik kaset, bant, CD vb

86 206 - Suni/sentetik elyaflar 266 - Işınlama, elektromedikal vb cih. 142 - Kürkten yapılan ürünleri 322 - Müzik aletleri
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Tablo 40. Finansal Karakteristik Temsili İçin Seçilen Oranlar 

Grup 

Adı 
Finansal Oranlar Formülü Anlamı 

Likidite 

Oranları 

Cari Oran 
(+)

 
Döner Değerler/Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklar 

İşletmenin döner değerleri ile 

kısa vadeli yabancı kaynaklarını 

karşılama gücünü (net işletme 

sermayesini) gösterir 

Likidite Oranı 
(+)

 

[Döner Değerler - (Stoklar + 

Gelecek Aylara 

Ait Giderler + Diğer Dönen 

Varlıklar)]/Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

İşletmenin nakde dönüşme 

kabiliyeti yüksek döner varlıkları 

ile kısa vadeli kaynaklarını 

karşılama gücünü gösterir. 

Finansal 

Yapı 

Oranları 

Finansman 

Kaldıracı 
(-)

 

(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + 

Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar)/Toplam Aktif 

İşletmenin faaliyetlerinin ne 

kadarının yabancı kaynaklarla 

finanse edildiğini gösterir. 

Maddi Duran 

Varlıklar Oranı 
(-)

 

Maddi Duran Varlıklar/Toplam 

Aktif 

İşletmenin sabit yatırımlarının 

aktife oranını gösterir.  Oran 

yükseldikçe işletmenin dönen 

varlıklarının azaldığını ifade 

eder. 

Devir 

Hızları 

Stok Devir Hızı 

(Gün) 
(-)

 

360/(Satılan Malın Maliyetit/ 

(Stoklart-1 + Stoklart) /2)) 

İşletmenin stoklarını ortalama 

kaç günde yenilediğini gösterir, 

işletmenin satış potansiyelinin ve 

piyasa canlılığının göstergesidir. 

Alacak Devir Hızı 

(Gün) 
(-)

 

360/(Net Satışlar / (KV Ticari 

Alacaklar + UV Ticari Alacaklar)) 

İşletmenin alacaklarını kaç 

günde bir tahsil ettiğini gösterir. 

İşletme sermayesi ihtiyacının ve 

piyasa canlılığının göstergesidir. 

Kârlılık 

Oranları 

Faaliyet Kârlılığı 

(FAVÖK/EBIT) (+) 
Faaliyet Kârı/Net Satışlar 

İşletmenin faiz ve vergi öncesi 

kârlılığını, esas faaliyet kâr 

marjını gösterir. 

Net Kâr Marjı (+) Dönem Net Kârı / Net Satışlar 
İşletmenin net kârlılık marjını 

satışlarına oranla gösterir. 

Finansman 

Giderlerinin Payı (-) 
Finansman Giderleri / Net Satışlar 

Şirketlerin kullandıkları yabancı 

kaynaklar için ödedikleri faiz 

yükünün net satışlara oranla bir 

göstergesidir.  

Kârlılık grubunun 

hesaplanmasında bu oran dikkate 

alınmamış, sektörlerin finansman 

yükleri hakkında bilgi vermesi 

amacıyla verilere dahil edimiştir. 

Not: Yanında (+) olan oranlar "İyi" oranlar, (-) olan oranlar ise "Kötü" oranlardır. 
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Tablo 40’da verilen Finansman Giderlerinin Net Satışlardaki payı dışındaki oranlar, finansal 

karakteristiklerin belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu oranın karakteristiklere alınmaması nedeni ise 

diğer tüm grupla iki rasyo ile temsil edilirken kârlılık grubunda üç rasyo yer alamsıyla 

değerlendirmede yanlılık (bias) yaratacağı endişesidir. Buna karşın, bilhassa Finansman Kaldıracı 

oranıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bu rasyo, şirketlerin faiz oranlarına karşı duyarlılığı ve 

borçlanmalarının reel maliyetini göstermesi açısından bilgi verici olacaktır. 

Sektörlerin 2009-2019 finansal verileri kullanılarak hesaplanan finansal rasyolarının öncelikle değer 

olarak olarak verilerek, sektörlerin bu oranlara göre sıralanmış tablolarda gösterilmesinin veri tabanı 

için de yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öncelikle dört finansal yapı grubuna göre 

sektörlerin finansal oranlarına göre sıralanmış halleri verilecek, bu bölümün sonunda da finansal 

rasyolar sıra değerlerine göre dört ayrı grupta toplulaştırılarak finansal karakteristiklere göre 

sektörlerin sıralanmış halleri gösterilecektir. 

İzleyen tablolarda her bir gruba giren rasyoların değerleri hem dönem geneli (2009-2019) hem de 

2019 yılı için verilmektedir. Bu sayede hem en son verinin düzeyi hem de serinin izlediği trend 

hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. 2019 yılı verisi dönem verisinin üstündeyse (altındaysa) o 

oranın son yılda yükseldiği (düştüğü) anlaşılacaktır. 

2.6.1 Sektörlerin Likidite Oranları 

Likidite oranları, sektörün işletme sermayesi durumu ve likit (gerektiğinde nakit) yaratma 

kapasitesini belirlediği için kritik önemdeki oranlardır. Sektörün üretim faaliyetini finanse etmek 

için kullandığı kısa vadeli kaynaklara karşılık dönen değerlerinde bulunan varlık ve alacaklarının 

düzeyini ifade eden likidite oranları, bu anlamıyla net işletme sermayesi düzeyi hakkında bilgi 

vermesinin yanı sıra dönen değerler bünyesindeki daha likit varlıklar cinsinden hesaplanması 

durumunda da sektörün nakde dönüşme kabiliyeti en yüksek varlıkları cinsinden gücünü ifade 

edecektir.  

Likidite oranları grubunu temsilen cari oran ve likidite oranı seçilmiştir. Sektörlerin brüt işletme 

sermayelerinin kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılama gücünü veren cari oranla, sektörlerin 

likide dönüşme kabiliyeti daha yüksek dönen değerlerinin kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılama 

gücünü gösteren likidite oranı önemli göstergelerdir. Likidite grubu oranları olmaları yanı sıra, 

yabancı kaynaklarla karşılaştırmalı olarak hesaplandıkları için bir yönleriyle de kısa vadeli borçluluk 

oranlarını da temsil etmektedirler. 

Cari Oran: En genel ve yaygın kullanılan likidite oranı olan cari oran aşağıdaki formülle 

hesaplanmaktadır: 

𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑡 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡

 

Cari oranın 1’den büyük olması sektörün net işletme sermayesinin pozitif olduğunu ifade edecektir.  

Likidite Oranı: Sektörün dönen varlıkları içinde yer alan stokları dışarıda bırakarak likidite 

yeterliliğini hesaplayan likidite oranı için aşağıdaki formül kullanılmıştır: 
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𝐿𝑖𝑘𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤𝑡

=
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡(Stoklar𝑡  +  Gelecek A𝑦𝑙𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖𝑡 Giderler𝑡 + 𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡)

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡

 

Likidite oranı, cari orana kıyasla nakde dönüşme kabiliyeti daha yüksek dönen varlıklardan 

oluştuğundan, sektörün likidite düzeyinin ölçümünde daha belirleyicidir. Likidite oranının 1’den 

büyük olması sektörün likit ve likit benzeri varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarının 

düzeyinden daha büyük olduğunu gösterecektir. 

Her iki oranın da “iyi oran” olduğu kabul edilmiştir. 

Sektörlerin cari oranları ve likidite oranları hem 2009-2019 dönemi geneli, hem de analizin son yılı 

olan 2019 için Tablo 41’de verilmektedir. 

Tablo 41. Sektörlerin Likidite Oranları 

 
Not: Sıralama cari orana göre yapılmıştır. 

Sıra No NACE Kod Sektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

1 303 Hava ve uzay araçları 2.68 2.67 1.20 1.35

2 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saatler 2.25 2.31 1.05 1.19
3 212 Eczacılık müstahzarları 2.14 2.04 1.34 1.27
4 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. 2.05 1.61 1.36 1.03
5 322 Müzik aletleri 1.92 1.82 1.03 0.89
6 232 Ateşe dayanıklı ürünleri 1.88 2.40 1.11 1.63
7 321 Mücevherat/bijuteri 1.83 1.83 0.80 0.64
8 202 Zirai kimyasal ürünler 1.82 2.30 1.08 1.50
9 254 Silah ve mühimmat 1.76 2.21 0.90 1.15

10 231 Cam ve cam ürünleri 1.76 2.20 1.26 1.59
11 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 1.73 1.95 1.16 1.34
12 201 Temel kimyasallar 1.71 1.79 1.15 1.22
13 329 Bys mamul ürünler 1.68 1.62 0.92 0.96
14 275 Ev aletleri imalatı 1.65 1.56 1.17 1.16
15 171 Kağıt ham./Mukavva 1.64 2.15 1.10 1.54
16 132 Dokumalar 1.63 1.55 1.07 1.04
17 205 Diğer kimyasal ürünleri 1.62 1.55 1.17 1.12
18 283 Tarım/ormancılık makineleri 1.62 1.31 1.00 0.83
19 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) kürkün işl. 1.60 1.63 0.83 0.89
20 106 Tahıl/nişasta ürünleri 1.59 1.66 0.83 0.83
21 252 Metal tank, rezervuar vb 1.58 1.69 1.06 1.15
22 272 Pil ve akümülatörler 1.58 1.68 1.01 1.11
23 204 Sabun ve deterjanlar 1.57 1.41 0.95 0.91
24 221 Kauçuk ürünler 1.57 1.55 1.04 1.04
25 206 Suni/sentetik elyaflar 1.57 1.03 1.03 0.69
26 261 Elektronik bileşenler 1.56 1.34 0.88 0.84
27 259 Diğer fabrikasyon metal ürünleri 1.55 1.72 0.97 1.09
28 304 Askeri savaş araçları 1.55 2.16 0.88 1.59
29 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb 1.55 1.86 1.15 1.40
30 253 Buhar jeneratörü 1.54 1.98 0.85 1.21
31 109 Hazır hayvan yemleri 1.50 1.75 0.85 0.96
32 279 Diğer elektrikli alet. 1.49 1.60 0.91 0.95
33 139 Diğer tekstil ürünleri 1.47 1.44 0.97 0.96
34 263 İletişim ekipmanları 1.46 1.28 0.91 0.63
35 242 Çelikten tüpler/borular 1.46 1.43 0.86 0.94
36 282 Genel amaçlı diğer makineler 1.46 1.59 0.91 0.99
37 243 Çelik ilk işleme ürünleri 1.45 1.49 0.90 0.88
38 284 Metal işleme mak./takım tezgahları 1.45 1.58 0.85 0.92
39 289 Diğer özel amaçlı makineler 1.44 1.56 0.86 0.91
40 152 Ayakkabı, bot, terlik vb 1.44 1.44 0.84 0.84
41 131 Tekstil iplik ve elyafları 1.44 1.51 0.95 0.96
42 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 1.44 1.41 0.85 0.83

43 244 Değerli ana metal/diğer demir dışı metal 1.43 1.48 0.91 0.84

Likidite Oranları

Cari Oran Likidite Oranı



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

164 
 

Tablo 41 (Devam). Sektörlerin Likidite Oranları 

 
 

Not: Sıralama cari orana göre yapılmıştır. 

 

2.6.2 Sektörlerin Finansal Yapı Oranları 

Sektörün finansal yapısını incelemek için bilançonun birisi aktif birisi de pasif tarafından olmak 

üzere iki kalem seçilmiştir. Bilançonun aktifini ilgilendirecek ilk finansal yapı oranı, sektörün net 

Sıra No NACE Rev 2 KodSektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

44 142 Kürkten yapılan ürünleri 1.43 1.55 0.68 0.73
45 281 Genel amaçlı makineler 1.43 1.64 0.88 1.03
46 309 Bys ulaşım araçları 1.43 1.22 0.83 0.68
47 102 İşlenmiş su ürünleri 1.42 1.66 0.59 0.71
48 161 Kereste (işlenmiş) 1.42 1.31 0.63 0.56
49 133 Tekstil terbiye hizmetleri 1.42 1.49 0.92 0.93
50 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] 1.42 1.30 0.92 0.84
51 293 MKT parça/aksesuar 1.41 1.53 0.95 1.07
52 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri 1.40 1.48 0.93 1.05
53 222 Plastik ürünler 1.40 1.48 0.92 0.97
54 257 Çatal/bıçak, el aletleri 1.39 1.45 0.86 0.90
55 110 İçecekler 1.39 1.35 0.97 0.94
56 302 Lokomotif ve vagonlar 1.39 1.43 0.27 0.32
57 108 Diğer gıda ürünleri 1.39 1.22 0.64 0.58
58 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası 1.38 1.52 0.80 0.93
59 273 Tel, kablo vb 1.38 1.51 0.91 0.99
60 239 Diğer mineral ürünler 1.37 1.39 0.66 0.67
61 235 Çimento, kireç,alçı 1.37 1.05 0.95 0.73
62 105 Süt ürünleri 1.37 1.60 0.76 0.97
63 233 Kilden inşaat malzemeleri 1.37 1.38 0.80 0.73
64 292 MKT karoser/treyler vb imalatı 1.36 1.58 0.80 0.90
65 162 Doğal malzemeden ürünleri 1.36 1.30 0.82 0.74
66 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 1.36 1.47 0.82 0.86
67 323 Spor malzemesi 1.35 1.40 0.83 0.83
68 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı 1.35 1.29 0.75 0.66
69 101 İşlenmiş etler 1.34 1.42 0.63 0.59
70 234 Diğer porselen/seramik ürünleri 1.34 1.25 0.76 0.68
71 104 Sıvı ve katı yağlar 1.34 1.49 0.78 0.84
72 310 Mobilya 1.34 1.36 0.70 0.77
73 267 Fotoğrafçılık ekipmanları 1.32 1.63 0.77 0.99
74 245 Metal döküm sanayi 1.31 1.38 0.87 0.90
75 107 Unlu mamuller 1.31 1.25 0.82 0.84
76 255 Metal dövme/pres/baskı 1.30 1.42 0.81 0.89
77 241 Demir-çelik/ferro alaşımları 1.30 1.39 0.69 0.77
78 141 Giyim eşyası 1.29 1.35 0.76 0.80
79 256 Metal işleme/kaplama 1.28 1.28 0.83 0.80
80 103 İşlenmiş meyve/sebze 1.28 1.37 0.55 0.57
81 181 Basım hizmetleri 1.27 1.39 0.89 0.96
82 237 Şekillendirilmiş taş 1.26 1.43 0.69 0.79
83 251 Metal yapı ürünleri 1.22 1.31 0.61 0.65
84 236 Beton/çimento vb eşya 1.13 1.20 0.70 0.68
85 301 Gemi ve tekneler 1.07 1.17 0.40 0.39

86 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb im. - - - -

Likidite Oranları

Cari Oran Likidite Oranı
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maddi duran varlıklarının toplam aktife oranıdır. Bu oran sektörün varlıklarının ne kadarının duran 

değerlerde bağlı olduğunu ve sektörde yatırım eğilimi açısından bir gelişme olup olmadığını 

gösterecektir. Maddi duran varlık oranının yüksekliği sektöre yapılan sabit sermaye yatırımlarının 

yüksekliğini ve genel olarak sektörün sermaye yoğun üretim gerçekleştirdiğini ifade ederken, oranın 

değerinin düşüklüğü ise sektörün daha ziyade dönen varlıklar ağırlıklı çalıştığını ve emek yoğun bir 

yapıda olduğunu gösterecektir. Ayrıca oranın zaman içinde yükselmesi (düşmesi) dönem içinde 

sektörün sabit sermaye stokuna yapılan net eklemelerin, yeni yatırımların arttığını (amortismanların 

altında kalarak sabit sermaye yatırımların görece azaldığını) gösterecektir. 

Bilançonun pasif kısmından seçilen diğer oran ise finansal kaldıraç olarak da adlandırılan, yabancı 

kaynakların toplam aktif (=pasif) içindeki payıdır. Bu oranın yüksek olması, kâr eden işletmeler için 

daha az özkaynakla faaliyette bulunularak özkaynakların başka alanlarda kullanılmasına imkân 

sağlandığı anlamı taşıyacaktır. Diğer yandan kullanılan yabancı kaynaklara ödenecek finansman 

giderlerinin de vergiden indirilmesi sayesinde işletme ve özkaynak kârlığına olumlu etkide 

bulunduğundan, işletmenin kullandığı yabancı kaynak finansmanı işletme kârlılığına olumlu etkide 

bulunmakta ve “finansman kaldıracı” olarak da adlandırılmaktadır. Ancak, bu etkinin sınırsız 

olmadığı, yüksek oranda yabancı kaynak kullanımı (yüksek finansman kaldıracı oranı) durumunda, 

faiz oranlarının hızla yükseldiği, işletmenin zarar ettiği ya da finansman giderlerini karşılayacak 

kadar kaynak yaratamadığı dönemlerde zarar unsuru olacağı, işletmenin hukukî sorunlarla 

karşılaşmasına yol açacağı, bu nedenle de önemli bir risk göstergesi olduğu unutulmamalıdır. 

Finansal yapı oranlarını temsilen seçilen finansman kaldıracı (yabancı kaynaklar/toplam aktif) oranı, 

şirket kaynaklarının (=faaliyetlerinin) ne kadarının yabancı kaynak kullanılarak finanse edildiğini 

göstermektedir.  Aslında hem iyi hem de kötü karakterli olarak tanımlanabilecek bu oran, kârlı 

işletmeler için (finansman giderlerinin vergi matrahından düşülmesi nedeniyle) özkaynak ve aktif 

kârlılığını artırmakta ve daha az özkaynak kullanarak faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağladığı için 

kullanılmayan özkaynağın başka faaliyetlerde kullanılarak çoğaltan etkisi yaratmasına imkân 

vermektedir. Ancak, yüksek borçluluk oranları ve/veya düşük kâr marjları ile çalışan sektörler için 

faizlerdeki yukarıya yönlü bir hareket, sektörün ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini 

artıracağından hem zarara hem de (daha tehlikeli bir şekilde) likidite krizine yıl açabilecektir. Bizim 

analizimizde daha tutucu bir yaklaşım benimsenerek, bu oran “kötü oran” (düşüğü iyi) olarak 

tanımlanmıştır. 
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Yabancı Kaynaklar/Aktif Toplamı (Finansal Kaldıraç): Sektöre ilişkin yabancı kaynakların 

toplam aktif içindeki payı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır: 

 

𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟/𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑡

=
(𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡 + 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑡

 

 

Maddi duran varlıkların toplam aktife oranı olarak tanımlanan ikinci faaliyet oranı, işletmenin maddi 

duran varlıklara (arsa, bina, makineler, demirbaşlar, ulaşım araçları, tesisler gibi) bağladığı 

kaynakları göstermektedir. Bu oran da çift karakterlidir. Faaliyetlerini sürdürmek için yeni yatırımlar 

yapan, yeni teknolojili makinelerle modernize eden sektörler, gelecek dönem için daha rekabetçi 

olabilecekler ve sektördeki sermaye mallarına yatırımın arttıkça bu oran yükselecektir. 

Diğer yandan maddi duran varlıklara yapılan yatırımlar uzun vadeli bağlanan ve getirisi olmayan 

kıymetlere bağlanmış fonları temsil etmektedir. Bu oranın artması, şirketin işletme sermayesinin 

daralması ve asıl faaliyetine ayıracağı kaynakları duran varlıklara bağlaması anlamını taşıyacaktır. 

Analizimizde bu yanın daha önemli olduğu düşünülerek bu oran da “kötü” olarak sıralanmıştır. 

Maddi Duran Varlıklar (Net)/Aktif Oranı: Bu oran aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanmaktadır. “Net” ifadesi sabit kıymetlerin birikmiş amortismanlarının düşüldüğü anlamına 

gelmektedir: 

 

𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡(𝑁𝑒𝑡)/𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤 =
𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡(𝑁𝑒𝑡)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑡

 

 

Sektörlerin finansal yapı oranlarına göre sıralaması Tablo 42’de verilmektedir. 
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Tablo 42. Sektörlerin Finansman Kaldıracı ve Maddi Duran Varlık/Aktif Oranları (%) 

 
 
Not: Sıralama Yabancı Kaynak/Aktif (Finansman Kaldıracı) oranına göre yapılmıştır.   

 

 

 

 

Sıra No NACE Kod Sektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

1 232 Ateşe dayanıklı ürünleri 43.67 36.84 18.15 17.35

2 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. 45.84 54.30 13.87 8.19
3 235 Çimento, kireç,alçı 49.13 71.06 42.60 43.47
4 289 Diğer özel amaçlı makineler 49.13 59.96 17.06 19.34
5 201 Temel kimyasallar 49.64 56.48 29.56 25.19
6 322 Müzik aletleri 49.81 53.84 13.38 15.98
7 171 Kağıt ham./Mukavva 49.85 59.78 38.95 29.92
8 212 Eczacılık müstahzarları 50.11 51.78 23.06 21.39
9 231 Cam ve cam ürünleri 50.75 59.75 27.32 24.70

10 110 İçecekler 51.15 63.66 19.07 18.30
11 252 Metal tank, rezervuar vb 51.91 53.92 20.80 22.87
12 282 Genel amaçlı diğer makineler 54.19 58.61 28.35 18.64
13 329 Bys mamul ürünler 54.65 57.66 20.36 20.47
14 206 Suni/sentetik elyaflar 55.14 75.19 34.04 39.37
15 272 Pil ve akümülatörler 55.33 59.34 28.14 24.00
16 204 Sabun ve deterjanlar 55.51 60.50 21.23 17.35
17 132 Dokumalar 55.78 63.68 24.21 22.03
18 242 Çelikten tüpler/borular 55.99 65.17 20.74 22.79
19 205 Diğer kimyasal ürünleri 56.05 57.23 19.40 15.71
20 254 Silah ve mühimmat 56.35 60.52 30.16 22.42
21 259 Diğer fabrikasyon metal ür. 56.47 56.38 23.88 21.86
22 293 MKT parça/aksesuar 56.48 56.14 28.91 26.39
23 221 Kauçuk ürünler 56.72 60.55 28.28 26.62
24 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 56.82 58.27 21.35 19.17
25 321 Mücevherat/bijuteri 56.84 60.76 10.90 11.29
26 281 Genel amaçlı makineler 57.04 52.69 30.76 26.10
27 263 İletişim ekipmanları 57.24 67.12 14.06 16.34
28 202 Zirai kimyasal ürünler 57.37 56.77 15.95 12.26
29 284 Metal işleme mak./takım tezgahları 58.08 56.09 27.43 21.97
30 106 Tahıl/nişasta ürünleri 58.41 59.59 20.97 18.20
31 245 Metal döküm sanayi 58.74 65.76 34.47 31.83
32 253 Buhar jeneratörü 59.27 58.11 24.08 15.51
33 107 Unlu mamuller 59.70 64.00 26.45 21.77
34 133 Tekstil terbiye hizmetleri 59.88 62.16 28.43 23.72
35 139 Diğer tekstil ürünleri 59.97 65.74 25.97 20.26
36 237 Şekillendirilmiş taş 60.03 61.33 29.60 27.43
37 279 Diğer elektrikli alet. 60.45 58.04 19.25 21.12
38 241 Demir-çelik/ferro alaşımları 61.47 66.13 32.86 23.62
39 108 Diğer gıda ürünleri 61.50 69.57 22.62 19.65
40 109 Hazır hayvan yemleri 62.12 56.48 19.80 15.72
41 234 Diğer porselen/seramik ür. 62.27 64.49 31.14 27.61
42 104 Sıvı ve katı yağlar 62.55 69.50 17.46 20.89

43 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası 62.97 64.38 23.60 21.77

Finansal Yapı Oranları (%)

Yabancı Kaynaklar/Aktif Maddi Duran Varlıklar/Aktif
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Tablo 42 (Devam). Sektörlerin Finansman Kaldıracı ve Maddi Duran Varlık/Aktif Oranları (%) 

 
 
Not: Sıralama Yabancı Kaynak/Aktif (Finansman Kaldıracı) oranına göre yapılmıştır.   

 

2.6.3 Sektörlerin Devir Hızları 

Devir hızları genel olarak stoklar ve sektörün ticari alacakları üzerinden hesaplanmaktadır. Stoklar 

üzerinden hesaplanan devir hızı, sektörün stoklarını yılda kaç kere çevirdiğini (eğer gün üzerinden 

Sıra No NACE Rev 2 KodSektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

44 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri 63.06 66.53 28.36 22.03
45 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb 63.17 55.09 16.37 15.99
46 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) 63.49 63.42 14.30 14.15
47 105 Süt ürünleri 63.49 62.51 30.38 26.26
48 181 Basım hizmetleri 63.56 65.03 22.48 19.98
49 257 Çatal/bıçak, el aletleri 63.70 63.84 22.86 20.99
50 283 Tarım/ormancılık makineleri 63.74 72.00 23.60 20.61
51 101 İşlenmiş etler 63.83 64.28 29.71 25.63
52 239 Diğer mineral ürünler 63.84 74.72 25.29 24.63
53 222 Plastik ürünler 63.87 63.97 25.20 22.62
54 152 Ayakkabı, bot, terlik vb 64.18 67.84 16.25 13.85
55 243 Çelik ilk işleme ürünleri 64.32 69.01 18.24 15.90
56 131 Tekstil iplik ve elyafları 64.46 68.39 26.36 24.71
57 275 Ev aletleri imalatı 64.50 71.55 15.95 15.17
58 256 Metal işleme/kaplama 64.71 67.31 27.43 26.68
59 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 64.73 61.58 20.53 18.53
60 267 Fotoğrafçılık ekipmanları 64.80 65.68 24.58 15.84
61 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 65.02 72.41 17.30 15.25
62 309 Bys ulaşım araçları 65.10 78.93 15.63 12.30
63 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı 65.16 69.82 21.82 23.40
64 233 Kilden inşaat malzemeleri 65.24 76.15 29.50 25.72
65 244 Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 65.53 68.28 25.53 21.46
66 310 Mobilya 65.84 66.57 21.01 19.53
67 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] 66.18 77.75 26.12 21.80
68 302 Lokomotif ve vagonlar 66.37 68.43 17.58 11.17
69 292 MKT karoser/treyler vb imalatı 66.69 66.25 24.47 24.14
70 303 Hava ve uzay araçları 66.73 72.06 17.49 11.23
71 255 Metal dövme/pres/baskı 66.97 64.89 30.75 24.23
72 273 Tel, kablo vb 66.98 62.10 17.10 16.57
73 161 Kereste (işlenmiş) 67.05 71.98 20.91 24.42
74 141 Giyim eşyası 68.64 70.68 17.10 16.14
75 103 İşlenmiş meyve/sebze 68.95 70.36 23.64 18.77
76 323 Spor malzemesi 69.33 68.05 24.65 24.98
77 162 Doğal malzemeden ürünleri 69.51 76.70 29.39 25.77
78 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 69.53 62.84 10.35 6.77
79 236 Beton/çimento vb eşya 69.65 72.28 32.72 30.66
80 142 Kürkten yapılan ürünleri 70.45 73.00 10.42 9.66
81 251 Metal yapı ürünleri 71.56 73.28 18.44 18.26
82 102 İşlenmiş su ürünleri 71.66 70.92 14.60 10.79
83 261 Elektronik bileşenler 71.88 69.26 16.77 25.00
84 304 Askeri savaş araçları 80.51 62.07 10.04 9.13
85 301 Gemi ve tekneler 85.24 84.70 25.37 18.29

86 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb - - - -

Finansal Yapı Oranları (%)

Yabancı Kaynaklar/Aktif Maddi Duran Varlıklar/Aktif
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hesaplanırsa stokların kaç günde bir yenilendiğini) ifade etmektedir. Bu nedenle stok devir hızı, 

sektörün satışlarının canlılığının bir göstergesidir. Sektördeki stok devir hızı yükseldikçe (=ortalama 

stok devir süresi düştükçe) satışlardaki canlılık artıyor demektir. Stok devir sürenin uzaması ise 

sektörün finanse etmesi gereken işletme sermayesi süresini (=miktarını) artıracağından tercih edilen 

bir durum olmayacaktır. 

Alacak devir hızı, sektörün ağırlıklı olarak satışlardan kaynaklanan ticari alacaklarının bir yıl içinde 

kaç kere tahsil edildiğini (gün olarak hesaplanırsa alacakların kaç günde tahsil edildiğini) 

gösterecektir. Bu anlamıyla da alacak devir hızı, sektörün hem alacaklarını tahsil kabiliyetini hem de 

müşterilerine uyguladığı ortalama vadeyi ifade etmektedir. Alacak vadesinin uzaması (alacak devir 

hızın düşmesi, süresinin yükselmesi) işletme sermayesinin finansmanı için sektörün borçlanmasını 

ya da özkaynaklarını kullanmasını gerektireceğinden, olumsuz bir durum olarak algılanmalıdır. 

Devir hızlarının her ikisi için de sürelerin kısalması canlılığın, uzaması ise zayıflamanın göstergesi 

olarak yorumlanmalıdır. Devir hızlarının nasıl hesaplandığı aşağıda gösterilmektedir.  

Stok Devir Hızı (Gün): Stok devir hızı gün bazında aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (𝐺ü𝑛)𝑡 = 360/ (
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖𝑡

(𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡−1 + 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡)/2
) 

Formülde yalnızca cari yılın stok değerlerini kullanmak yanıltıcı olacağından, geçen yıl stokları da 

dikkate alınarak ortalama stok değeri kullanılmaktadır. 

Alacak Devir Hızı (Gün): Alacak devir hızı, ağırlıklı olarak, sektörün vadeli satışlarından 

kaynaklanan ticari alacaklarının ortalama tahsil süresini göstermektedir. Sektörlerin ürünlerinin 

niteliği (ara malı, nihai tüketim malı ya da yatırım malı olması gibi) ve hitap ettikleri pazar (nihai 

tüketici, başka bir sektör, ihracat, yurtiçi gibi) ortalama alacak tahsil süresini belirleyen temel 

etkenlerdir. Bunun yanı sıra, dönemsel olarak ekonomik faaliyetlerin hızlandığı ya da yavaşladığı 

drumlarda da alacak tahsil süreleri farklılık gösterebilmektedir. 

Gün cinsinden alacak devir hızı, aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 

𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (𝐺ü𝑛)𝑡 = 360/ (
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡 + 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡

) 

Alacak devir hızının artması (=gün cinsinden azalması) işletmenin alacaklarının tahsilat süresinin 

kısalmasını, dolayısıyla da işletmenin fon yaratma kapasitesindeki gelişmeyi ve işletme 

sermayesinde de bir iyileşmeyi gösterecektir. 
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Devir hızlarının ikisi de “kötü” oran grubunda yer aldığından, düşükten yükseğe doğru 

sıralanacaktır. 

Sektörlerin devir hızlarına göre sıralaması Tablo 43’de verilmektedir: 

Tablo 43. Sektörlerin Stok ve Alacak Devir Hızları 

 

Not: Sıralamalar Stok Devir Hızına göre ve düşükten yükseğe doğru yapılmıştır. 

 

Sıra No NACE Kod Sektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

1 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] 31 33 41 36

2 293 MKT parça/aksesuar 49 56 81 79
3 206 Suni/sentetik elyaflar 51 66 92 62
4 275 Ev aletleri imalatı 55 53 119 106
5 243 Çelik ilk işleme ürünleri 57 71 77 76
6 244 Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 58 77 80 69
7 104 Sıvı ve katı yağlar 59 66 60 62
8 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri 60 65 94 99
9 273 Tel, kablo vb 60 65 81 79

10 272 Pil ve akümülatörler 60 65 74 75
11 252 Metal tank, rezervuar vb 61 70 100 86
12 221 Kauçuk ürünler 61 73 91 86
13 109 Hazır hayvan yemleri 61 67 70 62
14 101 İşlenmiş etler 62 82 41 40
15 255 Metal dövme/pres/baskı 62 78 83 82
16 107 Unlu mamuller 63 73 60 62
17 105 Süt ürünleri 64 65 64 71
18 245 Metal döküm sanayi 64 73 89 89
19 110 İçecekler 65 71 102 107
20 205 Diğer kimyasal ürünleri 66 76 116 105
21 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb 66 81 130 117
22 236 Beton/çimento vb eşya 67 113 106 119
23 171 Kağıt ham./Mukavva 68 74 86 80
24 241 Demir-çelik/ferro alaşımları 68 82 41 42
25 201 Temel kimyasallar 68 88 70 71
26 235 Çimento, kireç,alçı 69 87 90 92
27 256 Metal işleme/kaplama 71 81 108 97
28 281 Genel amaçlı makineler 71 85 88 85
29 239 Diğer mineral ürünler 72 94 111 129
30 181 Basım hizmetleri 73 84 130 118
31 133 Tekstil terbiye hizmetleri 74 84 114 100
32 242 Çelikten tüpler/borular 75 75 79 82
33 222 Plastik ürünler 76 85 103 97
34 131 Tekstil iplik ve elyafları 77 89 98 96
35 259 Diğer fabrikasyon metal ür. 78 85 94 90
36 204 Sabun ve deterjanlar 79 87 92 108
37 139 Diğer tekstil ürünleri 79 89 118 117
38 231 Cam ve cam ürünleri 81 106 101 92
39 282 Genel amaçlı diğer makineler 81 94 102 103
40 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 82 96 116 132
41 106 Tahıl/nişasta ürünleri 82 89 72 65
42 141 Giyim eşyası 83 85 93 81

43 292 MKT karoser/treyler vb imalatı 86 111 121 107

Devir Hızları (Gün)

Stok Devir Hızı Alacak Devir Hızı
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Tablo 43 (Devam). Sektörlerin Stok ve Alacak Devir Hızları 

 

2.6.4 Sektörlerin Kârlılık Oranları 

Sektör için incelenecek kârlılık oranları grubunu temsil etmek için Faaliyet Kâr Marjı (Faaliyet 

Kârı/Net Satışlar) ile Net Kâr Marjı (Dönem Net Kârı/Net Satışlar) oranları seçilmiştir. Faaliyet Kâr 

Marjı; yerli literatürde FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kâr), yabancı finans literatüründe EBIT 

(Earning Before Interest and Taxes) olarak bilinmektedir. Faaliyet Kâr Marjı sektörün esas 

faaliyetlerinden elde ettiği kârlılık durumunu doğrudan üretimiyle ilişkili olan giderleri dikkate 

Sıra No NACE Rev 2 KodSektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019

44 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası 86 83 92 80
45 283 Tarım/ormancılık makineleri 89 128 110 116
46 132 Dokumalar 91 101 122 108
47 232 Ateşe dayanıklı ürünleri 92 95 72 77
48 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 97 126 103 98
49 103 İşlenmiş meyve/sebze 98 126 60 61
50 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 100 116 127 135
51 152 Ayakkabı, bot, terlik vb 101 119 114 114
52 257 Çatal/bıçak, el aletleri 101 114 107 97
53 279 Diğer elektrikli alet. 103 131 114 101
54 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. 103 126 121 115
55 267 Fotoğrafçılık ekipmanları 104 145 62 78
56 251 Metal yapı ürünleri 105 131 105 111
57 323 Spor malzemesi 108 141 129 119
58 284 Metal işleme mak./takım tezgahları 108 120 101 91
59 212 Eczacılık müstahzarları 109 132 96 104
60 289 Diğer özel amaçlı makineler 109 139 114 116
61 253 Buhar jeneratörü 110 142 76 104
62 263 İletişim ekipmanları 110 191 108 105
63 162 Doğal malzemeden ürünleri 111 135 133 99
64 234 Diğer porselen/seramik ür. 115 135 111 98
65 108 Diğer gıda ürünleri 130 135 82 84
66 261 Elektronik bileşenler 133 113 113 86
67 321 Mücevherat/bijuteri 134 199 77 75
68 310 Mobilya 135 132 101 99
69 237 Şekillendirilmiş taş 138 178 114 122
70 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı 138 178 132 90
71 329 Bys mamul ürünler 143 129 106 103
72 233 Kilden inşaat malzemeleri 145 196 141 129
73 202 Zirai kimyasal ürünler 152 194 114 147
74 322 Müzik aletleri 163 168 69 63
75 102 İşlenmiş su ürünleri 168 205 90 91
76 309 Bys ulaşım araçları 170 185 140 159
77 254 Silah ve mühimmat 191 218 68 99
78 161 Kereste (işlenmiş) 200 234 122 124
79 142 Kürkten yapılan ürünleri 202 277 115 141
80 302 Lokomotif ve vagonlar 231 279 54 66
81 304 Askeri savaş araçları 261 269 126 77
82 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) 267 186 176 135
83 301 Gemi ve tekneler 278 363 99 108
84 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 287 370 144 226
85 303 Hava ve uzay araçları 314 376 118 197

86 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb - - - -

Devir Hızları (Gün)

Stok Devir Hızı Alacak Devir Hızı
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alarak ortaya koyarken, net kâr marjı ise sektörün borçlanma yapısından kaynaklanan finansman 

giderleri, döviz pozisyonundan kaynaklanan kur giderleri, kâr dağıtım politikasından kaynaklanan 

temettü ödemeleri, vergi ödemeleri gibi üretimle direkt ilişkisi olmayan ya da diğer faaliyetlerinden 

kaynaklanan gelir/gider durumunu da içererek dönem sonundaki net kârlılık yapısını ortaya 

koyacaktır. 

Sektörler için kârlılık oranları aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır. 

Faaliyet Kâr Marjı: Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) olarak da bilinen ve sektörün faaliyet 

kârlılığını gösteren bu oran aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: 

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤 𝑡 =
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾â𝑟𝚤𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡

 

Net Kâr Marjı: Sektörün dönem sonu net kârı dikkate alınarak net kâr marjı, aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanmaktadır. 

𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤 𝑡 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟𝚤𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡

 

Her iki kârlılık oranı da “iyi” oran olduğundan sıralamalar yüksekten düşüğe doğru yapılacaktır. 

Sektörlerin kârlılık oranları Tablo 44’de verilmiştir. 
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Tablo 44. Sektörlerin Faaliyet ve Net Kârlılık Oranları 

 

Not: Sıralama Faaliyet Kârı/Net Satışlar oranına göre yapılmıştır. 

 

 

 

 

Sıra No NACE Kod Sektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019 Dönem 2019

1 304 Askeri savaş araçları 21.78 50.88 15.78 53.99 8.76 5.17

2 267 Fotoğrafçılık ekipmanları 18.13 27.97 6.76 21.85 8.57 3.37
3 254 Silah ve mühimmat 18.12 25.43 7.46 15.70 2.32 2.88
4 265 Ölçme/test/seyrüsefer cih. ve saat. 18.09 26.05 13.40 23.55 1.70 1.11
5 303 Hava ve uzay araçları 17.56 20.41 13.65 16.80 5.23 6.45
6 202 Zirai kimyasal ürünler 16.42 29.12 8.49 16.34 4.28 8.40
7 235 Çimento, kireç,alçı 16.14 5.89 8.12 -9.94 8.31 17.31
8 206 Suni/sentetik elyaflar 12.82 13.69 7.39 5.10 4.57 10.11
9 201 Temel kimyasallar 12.55 13.64 9.77 9.59 4.11 6.24
10 171 Kağıt ham./Mukavva 11.86 13.46 6.00 8.28 3.71 7.27
11 325 Tıbbi/dişçilik araç ve gereçleri 11.85 13.74 6.92 10.18 2.87 3.66
12 322 Müzik aletleri 11.70 9.34 5.23 8.00 1.00 1.33
13 102 İşlenmiş su ürünleri 11.43 13.67 6.00 7.74 4.87 4.15
14 232 Ateşe dayanıklı ürünleri 11.27 14.41 9.33 13.48 2.00 1.43
15 272 Pil ve akümülatörler 10.86 9.57 5.03 4.46 4.55 3.99
16 205 Diğer kimyasal ürünleri 10.50 12.55 5.89 7.53 3.29 4.24
17 234 Diğer porselen/seramik ür. 10.34 13.95 5.44 8.64 6.37 4.92
18 233 Kilden inşaat malzemeleri 10.24 6.96 2.28 -5.99 6.24 10.85
19 212 Eczacılık müstahzarları 10.22 20.90 6.04 15.00 4.77 5.94
20 284 Metal işleme mak./takım tezgahları 10.21 12.23 6.08 9.86 2.78 2.73
21 283 Tarım/ormancılık makineleri 10.19 6.01 5.22 -0.54 3.85 6.55
22 221 Kauçuk ürünler 9.83 10.42 6.06 8.39 3.30 4.25
23 281 Genel amaçlı makineler 9.80 11.65 6.46 9.61 3.91 3.17
24 231 Cam ve cam ürünleri 9.74 13.53 8.20 10.74 3.91 6.37
25 329 Bys mamul ürünler 9.32 9.87 5.37 4.96 3.01 4.18
26 237 Şekillendirilmiş taş 9.24 12.35 5.43 7.43 2.77 3.38
27 203 Boya/Vernik/Mürekkep vb 9.17 12.21 3.91 5.96 4.69 5.78
28 257 Çatal/bıçak, el aletleri 9.07 10.12 4.01 6.92 3.44 3.57
29 271 Elektrik dağıtım/kontrol cihazları 9.06 6.40 5.20 2.73 2.23 3.49
30 289 Diğer özel amaçlı makineler 9.05 10.68 5.66 8.21 2.30 2.66
31 266 Işınlama, elektromedikal vb cih. 9.01 9.12 7.03 8.36 1.55 1.85
32 162 Doğal malzemeden ürünleri 8.99 8.57 2.35 1.83 6.16 8.80
33 259 Diğer fabrikasyon metal ür. 8.91 11.08 5.39 7.73 2.80 2.63
34 110 İçecekler 8.89 6.88 4.05 7.13 9.85 9.58
35 279 Diğer elektrikli alet. 8.87 10.01 5.76 6.35 2.25 2.98
36 132 Dokumalar 8.87 9.78 4.64 4.80 6.19 9.57
37 252 Metal tank, rezervuar vb 8.81 10.25 6.29 7.76 2.17 1.83
38 263 İletişim ekipmanları 8.48 4.15 5.93 7.09 2.25 2.86
39 282 Genel amaçlı diğer makineler 8.39 9.22 5.57 7.07 2.33 2.66
40 293 MKT parça/aksesuar 8.36 10.35 5.99 8.38 1.58 1.68
41 242 Çelikten tüpler/borular 8.07 6.79 3.35 2.94 4.83 5.93
42 253 Buhar jeneratörü 8.06 10.47 5.86 8.65 2.03 2.93

43 131 Tekstil iplik ve elyafları 7.86 9.70 2.58 4.35 5.20 4.60

Faaliyet Kârı/Net Satışlar Net Kâr/Net Satışlar

Kârlılık Oranları (%)

Faiz Giderleri/Net Satışlar
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Tablo 44 (Devam). Sektörlerin Faaliyet ve Net Kârlılık Oranları 

 

Not: Sıralama Faaliyet Kârı/Net Satışlar oranına göre yapılmıştır. 

 

Son grup olan kârlılık oranlarına göre sektörlerin sıralaması da yapılınca, şu anda elimizde beş ayrı 

modüle göre 86 tane imalat sanayi sektörünün “iyiden kötüye doğru” sıralaması bulunmaktadır. Bu 

modüllerde kullanılan toplam parametre sayısı 16, yıl sayısı da performans ve dış ticaret modülünde 

5 (2015-2019), yapısal analizde bir (2012), teknoloji ve finansal yapı modülünde ise 11 (2009-2019) 

olmuştur. Bu kadar uzun dönemlerin ve bu kadar farklı parametrenin yer aldığı modüllerin ve her 

Sıra No NACE Kod Sektör Adı Dönem 2019 Dönem 2019 Dönem 2019

44 245 Metal döküm sanayi 7.81 9.87 2.86 5.63 4.31 4.39
45 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 7.80 9.79 4.59 7.63 2.56 2.95
46 222 Plastik ürünler 7.62 8.92 3.22 4.76 3.19 3.66
47 204 Sabun ve deterjanlar 7.54 8.33 4.94 6.57 2.79 4.41
48 255 Metal dövme/pres/baskı 7.47 9.36 3.90 6.72 2.57 2.26
49 139 Diğer tekstil ürünleri 7.45 8.59 3.44 4.69 3.22 4.18
50 108 Diğer gıda ürünleri 7.39 7.60 2.06 8.58 4.75 7.08
51 261 Elektronik bileşenler 7.25 11.88 3.02 8.05 3.08 2.44
52 256 Metal işleme/kaplama 7.22 7.45 3.58 4.61 2.31 2.62
53 275 Ev aletleri imalatı 6.87 6.92 4.04 4.34 4.20 5.80
54 309 Bys ulaşım araçları 6.80 5.64 2.69 1.50 4.06 5.53
55 244 Değerli ana met./diğ. d.dışı met. 6.78 7.40 2.83 2.42 3.26 4.65
56 239 Diğer mineral ürünler 6.60 4.16 1.66 -2.27 3.78 5.09
57 323 Spor malzemesi 6.48 7.28 1.50 2.32 3.56 4.83
58 172 Kağıt/mukavvadan ürünleri 6.47 9.28 2.62 4.77 4.70 6.14
59 324 Oyunlar ve oyuncak imalatı 6.42 7.96 2.92 4.10 2.29 3.85
60 143 Örgü/tığ işi giyim eşyası 6.30 7.16 2.83 4.57 2.20 2.58
61 273 Tel, kablo vb 6.11 6.98 2.52 3.67 3.23 3.23
62 142 Kürkten yapılan ürünleri 6.09 5.61 0.72 0.47 3.59 4.57
63 310 Mobilya 6.09 6.60 3.09 3.69 2.22 2.72
64 292 MKT karoser/treyler vb imalatı 6.05 8.29 2.38 2.85 2.91 3.57
65 251 Metal yapı ürünleri 6.02 5.86 3.27 2.97 2.10 3.00
66 133 Tekstil terbiye hizmetleri 5.54 6.28 2.03 3.21 3.32 3.73
67 181 Basım hizmetleri 5.53 6.55 1.55 3.68 2.96 2.80
68 107 Unlu mamuller 5.42 6.62 4.36 8.01 3.38 4.06
69 243 Çelik ilk işleme ürünleri 5.35 5.48 2.24 2.71 2.11 2.65
70 151 Deri eşyalar (bavul, el çantası) 5.34 6.73 1.39 2.98 3.15 2.98
71 152 Ayakkabı, bot, terlik vb 5.30 5.86 2.61 2.56 1.90 2.31
72 161 Kereste (işlenmiş) 5.13 4.73 2.05 1.81 2.73 3.58
73 301 Gemi ve tekneler 5.10 5.86 -0.46 -1.01 4.84 3.82
74 241 Demir-çelik/ferro alaşımları 5.06 4.57 2.33 3.89 6.04 6.36
75 106 Tahıl/nişasta ürünleri 4.82 5.17 2.42 2.53 2.01 2.27
76 141 Giyim eşyası 4.81 4.97 2.02 3.24 1.88 2.05
77 291 Motorlu kara taşıtları [MKT] 4.61 4.09 3.30 3.07 1.58 1.49
78 103 İşlenmiş meyve/sebze 4.58 6.83 1.25 2.46 3.41 4.84
79 101 İşlenmiş etler 4.55 5.71 1.60 2.72 1.93 2.01
80 105 Süt ürünleri 4.46 5.87 2.29 3.79 2.55 2.11
81 109 Hazır hayvan yemleri 4.22 5.67 1.31 3.06 1.98 2.01
82 236 Beton/çimento vb eşya 3.92 5.11 1.05 0.29 2.86 4.69
83 302 Lokomotif ve vagonlar 3.78 4.39 -3.05 -8.01 1.60 3.02
84 104 Sıvı ve katı yağlar 3.36 4.92 1.39 1.98 3.31 3.81
85 321 Mücevherat/bijuteri 1.82 3.14 -0.58 -0.25 2.36 3.52

86 268 Manyetik/optik kaset, bant, CD vb - - - - - -

Faaliyet Kârı/Net Satışlar Net Kâr/Net Satışlar

Kârlılık Oranları (%)

Faiz Giderleri/Net Satışlar
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modüle istenilen ağırlığı vererek sektörlerin tek bir “iyiden kötüye” (ya da tersi) sıralamasının nasıl 

yapılacağı çalışmamızın izleyen bölümünde anlatılacaktır. 

2.7 Sektörlerin Bütünleşik/Birleşik Değerlendirilmesi 

İmalat sanayinin NACE Rev. 2 kırılımına göre üçlü düzeydeki 86 faaliyetinin (sektörünün) 

bütünleşik sıralamasının nasıl yapıldığı konusunu öncelikle açıklamamız yerinde olacaktır. 

2.7.1 Yöntem ve Sonuçlar 

Aşama aşama bütünleşik değerlendirmenin yöntemi izah edilirse: 

1. Her bir modüldeki parametrelerin (kriterlerin) özelliğine göre sektörler “iyiden kötüye” ya 

da “kötüden iyiye” doğru sıralanmıştır. Performans analizi modülünde performans kriteri 

olarak yıllık yüzde değişimler esas alınırken, diğer modüllerde hesaplanan kriterlerin 

değerlerine göre sıralama yapılmıştır. 

2. Performans analizi, dış ticaret dengesi analizi ve teknoloji düzeyi analizinde kriterlerin 

dönem sıralaması, yapısal analizde 2012 yılı I/O tablosundan elde edilen sıralama değerleri 

esas kabul edilirken, finansal yapı analizinde kriterlerin hem dönem hem de 2019 yılı 

sıralamaları hesaplanmış ve sadece bu modüle has olmak üzere dönemden ve 2019 yılından 

elde edilen sıralama değerleri birleştirilip bu birleşime göre tekrar bir sıralama yapılmıştır.  

3. Böylece her modüle göre sektörlerin bir sıra değeri oluşmuştur. Bu sıra değerlerine istenilen 

ağırlığın verilebilmesi için esnek bir yapı oluşturulmuş ve beş modül içinde istenilen her 

modüle %0 ile %100 arasında değişken ağırlık verilme imkânı tanınarak24 bu ağırlıklara 

göre modüllerdeki sektörlerin sıra değerleri çarpılarak toplanmış ve en küçük sıra 

değerinden en yükseğe göre sektörler sıralanmıştır. 

4. Elde edilen bu sıralama, artık istenilen modül ağırlığına (tercih edilen kriter setine) göre 

sektörlerin en iyiden en kötüye sıralaması şeklinde olacaktır. Burada sadece dış ticaret 

modülündeki sıralamanın “kötüden iyiye” (en fazla dış ticaret açığı verilen sektöre en 

öncelikle eğilmesi gerektiği anlamında) doğru olduğu dikkate alınmalıdır. 

Modüllerin bir araya getirilmesinin yöntemi açıklandıktan sonra,  bu şekilde elde edilen sektörlerin 

bütünleşik ve birleşik değerlendirmesi ile ilgili bazı simülasyonların yapılması mümkündür. Tablo 

45’de örnek olması açısından, farklı modüllere farklı ağırlıklar verilmiş ve buna göre sektörlerin 

sıralamaları elde edilmiştir. Doğaldır ki, bu örnekleri sonsuza kadar çoğaltmak mümkündür. Bu 

nedenle Tablo 45’e istenildiği kadar kombinasyon üretilebilecek bir simülasyon çalışması olarak 

bakılmalıdır. 

  

                                                           
24 Doğal olarak her modüle istenilen ağırlık verilebilmesine rağmen modüllerin toplam ağırlığı %100 etmelidir. Örneğin; 

bir modüle %100 ağırlık verildiğinde bu “sadece bu modül önemli, diğerleri önemsiz” anlamına geleceğinden, diğer tüm 

modüllerin ağırlığının %0 olacağı (bu modüllerin sıralamaya katkıları bulunmaması) anlamına gelecektir. 
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Tablo 45’de her gruba (modüle) modüle eşit ağırlık verildiği ilk durumdaki sektör sıralamasının, 

modül ağırlıkları değiştirildiğinde nasıl değiştiği görülmektedir. Ancak, modül ağırlıkları değiştirilse 

de (293-Motorlu Kara Taşıtlarının Parça ve Aksesuarları sektöründe olduğu gibi) genellikle ilk 10 ve 

son 10 sırada yer alan sektörlerin önemli bir değişim göstermediği anlaşılmaktadır. Buradan da farklı 

cephelerden ve farklı ağırlıklarla bakılsa bile genel olarak “iyi olan sektörün çoğu modülde de iyi 

durumda olduğu” ortaya çıkmaktadır. Ancak dış ticaret cephesinin çok fazla dış ticaret fazlası 

verenden en çok açık verene doğru değil, tam tersine öncelikle dış ticaret dengesinin sağlanması için 

ele alınması gereken sektörden, en fazla net ihracatçı olduğumuz sektöre doğru olduğu 

unutulmamalıdır. Çalışmamızın vurgusu için bilinçli olarak yapılan bu kabulün kolaylıkla tersine  

çevrilerek, net dış ticaret modülünün de “en fazla dış ticaret fazlası veren sektör en iyidir” (sadece 

dış ticaret cephesiyle bakış)  yaklaşımına göre formüle edilmesi ve sektörlerin bütünleşik 

sıralamasının buna göre tekrar hesaplanması mümkündür. Çalışmamızın ana vurgusu münhasır bir 

sektör sıralaması yapmak değil (ama bu faydalı bir yan ürün olarak zaten elde edilmiştir), sektörlere 

bakışta farklı cepheleri ve farklı öncelikleri dikkate alan ama tüm faktörleri de istenildiği kadar 

hesaba katabilen bir tekniğin geliştirilmesidir. 

2.7.2 Sektörel Birleşik Değerlendirme Kullanım Alanları 

Bütünleşik değerlendirme ile 5 modülün her birine farklı bir ağırlık vererek bu durumda sektörlerin 

sıralamasının nasıl olacağı görülebilmektedir. Bu sayede; 

• Farklı politika seçenekleri/enstrümanları kullanılması durumunda hangi sektörlerin bundan 

nasıl etkilene(bile)ceği kestirilebilecektir. 

• Her sektörün avantajlı/dezavantajlı olduğu karakteristik yapı grubu (dış ticaret, finansal vb) 

ortaya çıkacaktır. 

• Uygulanması düşünülen politikalarda sektör seçimi ve seçilecek sektörlere göre farklı 

tedbirlerin geliştirilmesine imkân verebilecektir (bazı sektörlere orta/uzun vadeli kredi 

desteği sağlanırken, bazı sektörlere dış ticaret teşvikleri, bazılarına teknoloji 

yenileme/iyileştirme teşvikleri gibi). 

• Sektör bazında cari ve gelecek döneme ilişkin "stres testleri" yapılmasına imkân 

vermektedir. Her bir rasyo grubundaki senaryolara göre sektörlerin etkilenme düzeyi 

görülebilecektir. Bu haliyle objektif olan model, herhangi bir modülde subjektif bir kriter 

barındırmamaktadır. Ancak, istenilirse modüllere subjektif (tercih setini yansıtan) karar 

kriterleri eklenmesi de mümkündür. 

• Gelecek dönem planlamasında farklı senaryolar ve farklı ağırlık setleri uygulanarak, 

"önceden ve tasarlayarak" önlem geliştirme, plânlama ve kaynak tahsisatı, istihdam 

politikaları, gümrük politikaları, vergi politikaları, yatırım politikaları gibi çok farklı politika 

setlerinin sektöre münhasır olmak üzere olası etkilerinin simülasyonlarının geliştirilmesi 

mümkündür. 
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• Veri seti yenilenerek veya farklı dönemler için tekrarlanarak imalat sanayinin yapısının çok 

boyutlu olarak hangi yönlere evrildiğini hem genel, hem sektör özelinde analiz edebilme 

imkânını vermektedir, 

• Analizin parametrik ve doğrusal yapısı nedeniyle değişken eklenmesi/çıkarılması 

mümkündür. Bilhassa "Sektörel Performans Değerlemesi" grubu için alt kriterlere (KKO, 

SÜE, Verimlilik, RCA vb) grup içinde farklı ağırlıklar vererek de genel/bütünleşik sektör 

sıralamasını elde etmek mümkündür. 

3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Birbiri ile doğrudan ilgisi olmayan ama geçişkenlikleri bulunan iki konuyu bir arada incelemeye 

çalıştığım bu makaleye tek bir eksenden genel değerlendirme ve sonuç yazmak pek mümkün 

görünmüyor. 

Çalışmanın ilk bölümünde pandemi öncesi-esnası ve sonrası dönem için incelediğimiz imalat sanayi 

ve alt sektörleri ile ilgili bölüm için ve ikinci bölümde incelediğim çok boyutlu politika tercihleri 

için çok boyutlu ve sektörel bir model önerisi ile ilgili bölüm içinde aslında bir genel değerlendirme 

ve sonuç belirtmiş durumdayım. Çalışmanın içinde de kendimce önemli gördüğüm alanları 

genişleterek bu konularda da bu bölüme aktarabileceğim konuları vurguladım. Şimdi tekraren bu 

bölümlerde dile getirdiğim hususları kopyalayıp yapıştırarak okuyucu için kolayca 

değerlendirilebilecek (malûm, okuyucu genellikle çalışmanın içindekiler bölümü ile sonuç 

bölümünü okuma eğilimindedir) bir sonuç ve genel değerlendirme bölümü yazmak da bana bu 

çalışma özelinde ek bir katma değer yaratabilecek gibi gelmiyor, çalışmanın sonuçlarını öğrenmek 

isteyen okuyucu biraz zahmet edecek ve en azından ilgili bölümü okuyacak mecburen. Ben burada 

biraz daha genel bir sonuç ve değerlendirme yapmak istiyorum, bu sonuç ve değerlendirmeler de 

tamamen çalışmada incelediğim alanlarla ilgili olmasa da asıl önemli olanın “doğru soruyu sormak” 

ve “nedensellikten kopmadan sonuçlara ulaşabilmek” yöntemleri için ipucu sağlamak olduğunu 

düşünüyorum. Burada kaleme alacağım düşüncelerim aslında daha çok “ekonomide ve sanayide ne 

yapmalı” sorusuna kendimce bulabildiğim çözüm yaklaşımlarını içeriyor olacak. Bu nedenle de ana 

başlıklar ve paragraflar halinde, daha önce farklı sunumlarda ve platformlarda da dile getirdiğim 

vurgulardan derlediğim bu “kendime has” tarzda kaleme alacağım sonuç kısmıyla çalışmayı 

sonlandırmak istiyorum. 

«Ege, bir Yunan gölü değildir. Ege, bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl değildir.»
25 

cümlesinin imâ ettiği durum «reductio ad absurdum»dur. Türkiye, Güney Kore, Çin, Almanya ya da 

başka bir ülke olamaz. Türkiye’nin başka bir ülke olmadığını kabul ederek, kendimize «kopya 

çekecek çalışkan öğrenci» aramaktan vazgeçmemiz gerekiyor. A priori kabulümüz «Yapabiliriz» 

olmalı, a posteriori «Başarılı Ülke Örneklerini» taklit edilerek çözüme ulaşamayız. 

Yalnızca sanayi planlaması yapılarak, belirli sektör, finansman aracı, destek unsurları seçerek ülke 

kalkınmasını gerçekleştirmek mümkün değildir. Sanayi; madencilik, maden alanları ve çevre ilişkisi, 

enerji, enerji güvenliği, tarım, tarımsal ürün deseni, tarımsal girdi politikası, su kaynakları, işgücü, 

sendikalaşma, ücret politikası, meslekî ve teknik eğitim, üniversite, kamu yönetimi, sağlık 

                                                           
25 Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı 
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politikaları, maliye politikası, para politikası… hûlasa 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu’nun bugüne 

kadar değindiği ve öneri/çözüm getirdiği tüm disiplinlerle ilişkilidir. Ağrı kesiciler tedavi edici 

değildir, semptom gidericidir. Bünyesel hastalıklarımıza çözüm aramadan, vücudun sıhhatini 

sağlamadan «neresi ağrıyorsa oraya ilaç sürelim» mantığı ile herhangi bir soruna çözüm bulunduğu 

görülmemiştir. Unutmayalım ki, «teşhis, tedaviden önce gelir». 

Yukarıdaki cümleden olmak üzere 40 yıl önce başlayıp, her 10 yılda bir yeni bir nakarat eklenerek 

bugüne kadar gelen «rekabet, rekabetçilik, ihracata dayalı büyüme, devletin piyasadan çekilmesi, 

özelleştirme, bağımsız kurullar yoluyla piyasaları düzenleme, serbest piyasanın ve dışa açılmanın 

hikmeti, küreselleşme, küresel tedarik zincirlerinde yer edinme vb…» şarkısının yeni bir ezgi 

getirmediğini zaman içinde yaşadık, gördük, görüyoruz. Bu şarkının bir mutlu sonu yok, belirli 

yerlerde nakaratı var,  belirli yerlerde de «olmadı baştan alalım» tekrarı…  

Ülkenin her alandaki sorunlarının çözüm anahtarı bellidir. Bilim ve akıl. Bunu planlama ile 

birleştirdiğinizde; «nasıl bir toplum, nasıl bir üretim, nasıl bir insan ve nasıl bir çevre» sorusunun 

yanıtı şekillenmekte; "akıl ve bilim bazlı planlamanın", hem kaynakların kullanımında hem de bu 

kaynakları kullanılarak yaratılan değerin toplum kesimlerine dağıtımını sağlamada vazgeçilmez ve 

göz ardı edilemez bir kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Gelişmekte olan ülke olmak, orta gelir düzeyinde bir ülke olmaya devam etmek, orta düşük/düşük 

teknolojili malları üretmeye ve ihraç etmeye devam etmek bir kader değildir. Ancak bunu 

değiştirmek için "akıl ve bilim bazlı planlama" ile geniş toplumsal kesimlerin ülke kalkınmasından 

daha fazla pay almasını sağlayıcı iktisat politikalarının tasarlanması ve "sektörel ve bölgesel 

öncelikler/farklılıkları"  dikkate alan bir sanayileşme planının hayata geçirilmesi gereklidir. 

Zaman içinde özelleştirilen ya da kamu tarafından terkedilen alanların ne kadar önemli olduğu şimdi 

ortaya çıkıyor. Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Türkiye Gübre Fabrikaları gibi tarımsal 

sanayinin girdi kısmını örgütleyen, düzenleyen, geliştiren kurumlar, PETKİM, TÜPRAŞ, Demir 

Çelik Fabrikaları (ERDEMİR ve İSDEMİR), SEKA gibi sanayinin en fazla ihtiyaç duyduğu ara malı 

üreten işletmeler, TEK, TELEKOM gibi enerji ve iletişim kuruluşları, kapatılan ya da 

işlevsizleştirilen özel ihtisas bankaları (Etibank, Sümerbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Emlak 

Bankası) yanı sıra Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası gibi yatırımcı kamu 

kuruluşlarının ya da ülke özel sektör yatırımcısının finansmanında yol gösterici, belirleyici olan 

finansman kuruluşları yeniden kurulmalı, devletleştirilmeli ya da işlevsel hale getirilmelidir.  

Ülke üretimini ara girdilerde dışa bağımlı hale getirerek morfin etkisiyle rekabet gücü sağlayan 

Dahilde İşleme Rejimi çok kısa sürede devreden çıkarılmalı, bir önceki cümlede bahsedilen kamu 

yatırımlarının gerçekleştirilmesiyle ve yeniden düzenlenecek Yatırımları Teşvik Mekanizması ve 

Destekleri vasıtasıyla bilhassa ara malı üreten sektörlerin üretim potansiyeli artırılarak, üretimin 

ithalata bağımlılığı azaltılmalıdır. Savunma Sanayi modelinin ne kadar başarılı olduğu, bu alanda da 

özel sektör işletmelerinin bilhassa KOBİ’lerin ne kadar verimli oldukları ortadadır. Bu model 

uygulaması, sanayi sektöründe kamu öncülüğünde yaygınlaştırılmalıdır.  

Emek ücretinin aşındırılmasıyla, sektör/yöre farkı gözetilmeksizin Kredi Garanti Fonu kaynaklı 

kredilerle ya da Merkez Bankası ve/veya kamu bankaları kanalıyla faizlere baskı yaparak ucuz 

finansman sağlanmasıyla, başarısız para politikası sonucunda yabancı paralar karşısında reel olarak 
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2003 değerinin yarısına inip iyice değersizleşen Türk Lirası’nın durumundan istifade etmeyi bir 

rekabetçilik unsuru sanıp ülke kaynaklarını yurtdışına ucuza transfer ederek ihracatla büyümeye 

çalışılmasıyla rekabetçi bir ekonomi yaratılamamış, yaratılamayacak da… İhracata dayalı 

sanayileşme, dış ticarete dayalı büyüme, ucuzsa üretmek yerine ithal etme yoluyla maliyet avantajı 

sağlama Türkiye gibi büyük ve potansiyeli çok daha fazla bir ülke için izlenecek yol olmamalı, zaten 

de 40 yıldır denemişiz, olamamış. Dünya gelirinden aldığımız pay 30 yıl öncesi ile aynı yerde.  

Göreli fiyat yapısının beğenilmediği her yere (döviz kuru, gıda fiyatları, faiz oranları, tüketici 

fiyatları, üretici fiyatları, enerji fiyatları…) konuyla ilgili bir «zabıta» gidiyor. Genel bir ifadeyle 

söylersek; «Fiyat sonuçtur, arz ve talep faktörleri sebep». Arz fonksiyonunu belirleyen faktörler 

(kapasite, teknoloji, üretim faktörlerinin bulunabilirliği ve temel üretim faktörlerinin fiyatları, girdi 

piyasası ve tedarik koşulları, pazar koşulları) ile talep fonksiyonunu belirleyen asıl faktörlerde 

(gelir, rakip/tamamlayıcı ürünlerin fiyatları)  bir ya da birden fazla sorun varsa fiyatlara müdahale 

ederek sürdürülebilir denge sağlanamaz. Gübre, yem, enerji fiyatı yüksekse üstüne üstlük canlı 

hayvan varlığınızı da artıramadıysanız süt fiyatı da artacaktır, et fiyatı da.. 

Ekonomi temelde basit bir bilimdir, herhangi bir piyasadaki fiyatı incelemek için arz ve talep 

bileşenlerine bakmak ve onları incelemek gereklidir. Buna göre neyi manipüle ederseniz (bunu siz 

yönetmek diye okuyun) neyin değişeceğini anlarsınız, ona göre politika geliştirirsiniz. Herhangi bir 

piyasada (mal, faktör ya da para) fiyatı (uzun süreli) manipüle edemezsiniz, su yolunu bulacaktır 

(kaçak mal/karaborsa, göçmen/sigortasız işçi ya da manşet faiz/efektif faiz). Ama iktisat politikası 

uygulayıcıları olarak kâr, faiz, amortisman, ücretler, girdi piyasası koşulları, gümrük politikası 

unsurları manipüle edilebilir. Bu sayede, örneğin; faizi manipüle ederek efektif talebi artırıp 

azaltabilirsiniz ve bu sayede mal, para ve döviz piyasasındaki fiyatların (ve/veya artışların) 

istediğiniz yerde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ama enflasyonu manipüle edemezsiniz, çünkü bu 

sayede düşen faiz değil, enflasyon ölçüm itibarı/güveni olacaktır. 

Ekonomi basittir ama ilgilendiği alanlar ve kullandığı malzemeler karmaşıktır. Kur pahalıysa döviz 

satarak, faiz pahalıysa Merkez Bankası kanalıyla ucuz faizle piyasayı fonlayarak, fiyatlar 

yükseliyorsa ölçüm yöntemini değiştirerek, enerji pahalıysa «kamu desteği» sağlayarak, hayat 

pahalıysa kredi imkânlarını kolaylaştırarak, kredi pahalıysa ve kredi talebi düştüyse kamu 

bankalarını irrasyonel davranmaya zorlayıp ucuz kredi vermeye zorlayarak çözüm bulamazsınız. 

Bunlar sinir uçlarına yönelik ağrı kesici tedavidir. Ağrıyan yer neresiyse oraya ağrı kesici verelim 

ekonomi biliminde, daha da genel söylersek «iktisadiyatta» yer alan bir çözüm değildir (ama mesela 

işletme iktisadında ağrı kesici uygulamak çözüm olabilir, çünkü mikro ölçekte spesifik çözümler işe 

yarayabilir). 

Ülke, yurttur, arsa değil, bizler de yurttaşız, paydaş ya da müşteri değil. Amacımız da bu ülkenin kâr 

etmesi değil, hepimizin insana yakışır bir çevrede ve insanca gelir düzeyinde yaşamak. Kamu 

yönetimin amacı da ülkenin hisse senedinin piyasa değerini artırmak değil, gelir dağılımı eşitliği, 

cinsiyet eşitliği, herkesin temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, temiz ve 

medeni bir çevrede güvenle yaşama hakkının sağlanması olmalı. 

Türkiye, 1980 sonrasında ihracata dönük büyüme modelini seçerek ağırlıklı olarak tüketim malına 

yönelik bir imalat sanayi yapısını açıkça/bilmeden teşvik etmiştir. Ayrıca, sanayi sektörünün üretim 
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yapısı dış talep vektörüne göre belirlenmeye başlamış ve ülke ekonomisindeki sektörel öncelikleri 

belirleyen temel değişken olan talep vektörü, «dışsal bir parametre» haline gelmiştir. 

Özelleştirmeler yoluyla ara malı üreten sektörlerden çekilen devlet; katma değer zinciri yaratarak 

istihdam, daha yüksek katma değerli ürün, tarımsal gıda sanayi girdi tedarik güvenliği/yeterliliği, 

üreterek gelir sağlayan ve üretim zincirinde yer alarak kırsal nüfusun köylülükten çiftçiliğe 

dönüşümünü sağlayan işletmeleri de ya işlevsizleştirmiş ya da elden çıkartarak bu sektörleri de 

piyasaya bırakmıştır. 

20. yüzyıl sonlarına doğru, ihracata dayalı büyüme ve sanayileşme stratejisi, imalat sanayini orta 

düşük ve düşük teknolojiler grubunda yer alan gıda, tekstil, konfeksiyon, orman ürünleri gibi 

sanayilerde yoğunlaştırmıştır.  Bu dönemde imalat sanayinde yaratılan katma değerin ve imalat 

sanayine yapılan yatırımların önemli ölçüde bu sektörlerde gerçekleştiği görülmektedir. 

20. yüzyıl sonunda da imalat sanayinin sektörel yapısı ve yatırım eğilimleri farklılaşma 

göstermemiş, «gelenekselleşen» sektörler ekonomik yapı içindeki payını ve önemini korumuş ve 

yatırımlarda da en önemli payı almışlardır. 

Temel olarak «satılıyorsa, rekabetçidir» Ricardocu anlayışıyla «nasıl ve ne kadar dışa bağımlılıkla 

üretiyoruz» sorusu ikinci plana atılmış, değerli ulusal para ve canlı iç/dış talep döneminde ithalata 

bağımlı üretim yapısı belirginleşmiştir.  

Dışa bağımlılık sorununu «sektörel düzeyde ihracatın ithalatı karşılama oranları» ile ölçen, sektörel 

rekabetçilik konusunu da dış ticaret dengesi pozitif olan sektörleri teşvik ederek çözmeye çalışan 

anlayış neticesinde; özetlediğimiz gibi, 20. yüzyıl sonlarından itibaren genellikle nihaî tüketim malı 

üreten sektörlerin (konfeksiyon, gıda, tekstil, karayolu taşıtları gibi) üretim kapasitesi ve 

ekonomideki baskınlığı yükselmiş, bu sektörlerin kullandığı hammadde, ara malı ve sermaye 

mallarının tedariki ise ağırlıklı olarak ithalata bırakılmıştır. 

Nihai tüketim malı üreten sektörlerdeki kapasite ve üretim artışı, daha yüksek sermaye malı, ara malı 

ve hammadde ihtiyacı ortaya çıkarmış, ihracatçı sektörlerin rekabetçiliğini artırmak için kullanılan 

Dahilde İşleme Rejimi’nin gerek bizâtihi kendisi, gerekse de istismar edilmesi de buna eklenince, 

Türk İmalat Sanayi’nde sermaye malı, ara malı ve hammadde tedarikçisi sektörler gelişememiş, 

üretimin ithal bağımlılığı artmıştır.  

Yalnızca yüksek katma değer ve yüksek teknoloji kriterlerine bağlanmış yatırım tercihi profilinin 

ülke ekonomisini gerçek anlamda 21. yüzyıla götüremeyeceği açıktır. Hem nihai malın üretilmesi 

için gerekli olan girdilerin mümkün olanlarının ülkede üretilebilmesinin hem de ara malı üreten 

sektörler dahil olmak üzere ülke genelinde sektörel ve bölgesel sanayi planlaması gereklidir.  

«21. Yüzyıl Türkiye’sinde sanayi sektörü ne üretmelidir» sorusuna tek ve katı bir yanıt vermek çok 

zordur. Ülkenin üretim yapısının yalnızca üretilen/üretilecek mal ve hizmetler düzeyinde değil, 

«nasıl ve nerede üretmeli» sorusu ile bütünleşik olarak düşünülmelidir. İthal ikameci bir yaklaşım 

sadece bugünün ithalatına çözüm bulmaya yönelirse, yatırımları ve enerjisini bugünün ithalatını 

azaltmaya yöneltirse dışa bağımlılık sorununu çözmek için yeterli olmayacaktır. Bugünün ithalatı, 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

182 
 

bugünün üretiminin bir fonksiyonudur. Yarınları ve yarının sorunlarını en aza indirmeyi hedeflemek, 

planlama yaklaşımı ile mümkün olabilecektir.  

«Yüksek katma değerli ürünler» kavramının net bir tanımı bulunmamaktadır. Yerine göre pahalı 

ürün, yerine göre teknolojik ürünler, yerine göre ara malı yerine nihai mamulü üretmek anlamında 

kullanılmaktadır. Daha çok katma değer, tanımsal olarak, daha büyük ulusal gelir demektir. Diğer 

koşullar sabitken buna da kimsenin itiraz edeceği düşünülmez. Karşı çıkılacak konu, «ürünün katma 

değeri» kavramı ile «ürünün satış fiyatını» karıştırılmasıdır.  

Hammadde ya da ara madde ihraç eden bir ülkenin mutlaka zararlı, yüksek teknolojili nihai ürünü 

ihraç eden ülkelerin de mutlaka kârlı oldukları görüntüsel bir yanılsamadır. Önemli olan «üretim 

süreci içinde ülkede kalan katma değer»dir.  Düşük katma değerli ama örneğin istihdam çarpanı 

yüksek ve/veya geri bağlantılarla çok sayıda sektörü tetikleme gücü yüksek yatırımları 

küçümsememek ve ihmâl etmemek gereklidir. 

Ara malı üreticisi sektörlerin genellikle düşük katma değerli olması ve yüksek teknolojili olarak 

görülmemesi, yüksek sabit yatırım tutarları ve çevre açısından «kirli» sektörler olması, özel sektör 

yatırımlarında da tercih edilmemesine neden olmuş, «yatırımcı devlet» kavramı yerine «düzenleyici 

ve kontrol edici devlet» kavramının ön plana çıkmasıyla da devlet tarafından da bu yatırımlar 

gerçekleştirilmemiştir. 

Direkt sanayileşme ile ilgili olmasa da, katma değer kavramının üretim faktörlerinin aldığı toplam 

tutar olduğunu, katma değerin bölüşümünün katma değerin üretilmesi kadar önemli ve iktisadiyatın 

ilgilenmesi gereken bir alan olduğu hatırlanmalıdır. 

Şu anda orta gelir tuzağından kurtulmuş, sanayileşmiş ve refah toplumu haline gelmiş ülkelerin 

hiçbirisinin bunu tesadüfen ya da piyasa mekanizmasının yönlendirmesi ile başarmadığı 

unutulmamalıdır. 

Türkiye ekonomisi için doğru soru; “Türkiye bir tüketim ekonomisi oldu, bunu engellemek için ne 

yapmalı?” sorusu değildir. “Tüketim, talep çok yüksek, üretim yetmiyor” noktasından çıkılırsa 

uygulanacak (uygulanan) politika, (IMF’li ya da IMF’siz) ortodoks istikrar politikalarıdır. Serbest (!) 

ve rekabetçi (!) kur sayesinde ithal talebin baskılanması, sosyal güvenlik harcamalarının 

daraltılması, reel ücretlerin aşındırılması, dolaylı vergilerin artırılarak hanehalkı tüketiminin 

kısılması, bütçe denkliği hedeflenerek talebi artıracak gelir yaratılmasının önüne geçilmesi, ama ve 

illâ ki dış borç servisinin asla aksatılmaması  vb.  

Dünyanın hemen her ülkesinde hanehalkı tüketim harcamaları ulusal gelirin en önemli bileşenidir. 

Ama bütün gelişmiş ülkeler gelişmişliklerinin bir evresinde sanayileştiler, sanayileşmelerini 

tamamladılar. Bu nedenle Türkiye ekonomisi için doğru soru; “bu (ve eğer 21. yüzyılı planlıyorsak 

daha da yüksek)  tüketim harcamalarını, yatırım harcamalarını ve kamu harcamalarını 

karşılayabilecek dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir üretim yapısı ne olmalı, nasıl olmalı ve buna nasıl 

erişilebiliriz” sorusudur. 

Üretim (katma değer) unsurlarından; 
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 nakdî sermayeyi; doğrudan yabancı yatırımlara ve özelleştirmelere, dış borca, 

  yatırım (sabit sermaye) mallarını; ithalata, 

  kârı; özelleştirmeler ve yabancılara satışlarla yabancılara, 

  vergileri; ağırlıklı olarak dolaylı vergilere yüklenerek düşük gelirliye, 

  rantı da; inşaata 

bırakarak neredeyse bu faktörlerin tamamında kontrolünü kaybeden iktisat yönetimi, 

ucuzlaştırabileceği tek faktör olan ücret gelirlerini kullanarak ülkeyi uluslararası düzlemde rekabetçi 

olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, ücretlerin bölüşümdeki yeri gerilerken, (WTO’nun -Dünya 

Ticaret Örgütü- tanımlaması ile söylüyorum) Türkiye, bir “fabrika ekonomisi” olmaya, ara mallarda 

dışa bağımlı ancak ucuz emekle rekabetçi olmaya zorlanmakta ve kendisine rakip (rol model) olarak 

da Hindistan, Çin, Vietnam gösterilmekte.  Bu anlamda gösterilen “küresel değer zincirlerinde 

alınacak yer” ağırlıklı olarak bölgesel ve üretim aşamasında da konumsal nitelikte bir yer. 

“Üretimin bir aşamasında uzmanlaş, aldıklarını işle ve rekabetçi olarak sat, işin gerisine de ilerisine 

de çok fazla karışma” konumu denilebilir. 

 Bu noktada da Makine Kimya Endüstrisi kurumu kurucu efsane umum müdürü Selahattin 

Şanbaşoğlu’nun (aynı zamanda Türkiye'nin ilk metalurji mühendisidir) “Sanayileşme, büyük bir 

malzeme hareketidir” veciz deyişiyle özetlediği oluşumda “malzeme hareketini (ekonomideki geri 

bağlantılarla ve yurtiçi katma değer zinciriyle çoğaltan mekanizmaları)” bırakıp, sadece “alayım, 

satayım, katma değer yaratım» ile oyalanmak sanayileşmeyi ve sanayileşmenin getirmesi gereken 

refah artışını, güçlü bir ekonomiyi sağlamıyor. 

Yine WTO’nun tanımıyla “karargâh ülkeler” düşük ara malı bağımlılığına sahip ve ağırlıklı olarak 

bilim bazlı, teknolojik ürünleri üretip bunları ara malı bağımlısı “fabrika ekonomilerine” ihraç 

etmekte... Fabrika ülkeler de bunları işleyip, tüketim malı (ya da yine ara malı) olarak ihraç ederek 

teknolojik olarak geliştiğini düşünen, rekabetçiliğini (birbirleri ile elbette) geliştirmeye çalışan ve 

bunu da ağırlıklı olarak düşük emek geliri ile hedefleyen ülkeler haline gelmiş. 

“Yüksek katma değer”, tek başına bir ekonomi yönetimi mottosu olamaz. Üretemeyen, üretimini 

yerele yayamayan, üretimle bölgesel gelişme farklarını ortadan kaldıramayan, istihdamı artıramayan, 

ülke refahının artması ile üretiminin artışı arasındaki ilişkiyi tesis edemeyen bir ülkenin, yüksek 

üretim düzeyleri dahi kalkınmacı olamaz. Türkiye’nin en yüksek büyüme dönemlerinde dahi 

işsizliğin %10’ların altına düşmemesinin nedeni budur. Yüksek katma değerli ürün üretimi için 

“daha ucuza ve/veya daha çok çalışmaya” razı bir işçi stoku hazır ve nâzır olmalıdır ki (biraz önce 

belirttiğimiz gibi katma değer unsurlarının diğerleri bir anlamda dokunulamaz, kontrol edilemez 

noktadadır çünkü), mevcut çalışanların verimliliklerini artırmak  (bunu uzun çalışma saatleri, 

sendikasızlaştırmak, çalışma koşullarının kötüleştirilmesi olarak da okuyabilİrsiniz çoğu zaman) ve 

reel ücretlerini sağladıkları üretim artışının çok altında tutabilecek bir “rekabetçi faktör fiyatlaması“ 

geçerli olabilsin. 
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En yüksek büyüme dönemlerinde (ağırlıklı olarak ara malları ithalatı nedeniyle) artan dış ticaret 

açığının yarattığı daha fazla borçlanma sonucu; daha fazla üretmek için daha fazla ithalat yapma 

gereksinimi, artan üretim ve bollaşan (ucuzlayan) döviz nedeniyle sanal bir refah ortamı, 

zenginleşme hissi yaratacak, düşen/düşürülen faizlerle hanehalkı borçlanmaya teşvik edilerek 

tüketim harcamalarının artması (bu sayede ithal ve dış borç ağırlıklı ekonomi çarkının daha hızlı 

dönmesi) sağlanacak, geleceği kaçınılmaz olan daralma dönemlerinin faturası daha da ağırlaşacaktır.  

Daralma döneminde artan risk nedeniyle düşen ratingler, ülkeyi terkeden yabancı sermaye (her 

haliyle; portföy, kredi, doğrudan yabancı yatırım), zorlaşan borçlanma imkânları, artan CDS (Dış 

Kredi Sigorta Primi) primleri nedeniyle pahalılaşan borç, döviz daralması ve pahalılanması, azalan 

üretim ve küçülen ekonomi, artan işsizlik, “IMF vari” ortodoks istikrar politikalarının yine 

“kurtarıcı” olarak lansmanını kolaylaştıracak, kemer sıkma, düşük ücret, artan vergiler, zorunlu 

tüketim mallarına yüksek oranlı zamlar, daralan ve koşulları zorlaştırılan sosyal güvenlik 

harcamaları, her platformda “yapısal refomlar gerekli, o zaman düzeleceğiz işte” propagandası ile 

sunularak, geniş halk kitleleleri genişleme döneminde nemalanamadığı refah döneminin faturasını 

“bu sefer son ve bu defa farklı” diyerek ödemeye zorlanacaklardır.  

Çözüm bellidir. Akıl ve bilim kullanmadan bugüne kadar yapısal sorunlarını çözmeyi başarabilen bir 

ülke olmamıştır. Ekonomi bir mucizeler ve buluşlar disiplini değildir. Ekonomi, nihai hedefi kamu 

yararı ve kamu refahı olması gereken, bunun sağlanması için de ülke imkânlarını kullanıp 

geliştirerek ülkenin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlayan ve bunun için de insana dair her faktörü 

düşünmesi gereken bir yaklaşım/bilimdir.   

Yalnızca bugünü değil, geleceği de dikkate katması gereken ekonomi yaklaşımının, kaynakları 

kullanmak, geliştirmek ve ülkenin hedeflenen gelişme düzeyine ulaşmasını sağlamak için geniş halk 

kitlelerinin refahını düşünen akıl ve bilim bazlı planlamadan başka bir stratejisi olmamalı, 

olamamalıdır.  

Ticaret kavramları ve ticari yaklaşımla toplum refahı sağlanamaz. Kalkınmacı devlet, insanını, kâr 

ettikçe mutlu olan iktisadî birimler ya da mal ve hizmet satılacak müşteriler olarak değil, daha 

yüksek refah seviyesinde yaşamaya layık eşit bireyler olarak görmelidir. 

Üretim ve yatırımlarla ilgili kararlarda sosyal fayda/sosyal maliyet ya da sosyal fayda/ticari maliyet 

analizlerini dikkate almak yerine çözüm «görünmez el»e bırakılırsa; piyasanın yapacağı analiz, ticari 

fayda/ticari maliyet karşılaştırmasıdır. 

Bir fotoğraf piksellerin toplamından, bir resim de resimde kullanılan malzemelerin karışımından 

fazla bir şeydir. Mona Lisa tablosu da örneğin 50 gr beyaz, 100 gram kırmızı, 1 m² keten tuval vs 

toplamından fazla bir şeydir. Orada kombinasyonu sağlayan; deklanşöre basanın, fırçayı kullananın 

maharetidir. 

Ülke ekonomisi de mikro iktisadi işletmelerin basit toplamından ibaret değildir. Sadece maliyet, 

fiyat, miktar kavramlarının optimal dengesini belirlemekte kullanılan rekabet kavramına göre 

şekillenen iktisadiyat,  “kısa dönem denge”sini sürdürülebilir ve istikrarlı olup olmadığına 

bakmaksızın arayacak ve bulduğu anı optimal sanacaktır. 
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Ticari olarak yerine koyma ya da başka şey yapma maliyetlerinin güdülediği iktisat formasyonu, kâr 

maksimizasyonu için toplumsal maliyeti bir kısıt, toplumsal faydayı da bir amaç olarak 

görmez/göremez. Bunu sağlayacak olan şey ulusal fayda doğrultusunda kaynakların kullanımının 

dizayn edilmesi ve toplumsal amaç fonksiyonunun belirlenmesidir. Planlama, aklı ve bilimi 

kullanarak bu yolu belirlemenin sine qua non aracıdır.  

Planlamayı bir tahsisat, tahkimat, tatbikat ve tahkikat sıralaması olarak ve bu kavramlar bazında 

düşünmek hatalı olur. Planlama dar anlamda bu şekilde algılanıyor ya da algılanması isteniliyor. 

Oysa planlama, bir tahayyül, tekamül, teşebbüs ve teşekkül işidir. 

Sorun/çözüm nerededir? Sorun; Türkiye’nin «az üretim», bununla karşılaştırıldığında ise «çok 

ithalat» yapmasındadır. Ara malları ve sermaye malları başta olmak üzere üretmek yerine ithal 

etmeyi tercih eden Türkiye ekonomisinde katma değer oranı yükselirken, üretim tutarı aynı oranda 

yükselmemiştir. Özellikle geleneksel sektörlerde (imalat sanayi içinde payı yüksek, düşük teknolojili, 

emek yoğun ve bilhassa düşük ücretler nedeniyle kârlılık ve ihracat potansiyeli yüksek olan) 

yükselen net işletme artığı ve katma değer oranları, yatırımların da buralara yönelmesini sağlamış, 

yüksek teknolojili olmadığı için ihmal edilen, Dahilde İşleme Rejimi gibi politikalarla da rekabetçi 

olamayan ara malı sektörlerinde üretim yeterli düzeye gelememiş ve «rekabetçi» sektörlerin ara malı 

ve sermaye malı ihtiyaçları ithalat yoluyla karşılanmıştır. Ekonomi büyürken ve dış dünyadan 

sermaye akışında sorun yokken ucuzlayan ithalat (değerlenen Türk Lirası) bu yapısal sorunun göz 

ardı edilmesini, önemsenmemesini sağlamıştır. Diğer ülkelerin ise, yüksek ekonomik güçlerine, dış 

ticaret fazlalarına karşın bu yöntemi seçmedikleri ve ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu sektörleri 

de ihmal etmeyerek üretim zincirini (yurtiçi katma değer zincirini) güçlü tuttukları anlaşılmaktadır. 

Çözüm, daha önce de farklı nedenlerle belirttiğimiz gibi, ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak 

görmektedir. Sadece dış ticaret, sadece rekabet, sadece yüksek katma değer, sadece yüksek teknoloji 

veya bu yukarıdaki unsurların bileşkelerinden oluşan "görünmez elin" 

düzenlemesine/parametrelerine bırakılmış sanayi politikaları yeterli olamayacaktır. Ekonomik 

faaliyetleri bir bütün olarak görmek, tüm sektörlerin ilişkilerini, beşeri sermayeyi, toprağı, suyu, 

finansmanı, yatırımı, çevreyi, enerjiyi… akla gelebilecek ve ekonomik faaliyetleri ilgilendiren tüm 

unsurların bir bütünü olarak düşünmek ve ülke sanayi politikasının bugünü ve geleceğini bu ve 

elbette daha da eklenebilecek parametrelerle bir senaryo kapsamında düşünmek gereklidir. 
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PANDEMİ SÜREÇİNİN TEKSTİL MÜHENDİSLERİNE ETKİSİ 

VE SONUÇLARI 

Güngör DURUR 

 

 

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi süreci 2020 yılının başlarından itibaren 

günümüze kadar devam etmektedir. Her alanda yaşanan ilkler insan yaşamında önemli değişikleri ve 

olumsuzluklara neden olmuştur. Tekstil Mühendisleri Odası, pandemi sürecini mesleğinin etki 

alanları bakımından olabildiğince yakından takip etmeye çalışmış, sektörün ihracat ve ithalatı, 

ekonomik yönü, çalışma hayatı gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirmiş, katkı 

koymaya çalışmıştır. TMOBB Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin ve meslektaşlarının pandemi 

sürecinden etkilenme biçimlerini ve çalışma hayatı içerisindeki durumu yakından takip ederek olası 

sonuçları analiz etmeye çalışmıştır.  Bu nedenle, öznesi Tekstil Mühendisleri olan anket çalışmaları 

ile pandemi sürecinin yaşamlarında ki etkilerini inceleyerek, sonuçlarını bu çalışmada 

paylaşmaktadır.  

Bilindiği gibi tekstil sektörü ülkemiz ekonomisi için otomobil sektöründen sonra lokomotif sektör 

olarak 2.sıradır. Tekstil sektörü yarattığı istihdam, oluşturduğu ekonomik büyüklük ve ihracatta 

kazandırdığı döviz açısından vazgeçilmezdir. Her türlü meslek grubunun istihdam edildiği sektörde 

tekstil mühendisleri yönlendirici ve yükü taşıyıcı güç olarak önemli toplumsa görev üstlenmektedir. 

Dolayısıyla pandemi sürecinin tekstil mühendislerine etkisinin irdelenmesi, olası desteklerin 

sağlanması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma iki boyutta gerçekleşmiştir. 

İlkinde kişilerin pandemi de ki süreçleri, ikincisin de ise firmaları ve yaşamları ile ilgili konular 

sorgulanmıştır.  

Tekstil Mühendislerine anket yoluyla çalışma yapılmış, e-posta, sosyal medya ve mesaj ile anketler 

üyelerle paylaşılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilerek kısa açıklamaları ile birlikte sunulmuştur.  
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Anket çalışması Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplamda ilk ankete 283 ikinci 

anketimize 165 tekstil mühendisi katılmıştır. Katılım sayısı olarak üye tekstil mühendislerinin 

%15’ine denk gelmektedir. Bu tür anketlerin kısıtlı zaman içerisinde cevaplanması istenildiğinden 

genel olarak cevap veren kişilerin azımsanmayacak düzeyde olduğu ifade edilebilir.  

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımında %61 erkek, %39’u kadınlardan oluşmaktadır. Ankete 

cevap verenlerin mezuniyet yılları bazında bakıldığında yarısına yakını 1996-2006 yılları arasında 

mezun olanlar iken %13 ‘ü 1996 yıl öncesi, %30 ise 2006 yılı sonrası mezunlardır. Kısaca 

mezuniyet yılına bakılmaksızın her yaştan üyemiz anketleri cevaplamış anlamına gelmektedir.  

Pandemi döneminde tekstil mühendislerinin %84’ü tekstil sektöründe çalışmaya devam etmektir, 

%5’i işsiz ve iş aramakta diğerleri ise tekstil dışı farklı bir alanda çalıştığını ifade etmektedir. Tekstil 

mühendisleri firmalardaki unvanları sorgulandığında %49’u mühendis olarak görev yapmakta 

olduklarına ifade etmektedir. %10 dilimde bir kısmı işveren olarak çalıştığını belirtmiştir. Genel 

bilgilerin üyelerden alınmasının ardından cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin Covid-19 salgına %25 

‘inin yakalandığı ortaya çıkmıştır. Her yaştan kişilerin salgına yakalandığı görülmekle birlikte 

sayısal olarak 1996 ve öncesi mezunların daha fazla olması dikkat çekicidir. Bu durumda aşının 

ortaya çıkması sonucu %93 oranında kişiler en az iki doz aşı yaptırmış iken sadece %4 oranı 

herhangi bir aşı yaptırmadığını beyan etmiştir. Aşıya bakış açısını yansıtması açısından önemli bir 

orandır.  

Çalışma hayatı içerisinde %16 oranında tekstil mühendisi pandemi sürecinde işsiz kalmıştır. İşini 

kaybetme açısından kadın mühendislerin oranı %25 ile erkeklerden daha fazladır.  
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Şekil 1. “Pandemi Dönemi İşsiz Kaldınız Mı?” Sorusunun Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi 

 

İşini kaybeden üyelerin görevlerine ve mezuniyetlerine bakıldığında özellikle yeni mezunların diğer 

bir ifade ile 2016 yılı sonrası mezun olanların %40 oranında olduğu ve mühendis olarak çalıştıklarını 

ifade etmişlerdir. Tekstil sektörü içerisinde üst kademe görev yapan daha uzun dönemde çalışan 

mühendislerin nispeten çok azının işini kaybettiği ortaya çıkan diğer önemli unsurlardan biridir. 

Buna rağmen pandemi döneminde önemli oranda çalışanlar reel olarak gelir kaybına uğradıkları ve 

gelir kaybının oransal bazda yarı yarıya düştüğünü ifade etmişlerdir, unvanlara bağlı olarak gelir 

kaybı Tablo 1 yer almaktadır. 

Tablo 1. “Pandemi Döneminde Geliriniz Reel Olarak Düştü Mü?” Sorusuna Verilen Cevapların Oranları 
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Pandemi sürecinde alınan önemli kararlardan birisi uzaktan veya evden çalışma uygulamasıdır. 

Meslek ve yapılan iş şekline bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte yapılan anket çalışmasında 

uzaktan ( evden) çalışma meslektaşlarımıza sorulmuştur. İş deneyimine bağlı olarak %70’i işe 

devam ettiğini, %26’sı kısmen uzaktan çalıştığını, yalnızca %4 oranında tekstil mühendisinin 

tamamıyla evden çalıştığını belirtmiştir. İş’e her gün gidenlerin genelde üretimin içinde yer aldığı ve 

10 yıldan daha az tecrübesi olan mühendisler olduğu anket cevaplarına yansımıştır. 

Anket çalışmasının ikinci kısmında katılım 165 kişidir, anketin uygulandığı tarih ise kasım 2021’dir. 

Bu ankette ise tekstil mühendislerinin iş yerinde ve iş yeri ile ilgili pandemi sürecinin çıkarımları 

yapılmaya çalışılmıştır. Meslektaşlarımızın cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eşit sayıda cevap 

verdikleri ve firmaların büyüklüğü bakımından %60’ının 250 ve daha fazla çalışan istihdam edilen 

işletmelerde görev yaptıkları anlaşılmaktadır. Bundan dolayıdır ki firma bazında alınan cevaplar 

istihdam oluşturan kuruluşların yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Kuruluşlar ağırlıklı olarak İstanbul, 

Bursa, İzmir ve Denizli ilindedir. Gerçekte de tekstil sektörünün yoğun olarak yer aldığı şehirlerdir. 

Diğer taraftan ankete cevap veren meslektaşlarımızın büyük şehirlerde yaşadıklarını göstermektedir. 

Tekstil sektörünün alt alanlar bakımından hazır giyim imalatı, boyahane, dokuma işletmeleri ankete 

katıların yarısını istihdam etmektedir. Çalışan tekstil mühendislerinin yarıdan fazlası üretimin içinde 

olduğu, özellikle emek yoğun iş gücünde görev yaptıkları çıkarımlar arasındadır. Sonuçları 

bakımından pandemi sürecinde emek yoğun çalışanların çalışmak zorunda olduklarını ortaya 

koymaktadır. Unvana bağlı olarak iş verimlilikleri bazında değişkenlik gösterdiği tüm kişilerde 

görülmekle birlikte %30’u yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini, pandeminin iş – emek 

çalışmasını etkilemediklerini belirtmiştir. Bu da göstermektedir ki küresel salgın üretim alanlarının 

çalışmasını önemli oranda etkilememiştir.  

İşyerlerinde çalışanların çalışma arkadaşları ile iletişiminde değişiklikler irdelendiğinde %57 sinin 

herhangi bir değişiklik olmadığını ifade ederken %34 oranında bir kısmın olumsuz şekilde 

etkilendiğini belirtmiştir. Birçok nedeni olmakla birlikte önemli unsur çalışanların moral-

motivasyonları olduğu çıkarımı yapılabilir. Benzer şekilde müşteriler ve tedarikçiler iletişimi 

sorgulandığında müşterilerin %40’ı ile tedarikçilerin ise %51’i ile olumsuz değişimler yaşandığı 

ifade edilmiştir. Çalışma hayatında pandemi ile iletişimde dahil olmak üzere değişikler yaşanmış, 

müşterinin veya tedarikçinin ekonomik alanda kalabilmek için mücadele ettikleri anlaşılmaktadır.  

Aşı olma konusunda firmaların yarıdan fazlası çalışanların isteğine bırakarak müdahale etmez iken 

üretim alanı fark etmeksizin %35’i aşıyı zorunlu kılmış. Alınan önlemler bazında firmaların %65’i 

bina girişlerinde her gün maske dağıtmış, ancak %45’i HES kontrolü gerçekleştirmiş. Ofis 

ortamlarında dezenfektan temizlik konusunda yarıya yakın firma önlem alırken genelde firmalar 

ofisleri havalandırmayı yeterli görmüşler. Firmalarda solunum yolu enfeksiyon belirtileri olan ( ateş, 

öksürük, nefes darlığı vb.) çalışanlar %75 oranında çalıştırılmayarak sağlık kuruluşlarına 

yönlendirildiği ifade edilmektedir. Diğerleri ise sağlık durumlarında ki olumsuzlukları görmezden 

gelinerek çalıştırıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Pandemi sürecinde genelde yaşam alanları, çalışma durumları ile ilgili sorgulamalar öne çıkarak 

kişiler hayat şartlarını gözden geçirmişlerdir. İş tecrübesi fark etmeksizin çalışanların %43’ü iş yeri 

değişikliğini düşündüklerini, özelikle serbest mühendislik hizmetleri veren ve firmada mühendis 
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olarak çalışanların yarısı mesleği değiştirmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu durumda şehir 

değişikliğini sadece dörtte biri dikkate almış. Pandemi süreci genelde doğaya dönüş, daha az 

yoğunluklu nüfusu olan yaşam alanlarına kişileri yönlendirmiş ancak değişimin yapılan iş ile ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur. İş değişikliklerinde aynı sektörde çalışarak farklı alanlara yönelmek 

isteyen kişilerin oranı %34 dür. Özellikle kadınlar farklı alanlarda çalışmayı tercih etmektedirler. 

Etkili olan ise genelde ev-ofis hibrit çalışma seçeneği sunan firmalar tercih edilmektedirler. İş 

hayatında çalışma şekli ile değişikler pandemi süreci ile yaşanmıştır ancak benzer durum eğitim ve 

diğer alanlarda kendisini göstermiştir.  

Ülkemizde yaşanan fiyat artışları ve beraberindeki pandemi çalışan kişilerin ücret artışları 

beklentisini artırmaktadır. Ücret artışlarında ankete katılanların yarısı %25’in üzerinde artış 

beklemektedir. Her ne kadar %30’u 2021 yılında ücret dışında prim, ikramiye vb maddi destek almış 

olsalar dahi beklenti ücretlerde iyileştirme yönündedir.   

Sonuç olarak; yapılan anket çalışması ile pandemi sürecinde tekstil mühendislerinin nasıl etkilendiği 

ortaya konulmuştur. Meslektaşlarımızın dörtte biri covid-19 virüsüne yakalanmıştır, yaşamlarını 

kaybeden meslektaşlarımız olmuştur. Aşı olma konusunda, firmalar çalışanlarını zorlandıkları 

verilen cevaplar arasındandır. Meslektaşlarımızda aşılanma oranı %93 seviyesindedir. Bu rakam 

Türkiye ortalaması üzerindedir ki firmaların zorunlu aşı olmasının istendiği kaynaklı olduğu 

düşünülebilir. 

Pandemiden kaynaklı olarak iş kaybı meslektaşlarımız arasında görülmektedir. Özellikle kadın 

mühendislerin iş kaybı erkeklere göre yüksektir. Sektörde az tecrübeli olan mühendislerin, salgında 

kapanan ya da yarı kapasite çalışan işletmeler nedeniyle işlerini kaybettiklerini anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber en fazla 10 yıllık tecrübeye sahip meslektaşlarımız ile bağımsız çalışan 

meslektaşlarımız en çok etkilenenler arasındadır.  

Pandemi firmaların kapanma ya da düşük kapasite nedeniyle mühendislerde, bir gelir kaybına yol 

açmıştır. Ankete katılanların yarısı gelir kaybını beyan etmiştir. Özellikle kısa çalışma ödeneği 

nedeniyle daha düşük bir gelirle yaşamak durumunda kalınmış olduğunu ifade edilebilir. 

Pandemi nedeniyle tekstil alanında evden çalışma %30 gibi sınırlı seviyelerdedir, çalışanların %70’i 

her gün işine gitmek durumunda kalmıştır. Çünkü üretim yoğun sektörde çalışanların sayısı oldukça 

fazladır, üretimin durması tercih edilmemiştir. 

Çalışma hayatında ilişkilerde iletişim sorunları yaşandığı ortaya konmaktadır. Bu süreçte çalışan 

mühendislerin %35’ini müşteri ve ast/üst ilişkilerini olumsuz etkilemiş, tedarikçi ilişkilerinde bu 

oran %50 seviyelerine çıkmıştır.  

Tekstil Mühendislerinin %43’ü iş değişikliği düşünmüş, çalıştığı işinden memnun olmadığını ifade 

etmiştir. Özellikle, sektörde daha az tecrübeli genç meslektaşlarımızda iş değişikliği 

yoğunlaşmaktadır. 

Toplumda genel olarak yaygın olan büyük şehirlerden daha küçük şehirlerde yaşamak düşüncesi 

meslektaşlarda da 1/3 oranında benzer düşünce de olduğunu göstermiştir.  
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Çalışma şekli olarak uzaktan (evden) çalışma konusunda kadın mühendisler, erkek mühendislere 

göre iki kata yakın sayıyla daha fazla tercih etmektedir. Genel oranda %47 oranında tekstil 

mühendisi evden ya da hibrit seçenek sunan firmaları tercih edebileceklerini aktarmışlardır ki 

oldukça yüksek bir orandır. 

Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da pandemi dolayısıyla yaşanan olumsuzluklar tüm alanları ve 

kişileri etkilemiştir. Bu çalışma ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin pandemi 

sürecinde ki durumlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Meslek Odası olarak her konuda 

meslektaşları ile beraber olacaktır. Gücünü emekten ve çalışma alanında yer alan işgücünden alan 

mühendisler, insanca yaşamı sürdürebilmesi için birlik, dayanışma ve örgütlü olma bilinciyle hareket 

etmeye devam edecektir.  
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SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ 2020 PERFORMANS 

RAPORU VE BAZI DEĞERLENDİRMELER 

Arda MEVLÜTOĞLU - A. Selçuk SOYLU 

 

 

SASAD 2020 Sektör Performans Raporu – Genel Tespitler 

2020 yılı Sektör Performans Raporu, SASAD tarafından hazırlanan ve tüm üye ve özel üyelerine 

dağıtılan ankete dahil 85 firma/kurum tarafından verilen cevaplar kapsamında hazırlanmıştır.  

Rapora göre katılımcı profilinin sektör performansının 90% ve üzerini yansıtan verileri kapsadığının 

ve sektörün 2020 yılı çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yansıttığının değerlendirildiği belirtilmektedir. 

Raporun sunduğu verilen ve yer verdiği değerlendirmelerde, COVID-19 salgınının Türk savunma 

sanayiini olumsuz etkilediği net şekilde görülmektedir. Hemen hemen tüm göstergelerde düşüş 

yaşanmıştır. 

Sektörün performans ve çıktılarındaki bu sert düşüşün ne kadarının COVID-19’un doğrudan ve 

dolaylı etkilerinden kaynaklandığını tespit etmek güçtür. Raporda da buna dair net bir ayrım ya da 

tespit yer almamaktadır. 

Performans Göstergeleri 

Toplam ciro değerine, yurt içi sanayiciye yapılan satışlar da dahildir. Bu meblağ çıkarıldığında, son 

kullanıcıya yapılan satışlardan elde edilen net gelir USD7.822 milyar olarak çıkmaktadır. 

Yurt içi satışların kabaca %16'sı, yurt dışı satışların da yaklaşık %33'ü sanayiciye yapılmaktadır. 

Yurt dışı satışlardaki sanayiciye yapılan satışlar, off set olarak ele alındığında, savunma sektörü 

ihracatının kabaca üçte birinin off set olduğu sonucuna varmak mümkündür. Sektör ihracatında off 

set'in oranının düşmüş olması sevindiricidir. 
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Tablo 1. Savunma ve Havacılık Sektörü 2019 ve 2020 Temel Performans Göstergeleri 

 

Sektörel Kırılım 

Alt sektör kırınımlarına bakıldığında kara sistemlerinin %29.06'lık payla birinci olduğu 

görülmektedir. Kara sistemlerini %22.38 ile askeri hava sistemleri takip etmektedir. 

Mavi Vatan doktrinin en yoğun şekilde gündeme geldiği 2020 yılında deniz sistemleri sektörünün 

savunma sanayiinin toplam cirosunda %7.60 ile, bakım - onarım - yenileme (MRO) alt sektörüne 

yakın bir paya sahip olması oldukça düşündürücüdür. 

Uzay sektörünün toplam ciroya katkısının yaklaşık binde 6 olması ise, sektörün geleceğine dair 

parlak bir manzara sunmamaktadır. 

Tablo 2. Sektörel Paylar Tablosu 
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Ciro ve Siparişler 

2020 yılında kaydedilen en sert düşüş, yeni siparişlerde olmuştur.  2020 yılında alınan siparişler, bir 

önceki yıla göre %42 azalarak USD6.175 milyar olarak gerçekleşmiştir. En fazla sipariş alınan 

sektörler sivil havacılık ile kara sistemleridir. 

Raporun dikkat çektiği bir konu, sektörün önünde 1 yıllık bir iş potansiyelinin olduğu; bir an önce 

yeni sipariş alınması gerekliliğidir. Başka bir ifadeyle sektörün elinde uzun vadeli çok fazla iş ve 

proje bulunmamaktadır. 

Tablo 3. Savunma ve Havacılık Sektörü Cirosu 

 

 

Tablo 4. Çalışan Başına Ciro 
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Alınan siparişlerin bölge ve müşteri dağılımında ilginç bir tablo göze çarpmaktadır. Siparişlerin 

%54'ü yurt içindendir. 2020 ihracatının %43'ünün yapıldığı Avrupa ve ABD'den alınan siparişlerin 

toplam oranı %24’tür. 

COVID-19 sonrası ülkelerin harcama önceliklerinin değişmesi, küresel ekonomik ortam ve tedarik 

zinciri değişimleri ile birlikte sektörün 2021 sonrasına dair ciddi risklerin bulunduğu net şekilde 

görülmektedir. 

Raporda, sektörün başta tıbbi cihaz ve ürünler olmak üzere "çift kullanımlı" (İngilizce ifadesiyle 

"dual use") ürün ve teknolojilere odaklanması gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

Tablo 5. Savunma ve Havacılık Sektörünün Reel GSYİH İçindeki Payı 

 

İhracat ve İthalat 

İthalat ile ihracat değerleri 2020 yılında da önceki yıldaki gibi neredeyse aynı değerdedir. Sektörün 

üretimde, ara mamûl, hammadde ve üretim teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığında bir değişme 

görülmemiştir. 

Nitekim raporda da kaydedildiği üzere bir önceki yıla göre ithalatın %30 kadar düşmüş olmasının 

esas nedeni üretimin düşmüş olmasıdır. 

Bu da maalesef önceki yıllarda yüksek ithalatı açıklamak için kullanılan "olası yaptırımlara hazırlık 

için stok yapmak için harcama yapılması" argümanının geçerliliğini zayıflatmaktadır. 
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Tablo 6. Savunma ve Havacılık Sektörü Toplam İhracatı 

 
 

Tablo 7. Savunma ve Havacılık Sektörü İthalatı 

 

Ürün ve Teknoloji Geliştirme 

2020'de ürün ve teknoloji (ÜG/TG) geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalar bir önceki yıla 

göre %25.79 düşmüştür. Yapılan USD1.242 milyar harcamanın yaklaşık %14'ü teknoloji 

geliştirmeye; %86'sı ise ürün geliştirmeye harcanmıştır. 

Rapor, ÜG/TG'ye yönelik devlet teşviklerinin bir önceki yıla göre %25.79 azaldığını kaydetmiştir. 

Bu oran, sektörün toplam ÜG/TG harcamalarındaki azalma ile neredeyse eşittir. 

Sektörün öz kaynakları ile yaptığı ÜG/TG harcamaları da 2019'a kıyasla neredeyse aynı kalmıştır. 

Sektörün toplam cirosundaki sert düşüşe rağmen ÜG/TG harcamasının aynı kalması, iyimser bir 

bakış açısı ile olumlu bir gösterge olarak ele alınabilir. 
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Ancak geniş perspektifte bu manzara, sektörün ArGe ve ÜrGe'de devlete bağımlılığı ve dolayısıyla 

rekabetçi gücü konusunda çok ciddi bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu durumun, özellikle COVID-19 sonrası dönemde önemli kırılmalar yaşayacak küresel savunma - 

havacılık sektör dinamikleri de göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi gerekmektedir 

COVID-19 ve Yaptırımların Etkileri 

Rapor, sektörün performans ve çıktılarındaki düşüşün ana nedeni olarak COVID-19’u 

göstermektedir. COVID-19 tüm dünyada sadece savunma ve havacılık değil, tüm sektörleri şiddetli 

şekilde sarsmıştır. 

COVID-19’un doğrudan ve dolaylı iki etkisinden bahsedilebilir:  

i. Doğrudan etki: Salgınla mücadele kapsamında işyerlerinin kapanması, çalışanların yaşadıkları 

sağlık sorunları gibi etkenler nedeniyle faaliyetlerin ve üretimin yavaşlaması ve hatta durması 

nedeniyle yaşanan ciro kaybıdır. 

ii. Dolaylı etki: Benzer şekilde etkilenen yurt dışındaki tedarikçilerin, yurt içindeki üreticilere 

teslimat yapamaması nedeniyle yurt içi firmaların üretim ve teslimatlarının aksamasıdır. 

Ayrıca salgından dolayı yurt dışı seyahat, toplantı, fuar vb faaliyetler de kesildiği için, iş geliştirme, 

pazarlama ve tanıtımlarda da büyük sıkıntılar yaşanmış, bunlar da özellikle yeni siparişlerin 

azalmasında etkili olmuştur.  

Salgının doğrudan etkisi (i) ile ilgili alınabilecek düzeltici / onarıcı tedbirler kısıtlıdır. Ancak yurt 

dışı tedarikçilere bağımlılık oranında dolaylı etkilerin olumsuz etkisinin ağır hissedilmiş olması 

muhtemeldir.  

Sektörün kritik alt sistem, bileşen ve teknolojilerde yurt dışına bağımlılığının neden olduğu risk, 

burada daha net görülmektedir. 

COVID-19’a ilaveten bir diğer önemli etken de, bir süredir karşı karşıya bulunulan yaptırım ve 

ambargolar olarak değerlendirilebilir. 

2019 yılındaki Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte ABD ve pek çok Avrupa ülkesi Türkiye’ye yönelik 

yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bundan önce de çeşitli siyasi sebeplerle teslimat ya da ihracat 

izni gibi konularda sıkıntılar yaşanmıştır. 

ABD yönetiminin 2020 Aralık ayında S-400 alımından dolayı CAATSA yaptırımlarını devreye 

alması; Kanada’nın Wescam MX15 kameralarla ilgili ihracat izni ihlali nedeniyle ambargo 

uygulaması, Türk savunma sanayiinin ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük kısmı ile tedarik 

ilişkilerinde son birkaç yılda önemli sıkıntılar yaşanması, üretimde aksamalara neden olmuştur. 

Bu ülkelerden temin edilen ürünlerin tamamı olmasa da bir kısmının alternatif ülke ve firmalardan 

temini mümkün olmuştur. Ancak özellikle kompleks platformlara dair bileşen ve alt sistemlerde 

ikamenin yapılabilmesi her zaman kolay olmamaktadır. 
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Bu husus, başta motor ve aktarma organı olmak üzere bazı kritik alt sistemlerde tecrübe 

edilmektedir. 

Tüm bunların üstüne, son yıllarda vahameti giderek artan ekonomik darboğazın ve bunun bir sonucu 

olarak yaşanan nakit sıkıntısının da vurgulanması gerekir. 

Değerlendirmeler 

1. Türk savunma sanayii sektörünün istikrarlı şekilde yükseliş gösteren tek verisinin, çalışan 

sayısı olduğu görülmektedir. 

Hem sektör istihdamının hem de sektörün ülkedeki toplam işgücü içindeki payının düzenli şekilde 

artıyor oluşu sevindiricidir.  

Nitelik ve nicelik açısından gelişen insan kaynaklarının otomotiv, medikal, enerji gibi komşu 

sektörlere de büyük katkısı olmaktadır. Bu olumlu etki bir ölçüde TOGG otomobil girişiminde 

görülmektedir. 

2. Çalışan başına ciro, son 10 yılın en düşük seviyesine düşmüş durumdadır. Bunun nedeni 

çalışan sayısının atması ve cironun sert şekilde düşmesidir. 

Bu göstergenin yıllara bağlı değişimine bakıldığında, 2019 istisnası hariç zaten bir süredir düşüş 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sadece 2020 ile sınırlı bir durum söz konusu 

olmayabilir. 

Önemli bir verimlilik ve rekabet gücü göstergesi olan bu oranın artırılması için ciroda ciddi 

yükselme gerekmektedir. 

3. Sektörün toplam cirosu 2018 ve 2019 yıllarında büyük sıçramalar kaydetmiştir. Şu anda ise 

2018 seviyesine gerilemiş durumdadır. 

COVID-19 sonrası savunma ve güvenlik sektörü, pazarın hem Türkiye’deki hem de dünyadaki 

yapısının, ihtiyaçların ve üretim ve tedarik ağlarının yapısının değişimine bağlı olarak, 2019 

seviyesine yeniden ulaşması zaman alacaktır. 

Sektörün ciro bağlamında ne kadar zamanda kendisini toparlayacağı, askeri, siyasi ekonomik ve 

teknolojik etkenlere fazlasıyla bağlıdır. 

4. İthalatın ve cironun aynı anda bu kadar sert düşmesi, üretimde özellikle ara mal ve 

hammaddede dışa bağımlılığın çok net bir göstergesidir. 

Bu düşüş döneminde bile ithalat ve ihracatın başa baş gitmesi ayrıca dikkat çekicidir. 

Sonuç olarak, 

Türk savunma ve havacılık sektörünün, COVID-19’un küresel çapta etkileri yanında Türkiye’nin 

ekonomik ve diplomatik koşullarından kaynaklanan bazı sorun ve sınavlarla karşı karşıya olduğu; 

son 20 yılda kaydedilen gelişme ve genişlemenin somut çıktılarının görüldüğü; ancak buna karşı 

insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve finansal kaynak başlıklarında ciddi sıkıntıların olduğu 

gözlenmektedir. 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

200 
 

A. Selçuk SOYLU 

Savunma sanayii: Askeri amaçlarla kullanılabilecek nitelikteki bilgi, belge ve malzemeleri üreten, bu 

kapsamda araştırma geliştirme yapan veya hizmet veren sanayi tesislerinin bütünü 

[Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği] 
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Savunma Sanayii / NACE Codes 

Defence Activities in NACE Rev. 2 Codes NACE Rev. 2 Class Related Section Class Description 

Activities including  

20.51 Manufacture of other chemical products Manufacture of explosives Manufacture of propellant 

powders, explosives, pyrotechnic products including percussion caps, detonators, signalling flares, 

etc.  

25.40 Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment 

Manufacture of weapons and ammunition Manufacture of heavy weapons, small arms, guns and 

pistols, air or gas guns and pistols, war ammunition, explosive devices (such as bombs, mines and 

torpedoes), etc.  

26.51 Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and 

clocks Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation 

Manufacture of aircrafts engine instruments, radiation detection and monitoring instruments, flame 

and burner control, spectrometers, mine detectors, pulse (signal) generators, metal detectors, search, 

detection, navigation, aeronautical and nautical equipment including sonobuoys, GPS devices, radar 

equipment, etc.  

26.70 Manufacture of optical instruments and photographic equipment Manufacture of optical 

instruments and photographic equipment Manufacture of optical mirrors, optical gun sighting 

equipment, optical positioning equipment, optical magnifying instruments, optical comparators, 

optical measuring and checking devices and instruments (e.g. fire control equipment, range finders), 

etc.  

30.11 Manufacture of transport equipment Building of ships and boats Building of warships and 

submarines, etc.  

30.30 Manufacture of transport equipment Manufacture of air and spacecraft and related machinery 

Building helicopters, airplanes for use by the defence forces, etc 

30.40 Manufacture of transport equipment Manufacture of military fighting vehicles Manufacture of 

tanks, armoured amphibious military vehicles and other military fighting vehicles, etc.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ OLARAK YEŞİL 

DÖNÜŞÜM 

Prof. Dr. Erinç YELDAN 

 

Çok teşekkür ederim sevgili Oğuz hoca, duyarlılığınız, çok sevgili katılımcıların nazik destekleri ve 

duyarlılıkları için de çok teşekkür ederim. Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Hızlıca doğrudan sunum dosyama geçeceğim.  

Önce gerçekleri bir hatırlayalım. Gezegenimizde karbondioksit yoğunluğu hızla yükseliyor. Bilim 

insanları her milyon parçacık içerisinde karbondioksit moleküllerinin yoğunluğunu tespit 

edebiliyorlar. Latinler, malumunuz, sıfır kavramı yok, İsa Peygamberimizin doğuşunu 1. yıl olarak 

alıyorlar. Dolayısıyla, insanlığın başladığı tarih olarak 1’i kabul edersek, o günden bugüne, özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok yoğun bir şekilde atmosferde karbon yoğunluğu artışını 

görüyoruz. Bu, yerkürenin ısınmasına, iklim değişikliğine, iklim krizine ve giderek de iklim 

soykırımı diye adlandırılan bir sürece bizi hapsetmiş durumda.  

 

Kaynak: IEA, 2021 Raporu. 
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İklim değişikliği, adı üzerinde, sadece yerkürenin ısınması değil, iklimin değişmesi, 

gezegenimizdeki hava akımlarının yer değiştirmesi olarak görmemiz lazım. :Bu bakımdan, 

atmosferdeki çok şiddetli savrulmalar, su ve hava akımlarındaki değişiklikler, bir yanda sel 

felaketleri, bir yanda kuraklık, bir yanda orman yangınları, ülkemizde de geçtiğimiz yaz içerisinde 

endişe verici bir şekilde yaşadığımız doğa olaylarının arkasında iklim değişikliği var. 

Peki, bütün bunlarla insanlık nasıl mücadele etmeye çalışıyor? Önce rakamları hatırlayalım. 

Paris Antlaşması, 2015 öncesinde sanayi devriminden bu yana gezegenimizin yüzey ısısını 2 

santigrat derecede tutabilmeyi hedefe koymuştu. Şimdi artık 1.5 santigrat dereceyi hedefe koyduk. 

Ama o günün daha geniş disiplini içerisinde, 2 santigrat derecede tutabilmek için, gene sanayi 

devriminden bu yana toplam sera gazı emisyonunu 2900 gigaton, yani 2900 milyar ton 

karbondioksitle, sera gazıyla sınırlamamız gerektiğini söylüyordu. Fakat biz bunun 1900’ünü zaten 

kullandığımızı biliyoruz. Dolayısıyla, ısınmayı 2 santigrat derecede tutmak için kabaca 1000 gigaton 

sera gazı bütçemiz olduğunu Paris’teki bilim insanları tartışıyordu. Şimdi artık 1.5 santigrat dereceye 

odaklanmış durumdayız. 1.5 santigrat dereceyle tutarlı olan karbon bütçesi de sadece 500 milyar ton. 

Küresel ekonomi bir yılda kabaca 50 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salıyor. Yani bu 

500 milyar ton için 10 senemiz var. Vakit hızla geçiyor. Dolayısıyla, benim konuşmamın ana ekseni: 

“Geç kalıyoruz”. İklim değişikliğiyle mücadele eden sivil toplum örgütleri, var olan tedbirleri 

salyangoz hızıyla veya Türkçemizde kaplumbağa hızıyla diyebiliriz, ilerlemek şeklinde 

değerlendiriyorlar. Benim konuşmam da bu uyarıyı yapmak üzerine kurgulanmış durumda. 

 

Kaynak: BM Çevre Programı (UNEP) Emisyon Açığı Raporu 2021: “The Heat Is On A world of climate promises not yet delivered” 

Net-sıfır emisyonu, Paris Antlaşmasının ulusal katkı beyanlarından sonra çok daha cazip, çok daha 

somut bir hedef olarak gündeme geldi. Paris Antlaşmasının bu net ulusal katkı beyanları, bir yerde 

ucu açık, ülkeler üzerinde fazla bir disiplini olmayan, herhangi bir denetime tabi olmayan, örneğin 

Türkiye için artıştan azaltım diye herhangi bir şekilde bir zirve noktasının paylaşılmadığı 

tasarımlardan ibaretti ve böyle bir tasarımın küresel düzeyde emisyonların azaltılmasına cevaz 

vermediği çok çabuk ortaya çıktı. Şimdi Avrupa Birliği’nin somut hedefi 2050 ve bunun birçok 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke tarafından paylaşımıyla beraber net-sıfır emisyonu hedefine 

odaklanmış durumdayız. 

Ülkemiz de, İstanbul’un fethinin 600. yılı vesilesiyle, ona öykünerek 2053’ü net-sıfır emisyonu 

hedefimiz olarak koydu. Bunun arkasında çok büyük bir tasarım, hedefi destekleyecek büyük bir 

plan, program yok. Malazgirt’in milenyum dönümü de olabilirdi, 1000. yıldönümü de, 2071 de 

olabilirdi. 

 Kalan Karbon Bütçesi (2021 itibarıyla) 

Altında gerçekleşme ihtimali 1.5°C 2°C 

%50 500 GtCO2 1.350 GtCO2 

%66 400 GtCO2 1.150 GtCO2 
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Burada benim vurgulamak istediğim: Adı üzerinde, net-sıfır emisyon. Dolayısıyla Bloomberg’in 

sayfasından aldığım, Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine dayanarak sizlerle paylaşmak 

istediğim bu grafikte görüyorsunuz; Avrupa Birliği için 2030’da 1990’a göre yüzde 55 azaltım, 

2050’de net-sıfır emisyonluk bir hedef söz konusu. Fakat adı üzerinde, net. Buna baktığımız vakit, 

hâlâ, özellikle sanayiden kaynaklanan proses emisyonlarının devam edeceği; ulaşımda, binalarda 

hâlâ brüt olarak pozitif bir bakiyenin kaldığı ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre 

2050 yılında bu pozitif bakiyenin 3.5 milyar ton karbon emisyonu eşdeğeri sera gazı emisyonuna 

tekabül edeceği görülüyor.  

 

Dolayısıyla, biz bugünden, bu net-sıfır emisyonu tasarlarken, ülkemiz dâhil olmak üzere, bu 3.5 

milyar tonu nasıl yutak alanlarla, stoklama sistemleriyle veya karbondioksiti yok edecek sistemlerle, 

ormanlaştırmayla bu teknolojileri geliştirmek zorundayız. Katılımcılarımız arasında çevrebilimci 

insanların olduğunu biliyorum, onlar daha iyi bileceklerdir; ama ben, henüz böyle bir teknolojinin, 

bu düzeyde bir karbondioksiti emme teknolojisinin yerkürede olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla, 

biraz iyimser bir temenniyle karşı karşıyayız gibi duruyor.  
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Fakat bunun daha da ötesi, bu adımların yerine getirilmesinde Avrupa Birliği’nin önerdiği sistem, 

karbon ticaret sistemi. Karbon ticaret sistemi, malumunuz, giderek azalan kotalarda emisyon 

sınırlamasını esas alıyor. Özellikle 2012’den sonra, Avrupa Birliği Komisyonu, burada karbon 

emisyonlarını belli bir kota tahsisiyle sınırlandırıyor, bunlar ülkelere, sektörlere ve nihayet şirketlere 

bildiriliyor, bu şirketler eğer kendilerine tanınmış karbon kotasının üzerinde bir emisyon 

sergilerlerse, o zaman karbon piyasasına gidiyorlar, bu konuda daha başarılı, daha verimli, daha 

güçlü, karbon kotasını aşmamış şirketlerden dünyayı kirletme hakkını satın alıyorlar. Hani James 

Bond filmlerinde öldürmeye lisanlı denir kahramanımız için, yani licensed to kill, öldürme, yani 

karbondioksit emisyon hakkı satın alıyorlar. Bunun adı zehir hakkı. Ama iktisat teorisinin bu soyut 

kavramları, rekabetçi piyasaya duyulan güven ve ona atfedilen görevler o kadar ulvi ki, kaynakların 

daha verimli çalışacağı inancından-dogmasından hareketle, piyasa sisteminin kendi kendini 

denetleyerek bu görevi yerine getireceği ve böylelikle de hem karbon emisyonu miktarının 

azaltılacağını, hem de piyasanın kaynak tahsisinde herhangi bir sorun yaşamadan, en iyi, en verimli 

sisteme ulaşacağını varsayıyor.  

Gerçek dünya şu ki, Avrupa Birliği’nin bu karbon ticaret sistemi kabaca 13 bin şirketi kapsıyor ve 

bu, toplam emisyonların da sadece yüzde 45’i. Dolayısıyla Avrupa karbon ticaret sistemine konu 

olan karbon emisyonlarının seyrine baktığımız vakit, bunlar 2 milyar tondan kabaca 1450 milyor 

tona düşmüş, 2005’ten itibaren çalışıyor sistem. Yani bu 15 senelik zaman zarfında kabaca yüzde 

25’lik bir azaltım varmış gibi duruyor. Bu kırmızı eğri de karbon tahsisatlarını belirtiyor. Fakat 

bütün Avrupa resmine baktığımız vakit, hele hele 1990’dan aldığımız vakit, Avrupa bu 30 sene 

içerisinde 5.6 milyar tondan sadece 1600 milyon tonluk bir azaltım yapmış. Bu 1.6 milyar tonluk 

azaltım 30 seneye yayıldığı vakit, bundan sonra geriye kalan 30 sene içerisinde bu temponun hiç 

öyle net-sıfır emisyonluk bir düzeye düşmesine cevaz vermediğini gösteriyor. Yavaş gidiyor sistem. 

Karbon ticaret sisteminin devreye girdiği 2005’ten beri de alsanız, buradaki azaltım çok yavaş. Fakat 

bunun ötesinde, buradaki azaltıma bakılarak sanki Avrupa Birliği coğrafyasında böyle bir olgu 

yaşanıyormuş gibi düşünülmesine rağmen, aslında Avrupa, çimentodan, demir-çelikten, kirletici 

sanayilerden vazgeçerek, bunları dünyanın kirlilik cennetlerine taşıyarak, aslında kendi 

karbondioksit problemini başka coğrafyalara satarak, oradaki ofsetleri de kendi karbon ticaret 

sisteminde pozitif değer olarak kullanarak, havadan para kazanan bir finansal oyunun içinde 

gözüküyor. Nitekim bu resmi genel resim içerisine, bütün gezegenimizin kabaca 50 milyar tona 

ulaşacak bir karbondioksit emisyonu gerçeği içerisine koyduğumuz vakit, dünya toplamı içerisinde, 

evet, Avrupa’nın payı azalıyormuş gibi gözüküyor; fakat bu azalımın aslında bir yer değiştirme, 

kirletici sanayilerin Avrupa’dan çıkıp diğer coğrafyalara aktarılmasından ve bu arada Avrupa’da 

böyle bir finansal akımın ticaretinden, havadan para kazanmak üzerinden yürütülen, salyangoz 

hızıyla ilerleyen bir çevre mücadelesinden ibaret olduğu anlaşılıyor. 
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Burada aktörler, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler üzerinden konuşmak çok anlamlı değil. Dünya 

Enerji Ajansı kaynakları, örneğin dört büyük ulus-ötesi şirketin yol açtığı emisyonların sanayi 

devriminden bu yana olan toplam emisyon içindeki payının toplamda yüzde 11’e ulaştığını 

gösteriyor. Chevron yüzde 3.5, Exxon yüzde 3.2, BP yüzde 2.47, Gazprom yüzde 2.2. Sadece bu 

dört tane şirketin kendi başlarına, ulus-ötesi faaliyetlerinden doğan emisyonlarla küresel 

emisyonunun yüzde 11’inden sorumlu olduğunu görüyoruz. Yine bu ulus-ötesi şirketlerin 20 

tanesinin dünya emisyonlarının yüzde 30’undan sorumlu olduğunu okuyoruz. Dolayısıyla, ulus-ötesi 

şirketler, ofsetlerle, kendi faaliyetlerini başka coğrafi alanlara kaydırmalarla, karbon ticaret sistemi 
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üzerinden hem maliyetlerini en aza indirirken, hem de sanki karbon emisyonuyla mücadele 

ediyormuş gibi bir tasarım ile bir PR malzemesi yapmaya çalışıyor gibi gözüküyorlar. 

 

Bunun ötesinde, bir de bunun gelir dağılımı ekseni var. Oxfam’ın çok önemli ve çok paylaşılan bir 

çalışması oldu. Gelir gruplarına göre baktığımız vakit, dünyamızın bu andaki 2030 ara hedefi ve 

2050’de Avrupa Birliği için net-sıfır hedefi, fakat 2030’da bu ara hedefe ulaşmak için küresel 

ortalamanın kişi başına 2.3 ton karbondioksit emisyonuna düşmesi gerekiyor. Baktığımız vakit şu 

anki projeksiyonlar kabaca 5.2 ton karbondioksit emisyonuna doğru gideceğini gösteriyor, yani 

ortalamada 2.2 tonluk bir açık söz konusu olduğunu anlıyoruz. Fakat bu ortalama çok yanıltıcı bir 

kavram. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimine baktığınız vakit, bunlar kişi başına 70 tonluk bir 

projeksiyon ile küresel ısınmaya neden olacak kişi başına 2.3 tonun 30 misli bir karbon emisyonu 

projeksiyonu olduğunu görüyoruz. En zengin yüzde 10’un kişi başına 18.7 tonluk bir kişi başına 

emisyon hedefiyle yine ortalamanın 10 misli bir sorumluluğa sahip olduğunu görüyoruz. Küresel 

yoksullar dediğimiz yüzde 50’lik yani ortalamadan yüzde 50 daha fakir, çok daha fakir ve en fakir, 

bütün bunları yüzde 50’lik bir grup olarak tasarlarsak, bunların ortalamanın çok daha altında bir 

emisyon yarattığını, aslında ortalamanın çok altında bir tüketim, ortalamanın çok altında bir üretim,; 

bütün bunların yansıması sonucunda, dünyanın en zengin yüzde 1’lik veya yüzde 10’luk nüfusun 

bütün karbon emisyonu yükünü bu küresel yoksulların sırtına yüklediğini görebiliyoruz. Birçok 

araştırmacı ve sivil toplum örgütü buna “küresel soykırım” adını veriyor ve bu şekilde 

değerlendiriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulus-Ötesi Şirketlerin Sera Gazı Emisyonları (Milyar ton)

2010

1750-2010 

Toplamı

Dünya Toplamı 

İçindeki Payı (%)

Chevron 423 51,900 3.52

Exxon 655 46,672 3.22

BP 554 35,850 2.47

Gazprom Rusya 1,371 32,136 2.22

Kaynak Dünya Enerji Ajansı
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Uluslararası Çalışma Örgütü(nün yaptığı bir çalışma, 1995’ten 2030’a doğru bir projeksiyon yapmış 

ve ülkelere göre ısı stresine bağlı olarak işgücü kayıplarının dağılımını göstermiş. İşgücü 

kayıplarının en yoğun olarak Güney Asya, Sahra Altı Afrika, ve Orta Afrika üzerinde dağıldığını, bu 

ülkelerin milli gelir kayıplarının ortalamasının dünyamızda yüzde 2.5’luk bir milli gelir kaybına 

neden olacağını; diğer yandan dünyanın Kuzey varsıllarının, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın bu 

ısınma stresine bağlı işgücü kayıplarının çok düşük olacağını bize aktarıyor. 
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Bütün bunlar arasında kömürden, fosilden kaynaklardan çıkış üzerine çok sık sloganlar üretiyoruz. 

Dünyamızda bugün 8.500 kadar kömür santrali olduğunu biliyoruz. Daha bu sabah Fatih Birol’un 

bir paylaşımı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın bir paylaşımı, pandemide sürecinde, 2019-2020’de 

küresel emisyondaki yavaşlamanın 2021 yılında olduğu gibi geri alınıp, bir rebound-tekrardan 

güçlenme etkisiyle, kömüre dayalı elektrik santrallerinde üretilen, toplam 2 bin terrawata dayalı bu 

kurulu gücün ürettiği sera gazının yoğun bir artış içinde olduğunu bize gösteriyor. Ve bugün terk 

edilmiş varlıklar ya da terk edilmesi gereken varlıklar, stranded asset olarak sayılan kömür 

santrallerinin gelişmiş ülkelerde 2030’a kadar yüzde 79, gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 83’e 

ulaştığını ve dolayısıyla ciddi bir fosil yakıta dayalı karbon emisyonu yüküyle hâlâ karşı karşıya 

olduğumuzu gösteriyor. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD’ın 2019 raporu, küresel yeşil yeni 

ekonomik düzen sloganını öne çıkarmış ve bunun finansmanı için bize çeşitli ipuçları önermişti. 

Fakat her şeyden önce şunu vurgulamıştı: Gezegenimizin doğal kaynaklarının bu kullanım düzeyi ve 

bu tüketim deseniyle sürdürülmesi mümkün değil. Ve karşı karşıya kaldığımız çarpık sanayileşme ve 

yönetişim sorunlarının birçoğunun ana nedeninin aslında kuralsızlaştırılmış piyasaların kısa dönemci 

miyopik kararlarına ve spekülatif finansal sermaye akımlarının aşırı oynaklığına dayanmakta 

olduğunu vurgulamıştı. Ve bütün bu sorunların bir yandan da, şu anda yaşadığımız üzere, küresel 

meta fiyatlarında aşırı oynaklık ve belirsizlik doğurduğunu ve kaynakların dağıtımında da belirsizlik 

yaşattığını bize göstermiş idi. 

Değerli katılımcılar, Ben sistemin özündeki kapitalist birikim rejiminin, kâr amacıyla sürdürülen 

yatırım, üretim ve her ne pahasına olursa olsun tüketim anlayışı dizginlenmedikçe ve bu anlayışın 

ulus-ötesi şirketler üzerinden kurgulanmasının önüne geçilmedikçe, küresel iklim değişikliği 

mücadelesinde kalıcı bir başarı elde etmenin çok zor olacağı gerçeğini bir kere daha vurgulayarak 

sunumumu burada sonlandırmak istiyorum. 

Hepinizi dostça selamlıyorum. Yakın ilginiz ve çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. 
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YEŞİL DÖNÜŞÜM: DÖNÜŞÜMÜN ADALETİ 

Bengisu ÖZENÇ 

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü 

 

 

İklim tartışmalarının popülerleştiği bir dönemi yaşamaktayız. İklim felaketinin insan faaliyetleri 

kaynaklı olduğu artık bilim insanları tarafından da tartışma götürmeyecek şekilde ortaya konulmuş 

bir gerçek. Nisan 2022’de yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC, 

Intergovernmental Panel on Climate Change) Altıncı Değerlendirme Döngüsü 3.Çalışma Grubu 

raporu insan kaynaklı iklim değişikliğinin, sürdürülemez enerji kullanımı, arazi kullanımı ve arazi 

kullanımı değişikliği ile tüketim ve üretim kalıplarından kaynaklandığını, yüzyıldan fazla süren sera 

gazı emisyonlarının bir sonucu olduğunu tespit ediyor
1
. İnsan kaynaklı bu kriz doğal afetlerin 

şiddetini ve görülme sıkılığını da artırarak ciddi yıkımlara neden oluyor. 2000-2019 yılları arasında 

görülen iklim değişikliği kaynaklı afetlerin sayısının önceki 20 yıla oranla dramatik bir şekilde 

yükseldiği görülüyor
2
. Örneğin, söz konusu dönemde seller %44, fırtınalar %28 daha fazla 

görülmüş. Bu afetlerin ortaya çıkardığı ekonomik kaybın da neredeyse iki katına çıkarak bahsi geçen 

20 yıl içinde toplam 3 trilyon ABD dolarına yaklaştığı raporlanıyor.    

Ancak iklim politikalarının popülerleşmesini yalnızca “iklim krizi” ifadesinin ortaya çıkmasına 

neden olan yıkıcı etkilerin artık daha sık görülüyor olmasına bağlamak elbette mümkün değil. 

Çekingen haliyle “düşük-karbonlu” ya da daha iddialı haliyle “net-sıfır” ekonomiye geçiş, küresel 

olarak içinde bulunduğumuz “sürekli durgunluk” karşısında yeni bir ekonomik büyüme/kalkınma 

modeli olarak çerçevelenmiş ve ana akımlaşmış durumda. 2008-2009 küresel finansal krizini takip 

eden dönemde özellikle merkez ekonomilerde kaydedilen düşük büyüme, düşük yatırım ve yüksek 

işsizlik oranlarının kalıcı hale gelmesi yeni büyüme modelleri arayışını da hızlandırdı.  

İklim politikaları kulvarında, bu “Yeni Yeşil Düzen” politikaların ana motivasyonunu oluşturan 

Paris Anlaşması’nın 1,5ºC hedefine erişilebilmesi için izlenmesi gereken patika oldukça iddialı 

adımların ivedilikle atılmasını gerektiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından bu doğrultuda 

hazırlanan ve 2050 itibarıyla net-sıfır emisyon hedefi çerçevesinde bir enerji sektörü yol haritası 

sunan rapordan örnek verilecek olursa, 2020 yılı itibarıyla yeni kömür yatırımı yapılmaması, 2040 

                                                           
1 https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/ 
2 UNDRR (2020) Human Cost of Disasters: An overview of the last 20 years 2000-2019 
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yılına kadar da küresel olarak kömürden çıkılması gerekiyor
3
. IPCC raporlarındaki hesaplamalar da 

bu patikayı destekleyecek rakamları ortaya koyuyor ve mevcut fosil yakıt altyapısının işletmede 

kalması durumunda 1,5°C hedefinin yakalanamayacağını gösteriyor
4
. Ortalama küresel ısınmayı 

yüzyıl sonuna kadar %50 ihtimalle 1,5°C ile sınırlamak için 510 GtCO2 hacminde bir kümülatif 

karbon bütçemizin kaldığı hesaplanıyor. Mevcut fosil yakıt altyapısının herhangi bir önlem 

alınmadan, bugünkü haliyle çalıştırıldığı düşünüldüğünde, bu altyapının ekonomik ömürlerinin 

sonuna kadar fosil yakıt kaynaklı kümülatif salımlar 660GtCO2 seviyesini bulabilir. Henüz devrede 

olmayan ama planlaması yapılan santrallerin de devreye girdiği durumda ise sadece fosil yakıt 

kaynaklı kümülatif salım hacmi 890 GtCO2 olabilir. 

Bu bulgular doğrultusunda giderek artan sayıda ülkenin yüzyıl ortası itibarıyla net-sıfır olma 

hedefini açıkladığı göze çarpıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

sekretaryasının 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlamış olduğu sentez raporunda yeni ulusal katkı 

beyanı bildirmiş olan 113 ülkenin 70’inde yüzyıl ortası civarında net-sıfır olma hedefinin yer aldığı 

tespit edilmiş
5
. Takip eden Kasım ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar konferansına kadar yeni taahhütte bulunan, aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerle birlikte bu sayı 74’e yükseldi. Bugün yüzyıl ortası itibarıyla net-

sıfıra ulaşma hedefini açıklamış olan ülkelerin küresel salımların %88’ini, ekonominin %90’ını, 

nüfusun ise %85’ini kapsıyor olması
6
, iklim hedeflerinin en azından söylemde ne kadar 

yaygınlaştığına da işaret ediyor. Her ne kadar bu yönde gelişmeler iklim hedefleri açısından umut 

verici olsa da ara hedeflerin eksikliği ve somut adımların yokluğu, esasında iklim değişikliği 

mücadelesinin 30 yıl kadar daha erteleniyor olduğu yorumlarına yol açıyor.  

Bu yorumların ne kadar doğru olduğu farklı politika senaryoları altında küresel ortalama 

sıcaklıklardaki değişimi hesaplayan çalışmalarda oraya çıkıyor. 2021 yılı itibarıyla 1,2°C’yi bulan 

küresel sıcaklıklardaki ortalama artışın İklim Eylemi Takibi (Climate Action Tracker) 

değerlendirmelerine göre mevcut politika ve eylemler doğrultusunda yüzyıl sonu itibarıyla 2,7°C 

artışa erişmesi olası (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Yukarıda bahsedilen net-sıfır 

taahhütlerinin eksiksiz ve zamanında uygulanması durumunda ise 1,5°C’yi sınırlı aşım şartı ile iklim 

hedeflerinin yakalanabilmesi mümkün
7
. Burada vurgulanması gereken nokta ise “verilen sözler” ile 

ifade edilen çerçevenin büyük bir oranda henüz ülkelerin ulusal politikalara yansımamış, 

kanunlaşmamış, “2050 net-sıfır olma hedefi” gibi muğlak ve genel ifadelerden oluştuğudur. Zira net-

sıfır taahhüttü veren 74 ülkenin beyanları arasında sadece 45 tanesi ulusal hukuk çerçevesine 

oturtulmuş hedefler içerirken 29 tanesi kanunlaşmamış açıklamaları ifade ediyor. Bu nedenle de 

iyimser senaryonun fazlasıyla iyimser olduğu açıktır. 

                                                           
3Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Net Zero by 2050: A roadmap for Global Energy Sector 
4 https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf  

 
5 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf 
6 https://zerotracker.net  
7 https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/ 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://zerotracker.net/


TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

215 
 

 

Şekil 1. Alternatif Politikalar Altında Yüzyıl Sonu İtibarıyla Ortalama Sıcaklıklardaki  

Artış Tahminleri (CAT, 2021) 

Tarihsel olarak baktığımızda iklim değişikliğinde sorumluluğun eşitsiz bir şekilde dağıldığını ve 

mevcut gelir adaletsizliğinin de bu dağılımı desteklediğini görüyoruz. Her ne kadar yıllık 

emisyonlarda Çin’in küresel payı %30 olsa da Sanayi Devriminden bu yana tarihsel emisyonların 

%62’sinden Kuzey Amerika ve Avrupa sorumlu
8
. Sadece ABD ve AB’nin tarihsel payı ise 

neredeyse %50. Bu eşitsiz sorumluluk dağılımını yalnızca ulusal sınırlarla tarif etmek mümkün 

değil. Genel bir gelir adaletsizliği yaklaşımıyla değerlendirecek olursak, en yüksek gelirli %1’lik 

kesimin kişi başına emisyonlarını yükselttiği (2015 yılında 1990 seviyesine göre %25) ve 2030 

yılına gelindiğinde bu kesimin emisyonlarının 1,5°C hedefi için yakalanması gereken seviyenin 30 

katı daha yüksek olacağı bir öngörüde, düşük gelirli %50’lik kesimin emisyonlarının ise hala hem 

ortalamanın hem de 1,5°C hedefinin altında olacağı hesaplanıyor
9
.  

Yalnızca krizin sorumluluğu değil, etkileri de adaletsiz dağılıyor. Krizin yükü, aşırı hava olayları 

karşısında en kırılgan durumda olan, bu etkilerden kaçınma, korunma ya da sonuçlarıyla başa çıkma 

imkanlarından, fiziksel ve finansal açıdan yoksun olan ülkeler ve toplum kesimleri üzerine 

yükleniyor. Bu adaletsiz bölüşüm içerisinde iklim değişikliği etkileri karşısında en kırılgan Küçük 

Ada Devletlerinin ve en az gelişmiş ülkelerin deniz seviyelerinde yükselme, kuraklık ya da aşırı 

                                                           
8 https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2 
9 https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-set-be-30-times-15degc-limit-2030 
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hava olayları nedeniyle ciddi zararlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Bu ülkeler aynı zamanda etkilere 

uyum için gerekli imkanlara da sahip değiller. Küresel sistemin bu mevcut adaletsizlikleri gidermek 

üzere ele alınabilecek mekanizmaları (örn. kayıp ve zararların giderilmesine yönelik mekanizma) 

hayata geçirmek konusundaki isteksizliği, iklim adaletsizliğinin yeniden yaratıldığı ve çoğaltıldığı 

bir düzen anlamına geliyor.  

İklim adaletine ilişkin bir diğer boyut ise, kapsamı giderek genişleyen net-sıfır hedefleri 

doğrultusunda alınması gereken acil ve kapsamlı önlemlerin, yani düşük-karbonlu dönüşümün 

yükünün yine daha kırılgan ülkelerin ve toplum kesimlerinin omuzlarına binmesi. Örneğin, 

kömürden çıkışın gerçekleşmesi durumunda, madenlerdeki ve termik santrallerdeki istihdam 

imkanlarının kaybolmasının özellikle kömür bölgeleri açısından önemli bir sorun teşkil etmesi 

bekleniyor.  

Bu tespitleri çok genel haliyle iklim adaleti kavramı içerisinde tanımlamak mümkün. Özetlemek 

gerekirse: 

İklim krizinin tarihsel ve mevcut sorumluluğu aslında, bugüne kadar karbon yoğun endüstriler 

aracılığı ile kalkınmış, küresel kuzey diye ifade edebileceğimiz yüksek gelirli ülkelere aitken;  

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle, sorumluluğu daha az olan ve bu etkilerle başa çıkma / uyum 

sağlamaya yönelik fiziksel ve finansal imkanları sınırlı olan ülkelerin daha ağırlıklı olarak 

karşılaşıyor. 

Bu yükü adil olmayan bir şekilde üstlenen gruplar içerisinde yalnızca kırılgan coğrafyalardan değil, 

toplumun kırılgan kesimlerinden de bahsetmek mümkün. Söz konusu kırılgan gruplar iklim krizinin 

etkileriyle küresel olarak karşılaşmaya başladığımız süreçte tüm ülkelerde daha da görülebilir hale 

gelecek. Bu kesimler kendilerini iklim krizi etkilerine karşı korumaya yönelik kaynak ve hizmetlere 

erişemezken, muhtemel bir aşırı hava olayı sırası veya sonrası desteklere yine en düşük seviyede 

ulaşabilen gruplar. 

Bu adaletsiz dağılım içerisine toplum kesimleri arasındaki adaletsizliğin yanında, iklim krizinin 

içkin özelliği olan nesiller arası adaletsizlikten de bahsetmek gerekli. On yıllardır birikimli olarak 

atmosferde meydana gelen karbondioksit yoğunluğu bugün karşılaştığımız iklim değişikliği kaynaklı 

afetlere neden olurken, bugün ciddi önlemler alınsa bile önümüzdeki on yıllar içinde ısınmanın bir 

süre daha devam edeceği öngörülüyor. Bu da gelecek nesillerin kendi faaliyetleriyle neden 

olmadıkları değişimin sonuçlarıyla yaşamaları anlamına geliyor.  

İklim adaletine ilişkin bir diğer boyut ise iklim değişikliğine karşı alınması gereken acil ve kapsamlı 

önlemlerin, yani düşük-karbonlu dönüşüm dediğimiz değişimin yükünün yine daha kırılgan 

ülkelerin ve toplum kesimlerinin omuzlarına binmesi. 

Bu durumda dönüşümü, bir yandan iklim hedefleriyle uyuşmayan, diğer taraftan da piyasa 

koşullarında gerçekleşecek ve adaletsizliği pekiştirecek bir ağır-aksak dönüşüm olarak değil, mevcut 

ve dönüşüm kaynaklı doğması beklenen adaletsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlamak önem 

taşıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, International Labor Organization) adil dönüşümü 
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“ekonomik, teknolojik ve sosyal bir dönüşümün risklerini en etkili şekilde kontrol ederken, 

dönüşümün ekonomik ve sosyal faydalarını da azami seviyeye getirmek” şeklinde tanımlıyor
10

. 

Dönüşümün fayda ve maliyetlerinin hakkaniyetli ve mevcut adaletsizlikleri de giderecek şekilde 

dağıtıldığı bir adil dönüşüm planının yalnızca ulusal ve yerel aktörlerin diyaloğu ile mümkün 

olamayacağı, uluslararası bir işbirliğinin de gerektiği belirtiliyor
11

. İklim krizinin tarihsel 

sorumluluğunun gelişmiş ve gelişmekte olan/az gelişmiş ülkeler arasındaki dağılımı dikkate 

alındığında uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

Dönüşümün adaletini tartışırken konuyu farklı kapsamlarda ele almak mümkün. Bu yazıda Küresel 

sera gazı emisyonlarının %75’inin enerji kaynaklı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak enerji 

dönüşümündeki adalet konusuna odaklanılmıştır. Enerji dendiğinde elbette yalnızca elektrik 

arzından değil, sanayi, ulaştırma, binalar gibi diğer sektörlerin enerji talepleri de bu kapsama dahil 

olmakta. Küresel enerji arzının %33’ü petrol, 27’si kömür %24’ü ise doğal gaz kaynaklı. Yani fosil 

yakıtlar toplam enerji arzının %75’ini oluşturuyor. Benzer bir dağılım 

Türkiye’de de izleniyor. Birincil enerji arzında doğal gaz %26, petrol %25, linyit ve taşkömüründen 

oluşan toplam kömür arzı ise %28 pay alıyor. Bu nedenle de net-sıfır hedeflerine doğru en açık 

adımlardan biri kömürden çıkış. Çünkü kömür, karbondioksit salımlarının %46’sından ve toplam 

sera gazı salımlarının %72’sinden sorumlu. 

Kömür tartışmasından devam edecek olursak, Türkiye’de toplam 19 GW kapasiteli 34 adet kömür 

yakıtlı termik santral faaliyet gösteriyor. Yani Türkiye’nin kurulu gücünün yaklaşık olarak %20’sini 

kömürlü santraller oluşturuyor. Planlara bakıldığında ise 1 tanesi inşa halinde, lisansı alınmış ya da 

izin aşamasında toplam 16 tane daha santral var. Her ne kadar Türkiye’nin kömürden çıkışa ilişkin 

henüz herhangi bir resmi açıklaması olmasa da Türkiye’de kömürden çıkışın 2030’a kadar mümkün 

olabileceğini gösteren teknik çalışmaların sayıları giderek artıyor
12

.  

Teknik olarak kömürden çıkabilmek, bu çıkışın kendi kendine ve sorunsuz bir şekilde olacağı 

anlamına gelmiyor. Hatta piyasa koşullarına bağlı olarak, tahrip edici, kontrolsüz bir çıkışın 

Zonguldak gibi bölgelerde hali hazırda gerçekleşiyor. Genel olarak bakıldığında kömür istihdamının 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de düştüğünü görüyoruz. Türkiye’de kömür ve linyit çıkartılması 

sektöründe toplam SGK’ya kayıtlı istihdam 2008 yılında 50 bin seviyesinden 2019 yılına 

gelindiğinde 35 bin seviyelerine gerilemiş ve özellikle 2013 yılından bu yana sürekli olarak 

azalıyor
13

. Bu seviye toplam istihdamın %1’inden daha azını ifade ediyor ama kömür bölgeleri için 

kömürün yüksek oranda bir istihdamı temsil ettiğini söylemek gerekli. Örneğin Zonguldak’ta kömür 

ve linyit madenciliğinin istihdam içindeki payı 2009-22012 yılları arasında %10 civarında. Termik 

santrallerde çalışanları da dahil ettiğimizde bu oran elbette artıyor. Ancak bu dönemden sonra hem 

sayıca hem de oransal olarak düşmüş olan kömür madenciliği istihdamı son verilere göre ildeki 

toplam istihdamın %6’sını oluşturuyor. Termik santral çalışanları da katıldığında ancak %8’i bulan 

istihdamın Zonguldak için eski önemini yitirdiği açıkça görülüyor. 

                                                           
10 https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_824102/lang--en/index.htm  
11 https://www.caro.ie/knowledge-hub/general-information/just-transition-(1) 
12 https://sefia.org/arastirmalar/karbon-notr-turkiye-yolunda-ilk-adim-komurden-cikis-2030/ 
13 CAN Europe. 2021. Türkiye’de Kömüre Dayalı istihdamın ve Ekonominin Analizi 

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_824102/lang--en/index.htm
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Şekil 1. Zonguldak’ta Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü İstihdamının Gelişimi (İŞKUR, 2019) 

İstihdamdaki bu daralmaya rağmen Zonguldak, sahip olduğu zengin taşkömürü kaynağı nedeniyle 

bir kömür ekonomisi merkezi olarak, bir yandan sanayi bölgelerine elektrik sağlayan, ürettiği 

elektriğin %85’i ile bölge dışındaki talebi karşılayan, diğer yandan toplam elektrik üretiminde 

%95’lik kömür payı ile bu üretimin olumsuz sağlık ve çevresel etkilerini üstlenen bir durumda (Şekil 

2). COVID-19 salgınının ilk günlerinde alınan sokağa çıkma yasağı kararlarındaki “30 Büyükşehir 

ve Zonguldak” ifadesini bu durumun en açık örneği.  

Zonguldak hem mevcut enerji sepeti içerisindeki kömür yoğunluğu nedeniyle, ilin tarihsel olarak 

kömürle olan ilişkisi, hem de planlanan yeni santraller nedeniyle dikkat çekici bir il. Büyümenin 

getirdiği enerji talebinin, arz güvenliği, düşük enerji fiyatları ve rekabet gücünü merkeze alan ulusal 

enerji politikası içerisinde, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli kaynaklara yönelimin getirdiği 

bir yük ortaya çıkıyor. Zonguldak’ta üretilen elektriğin büyümenin merkezi olan İstanbul, Kocaeli, 

Tekirdağ veya Bursa’ya, yani sanayileşmiş merkezlere aktarılması yeni ve kapsamlı iletim hattı 

yatırımlarına ihtiyaç duyulmadığı için daha kolay o nedenle de ekolojik olarak feda edilebilir 

bölgeler olarak görülüyorlar.  
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Şekil 2. Türkiye’de Planlanan ya da İnşa Halindeki Yeni Kömür Kapasitesi ve Bölgelerde Kömür Kaynaklı 

Elektrik Üretiminin Payı (OECD, 2020)  

Zonguldak’ta, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, kömürdeki istihdam daralıyor, ancak alternatif 

istihdam alanlarının ortaya çıkmaması işsizliği beraberinde getiriyor. Ağırlıklı olarak genç ve 

eğitimli nüfus bölge dışına göç ederken, göç etme nedenleri arasında birinci sırada işsizlik, ikinci 

sırada ise hava kirliliği geliyor
14

. Kent halkının göç etme fikrinden vazgeçmesini sağlayacak 

adımların başında ise hava kirliliğinin giderilerek Zonguldak’ın daha yaşanabilir bir kent haline 

getirilmesi ve alternatif sektörlerin ortaya çıkarılarak işsizlik sorununa çözüm bulunması geliyor. 

Kömürden bu kontrolsüz çıkışı, iklim hedefleriyle uyumlu, planlı ve adaletli bir hale getirebilmek 

için öncelikle dönüşümün muhtemel etkisinin kapsamını anlamak gerekli. Yapılan çalışmalar 

kömürden çıkışın ekonomik olarak anlamlı olduğunu,  

Sektördeki mevcut istihdamın yapısının üzerine yürütülmekte olan çalışmalar ise Türkiye’nin genel 

istihdam yapısından önemli ölçüde farklı olmadığını gösteriyor. Yani, kömür istihdamındaki 

kayıpları telafi etmeye yönelik politikalar, aslında Türkiye’nin genel işsizlik sorununu çözmeye 

yönelik politikalarla yüksek oranda benzer ve aynı planlamanın bir parçası. Diğer taraftan kömür ve 

linyit sektörünün kayıtlılığın ve dolayısıyla ücretlerin görece yüksek bir sektör olmasına rağmen, 

cinsiyet eşitsizliğinin, çocuk işçiliğinin ve iş kazası meslek hastalıklarının yüksek olmasıyla öne 

çıkmaktadır. Bulgular özet olarak kömürden adil bir çıkışın sektör çalışanları için mümkün, hatta 

                                                           
14 https://www.greenpeace.org/static/planet4-turkey-stateless/2021/10/b94eed91-zonguldak-iktisat-sosyoloji-

raporu_25_08.pdf 
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belli şartlar sağlandığı takdirde yaşam koşullarını iyileştirme olanağını da içeren bir olasılık 

olduğunu ima etmektedir.  Cinsiyet eşitsizliğinin, çocuk işçiliğinin ve iş kazası meslek 

hastalıklarının yüksek olduğu bir sektörden çıkış, ancak doğru tasarlandığında adil olarak 

gerçekleşebilir. Bunu başarabilmek için ise öncelikle bir hedef alınması ve bu hedefe yönelik 

katılımcı bir planlama sürecinin yürütülmesi gerekli. Bu süreç içerisinde yeşil yatırımların adil bir 

şekilde ortaya çıktığını da söylemek bir yanılsama olur. Çevre adaletsizliklerinin, hak gasplarının 

fosil yakıt sektörlerinde olduğu gibi yeni, yeşil alanlarda da ortaya çıktığı, yenilenebilir enerji 

yatırımlarının da yerelde önemli hak mücadelelerine sahne olduğu unutulmamalı. Yenilenebilir 

enerjide her ne kadar kaynaklar yenilenebilir, yani sınırsız olsa da bu kaynaklardan elektrik üretimini 

mümkün kılacak makine-ekipmanı üretmek yine madenciliğe dayalı bir üretim anlamına gelmekte. 

Bu nedenle her ne pahasına olursa olsun bir büyüme modelinin içinde, bu büyümenin tetiklediği 

enerji talebini karşılamak üzere daha sürdürülebilir yeni yatırım alanlarına yönelmeden önce, 

büyüme hedefleri sorgulanmalı ve talep kontrolünü sağlayacak önlemler önceliklendirilmeli.  
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İKLİM KRİZİNDE SERMAYENİN KALDIRACI OLARAK YEŞİL 

DÖNÜŞÜM 

Prof. Dr. Aykut ÇOBAN 

 

“Yeşil dönüşüm” fosil enerjiden yenilenebilir enerjiye geçişi, enerji verimliliği uygulamalarını, 

“yeşil” iş olanaklarının yaratılarak emekçi sınıflar için adil geçişi vaat eden bir politikayı ifade 

ediyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Yeni Düzen adları altında ayrıntılı önerilere yer verilerek 

geliştirilmiş bir iklim ve iktisat politikası (ayrıntılı bir tartışma için bkz. Çoban, 2021a). Yeşil 

dönüşüm, kimi sosyal demokrat partilerin, yeşil partilerin, emek örgütlerinin, iklim ve ekoloji 

hareketlerinin de olumlu yaklaştığı bir politika. Bu kesimleri sermayeyle uzlaştıran bir politika, 

kuşku uyandırmalıdır. Bu kuşkudan yola çıkarak, yeşil dönüşümün hangi sınıfın çıkarına hizmet 

ettiği konusunu tartışacağım. Yazıda şu sorulara yanıt arayacağım: Yeşil dönüşüm, iklim siyasetinde 

işçi sınıfı, ekoloji ve iklim mücadeleleri için mi yoksa sermaye sınıfı için mi bir kaldıraç işlevi 

görür? O kaldıraçtan destek alarak emek ve ekoloji mücadeleleri mi yoksa sermaye mi iktisadi, 

siyasal ve kurumsal taleplerini yaşama geçirir? Yeşil dönüşüm, enerji sermayesinin, finans 

sermayenin, sermaye-devlet hegemonik bloğunun, emperyalist devletler düzeninin mi kaldıracıdır? 

Başka bir anlatımla, sermayenin orta ve uzun dönemde yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir 

kaldıraç olarak mı kullanılıyor? Emekçi sınıflar ve ezilen kesimler bloğu da yeşil dönüşümü, sınıf ve 

iklim mücadelesini güçlendirmek, iklim adaletine ve ekolojik onarıma yönelik çeşitli kazanımlar 

elde etmek için kaldıraç olarak kullanabilirler mi? Denebilir ki, “iklim hareketi, yeşil dönüşümü, 

toplumsal mücadeleyi yükseltmek için bir kaldıraca dönüştürebilir. Yeşil dönüşümün hangi bloğun 

yararına gelişeceğini, toplumsal muhalefetin mücadelesi belirler.” Kuşkusuz, toplumsal mücadeleler, 

tarihin motorudur. Ama bir mücadele hangi içerikle, hangi hedeflerle, hangi amacı gerçekleştirmek 

için veriliyor sorusu da yanıtlanmalıdır. Yeşil dönüşümün güncel içeriği nasıl bir toplumsal ve 

ekolojik gelecek vaat ediyor? O program, bir kaldıraç olarak kullanıldığında başarılı olunursa 

emekçi sınıfları, ezilen halkları, doğadaki varlıkları ve iklimi nereye taşımış olacak? Bu sorunun 

yanıtı da emek-ekoloji mücadelelerinin, yeşil dönüşüm politikasını bir kaldıraç olarak kullanıp 

kullanamayacağı bakımından aydınlatıcı olabilir. Yeşil dönüşümün adil geçiş vaadinin, emek-ekoloji 

mücadelelerini içine sürüklediği çıkmazları başka bir makalede ele almıştım (Çoban, 2021b). Burada 

yeşil dönüşümün sınıfsal kaldıraç etkisini; iklim finansmanı, yenilenebilir enerjinin ekolojik 

sonuçları, eko-toplumsal eşitsizliklere olan katkısı bakımlarından araştıracağım. Bunu yaparken de 

yeşil dönüşümün sermaye için bir kaldıraç olduğu tezini savunacağım.  
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ENERJİ SEKTÖRÜNDE SERMAYE FRAKSİYONLARININ FİNANSMANININ 

“DÖNÜŞÜMÜ” 

“İklim finansmanı” enerji sermayesinin iki fraksiyonunun, fosil sermaye ile yenilenebilir enerji 

sermayesinin mali savaş alanıdır. Fosil enerji sermayesi kimi mevzilerini rakibine kaybetmeye 

başlasa da kamu bütçelerinden çeşitli biçimlerde beslenme alışkanlığını sürdürmeye çalışıyor.  

O kadar ki, fosil enerji şirketleri, savaşın cephesini genişletip gerçekleşmemiş kazançlarını elde 

etmek için bile hukuki yollara başvuruyorlar. Çeşitli ülkeler aleyhine uluslararası tahkim yoluna 

başvurarak tazminat elde etme peşindeler. ABD’nin Keystone XL petrol boru hattından vazgeçmesi, 

İtalya’nın kıyıya yakın sularda petrol aramayı yasaklaması, Hollanda’nın kömürden çıkış kararı, 

Slovenya’nın suyla kaya çatlatarak petrol çıkarma projesinden ÇED istemesi konuları, uluslararası 

tahkime taşındı. Beş enerji şirketinin bu devletlerden istediği rakam, 17 milyar doların üzerinde. 

Fosil şirketler, neden oldukları iklim krizinin sorumluluğunu üstlenmek ve yıkımın bedelini 

karşılamak bir yana, hükümetlerin çok yetersiz de olsa uyguladıkları iklim önlemlerine karşı üste 

para talep ediyorlar (Webb, 2021).  

Günümüzde hükümetlerin fosil ve yenilenebilir enerjiye yaptıkları mali destekler birbiriyle yarışır. 

Destekler, kamu fonları, garantiler, vergi indirimleri, düşük fiyatlandırma, mevzuat 

değişikliklerinden doğan mali indirimler biçiminde olabilir. Bununla birlikte, hiçbir ülke fosil 

yakıtların gerçek maliyetlerini, burjuva iktisadın diliyle “fiyatlandırma”ya yansıtmıyor. Örneğin, 

hava kirliliğinin sağlık sorunları ve ölüm gibi toplumsal etkileri, değişen iklimle artan aşırı hava 

olaylarının yıkıcı sonuçlarının mali yükü, fiyatlarda göz ardı edilir. IMF’nin bir hesaplamasına göre, 

kamunun sırtına bindirilen bu gibi yükler de dikkate alındığında, dünyada 2020 yılında kömür, 

petrol ve doğalgazın üretimine ve tüketimine yapılan destekler, 5,9 trilyon dolardır. Bu, fosil 

sermayeye dakikada 11 milyon dolarlık desteğe denk gelir (Carrignton, 2021).  

Kaldı ki, dar anlamıyla yapılan mali destekler de büyük bir toplamı bulur. Covid-19 salgın 

döneminde bile, Ocak 2020 ile 17 Kasım 2021 arasında otuz bir ülkenin ve sekiz çok taraflı yatırım 

bankasının, kamu bütçesinden fosil enerji üretimine ve tüketimine yaptığı destekler, 364 milyar 

dolardır. Buna karşılık “temiz enerji” bakımından destekler de 330 milyar dolardır (Energy Policy 

Tracker, 2021). Destek alan kimi fosil şirketlerinin devlet şirketi olması, önemsiz bir ayrıntıdır, 

çünkü devlet şirketleri de emek sömürüsü ve kârlılık ilkesine göre işleyen sermaye düzeninin 

parçalarıdır.  

Demek ki, enerji sermayesinin fosil ve yenilenebilir olarak ayrılan iki fraksiyonu arasında kamu mali 

desteklerinin paylaşılması konusunda burun farkıyla süren bir savaş var.  

Kimi devletler kömürden çıkış ve enerji dönüşümü çerçevesinde yenilenebilir enerji şirketlerinin 

önünü açacaklarını açıkladılar. Nitekim, İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin, 

Glasgow’da bu yıl yapılan 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26’da) “Kömürden Temiz Enerji 

Üretimine Küresel Geçiş Açıklaması”na imza koyan devletler, temiz enerji üretiminin gelişmesini 

acilen hızlandırmaya, desteklemeye söz verdiler. Devletlerle birlikte aynı açıklamanın imzacıları 

arasında yenilenebilir enerji üretimi yapan şirketler ve kimi STK’ler de var. Fosilden sonra 

yenilenebilir enerji üretimi de devletin, şirketleri açıktan kolladığı bir sermaye birikim alanı artık. 

Ama devletler, o açıklamada kömür sektörünü de destekleyeceklerini belirtirler. Kömürlü termik 
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santrallerden uzaklaşırken etkilenen “sektörlere” ulusal ve uluslararası destek sağlama çabalarını da 

güçlendirmeyi vaat ederler. Açıklamada kömürden uzaklaşırken etkilenen işçilerin ve toplulukların 

somut olarak nasıl desteklenecekleri ise belirtilmemiştir (“Global Coal…” 2021).  

COP26’da başka bir imza metni daha yayımlandı. Devletlerin bu kez yatırım ve kalkınma 

bankalarıyla oluşturdukları, “Temiz Enerji Geçişi İçin Uluslararası Kamu Desteği Açıklaması”nda, 

“temiz enerji geçişine tam destekle öncelik vereceğiz; kaynaklarımızı, bu alanda özel sektörü 

geliştirmek için kullanacağız” denilmektedir. İmzacılar, 2022 yılı sonunda karbon yakalama vb. 

yollarla salımlarını azaltacak önlemleri bulunmayan uluslararası fosil enerji sektörüne, doğrudan 

kamusal desteklerini sona erdireceklerini duyurdular. Ayrıca hükümetleri, resmi kredi ajanslarını ve 

kamu finans kuruluşlarını da buna benzer sözler vermeye çağırdılar (“Statement on...” 2021).  

Sermayenin fosil ve yenilenebilir enerji fraksiyonları arasındaki savaşa, mali sermaye fraksiyonu da 

katıldı. Mali sermaye temsilcileri, elindeki devasa varlıkları yatıracak kârlı alanlar arayışında 

olduğunu, yeşil dönüşümün de bu arayışa karşılık geldiğini kamuoyuna duyurdu. Mali sermaye 

COP26’ya hazırlanmıştı; delegelere ve kamuoyuna 45 ülkeden 450 büyük banka ve finansal 

kuruluşun bir araya gelerek Net Sıfır İçin Glasgow Mali Birliği’ni (kısa adı GFANZ) kurdukları 

müjdesi verildi (GFANZ, 2021). Birliğin sözcüsü, İngiltere Merkez Bankası eski başkanı, BM İklim 

Özel Elçisi unvanı da olan Mark Carney, yukarıda adı geçen imza metinleri yayımlanmadan bir gün 

önce, 130 trilyon dolarlık özel sektör kaynağının, önümüzdeki otuz yıl içinde gerçekleşecek “net 

sıfır” yeşil dönüşümün finansmanı için hazır olduğunu açıkladı (Hay, 2021). Bu kaynağın bir 

bölümü halihazırda fosil şirketlerce kullanılıyor. GFANZ, fosilin finansmanından çekileceği 

konusunda bir bildirimde bulunmadı. Ama asıl önemlisi, mali sermaye, fosil enerjiden uzaklaşma 

olasılığı karşısında yeşil dönüşümü, fosilden kazanç kayıplarını denkleştirecek alternatif sermaye 

birikim alanı olduğunu açıkça ilan etmiş oldu.  

Yenilenebilir enerji sektörü öyle bir rant alanı ki, örneğin ABD’de, projeye finansman sağlayan 

bankanın, elde edeceği öteki gelirler yanında, devletin yenilenebilir enerji projelerine uyguladığı 

vergi indirimlerini de transfer ederek başka bir kazanç daha elde etmesine olanak tanınmaktadır. 

Böylece, “tax equity” adı verilen bu mekanizmayla mali sermaye nemalanırken yenilenebilir 

enerjinin kamuya maliyeti daha da artmaktadır. Yalnızca 2020 yılında, bu yolla bankaların talep 

ettiği yenilebilir enerji yatırım ve üretim vergi indirimi miktarının 18 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, bu sistemde ABD’de bankalar, kimler tarafından ve hangi tür yenilenebilir 

enerji projelerinin inşa edileceğine karar veren baş aktörler haline de gelirler (Knuth, 2021: 2). Mali 

sermaye, enerjide zaten demokratik olmayan karar alma sürecindeki etkisini daha da artırır.  

Mark Carney, COP26’nın sona erdiği gün yayımlanan yazısında, yeşil dönüşüm politikasının mali 

sermaye ile reel sermaye arasında oluşturduğu köprüyü açık biçimde şöyle vurgular: “GFANZ’ın 

havuzda topladığı finansal varlıklarla net sıfır geçiş finanse edilebiliyor. Ama finansal sektör bir 

başına salımları azaltamaz. Hükümetler net sıfır hedeflerini gerçekleştirecek biçimde iddialı, 

inandırıcı ve öngörülebilir politikalar geliştirmeliler. Gelişmiş ülkeler 2030 ve gelişmekte olan 

ülkeler de 2040 yılında enerji üretiminde, salım azaltım önlemi bulunmayan kömürlü santralleri terk 

etmeliler. Hükümetler, fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirmeliler. Finansal kaynaklar hazır 

olduğuna göre, şimdi ülkeler ve şirketler daha iddialı ve hızlı hareket edebilirler” (Carney, 2021).  
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Carney haklı… En az 130 trilyon dolarlık büyüklükteki mali sermayenin kullanılması ve yatırıma 

dönüşmesi için iktisadi olduğu kadar siyasal ve toplumsal risklerin de ortadan kaldırılması, 

denetlenmesi gerekir. Bunun yolu da yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü konularında küresel, siyasal 

ve toplumsal bir “büyük uzlaşma” sağlamaktır. Gerçekten de BM, devletler, şirketler, çevreci 

STK’ler, kimi sendikalar, çeşitli siyasal partiler, yeşil dönüşüm politikasında büyük uzlaşmaya 

vardılar. Yeşil dönüşüm vurgusu, BM örgütlerinin, çevre ve iklim toplantılarının ayrılmaz parçasıdır. 

Önemli bir adım olarak, Haziran 2021’de Britanya’da yapılan G7 zirvesinde, gelişmiş yedi ülke, 

neoliberalizmin Washington Uzlaşması’nı bir bakıma revize eden bir Cornwall Uzlaşması 

duyurdular. Cornwall Uzlaşması’nın maddelerinin ve önerilerinin ortak paydası, iklim riskleri, 

fırsatları, finansmanı, enerji dönüşümü yatırımları, kömürden uzaklaşma, sürdürülebilirlik, kırılgan 

toplum kesimlerini içerme, dirençlilik (resilience) ve benzeri boyutlarıyla yeşil dönüşüm 

politikasıdır (Bkz. “The Cornwall Consensus,” 2021; G7 Panel on Economic Resilience, 2021a ve 

2021b). Yukarıda birkaçını andığım, COP26’daki ortak imzalı açıklamalarla da çeşitli aktörler, yeşil 

dönüşüm büyük uzlaşmasını kamuoyu önünde bir kez daha teyit ettiler.  

Yeşil dönüşüm büyük uzlaşması, HES, JES, RES, BES, GES gibi yenilenebilir enerji santrallerine, 

enerji dönüşümü için pil üretim ortaklıklarına, elektrikli otomobil şirketlerine, enerji, pil, otomobil 

sektörleri için gerekli olan madenciliğe ve özütlemeciliğe (extractivism) karşı gelişen ve 

gelişebilecek toplumsal muhalefeti etkisizleştirmeye yöneliktir. Doğanın sermayeleştirilmesine karşı 

muhalefetin sönümlendirilmesi, rıza ve zor yöntemleriyle olur. Rıza üretim merkezi işlevi üstlenen 

egemen yeşil dönüşüm uzlaşısı; yenilenebilir enerji, elektrikli otomobil, “yeşil madencilik” 

büyüsüne kapılan ekoloji muhalefetinin bir bölümünü, bir kara delik gibi yutup somurur. 

Uzlaşmanın dışında kalanlar için de zor unsuru devreye sokulur. Devletin baskı aygıtları, şirketlerin 

paramiliter güçleriyle el ele, yeşil dönüşüm projelerine karşı çıkan ekoloji muhalefetini cop, gözaltı, 

hapis cezası, saldırı, yıldırma, cinayete teşebbüs, suikast gibi zora dayalı araçlarla bastırır. Zor ya da 

rıza yöntemleriyle, büyük uzlaşmanın muhalefeti etkisizleştirildiğinde, kârlı yatırımlar için bekleyen 

sermaye, yeşil dönüşümün güvenli limanına demirler.  

Uluslararası para piyasalarındaki “yeşillenme” Türkiye’de siyasal iktidarın ve “yerli sermaye” 

çevrelerinin de iştahını kabartır. Nitekim, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Paris Anlaşması’nın onayı 

sürecinde üç milyar euroluk bir finansman desteği elde edildiğini duyurmuştur (Özenç, 2021). 

Birkaç ay sonra, ilgili bakan bu finansmanın kullanılmaya başlandığını açıklamıştır (Kasap, 2022). 

Ayrıca Türkiye, bir yandan termik santrallere kamu bütçesinden mali destekler sunarken bir yandan 

da bununla çelişen bir uluslararası uzlaşmaya taraf olur. OECD bünyesinde varılan yeni uzlaşmaya 

göre, kömürlü elektrik santralleri için resmi olarak ihracat kredisi verilmesine yasak getirilmiştir. 

Buna göre, Avustralya, Kanada, AB, ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Kore, Norveç, Yeni Zelanda, 

İsviçre ve Türkiye, 2021 yılı Ekim ayında, karbon tutma ve depolama ünitesi bulunmayan yeni 

santrallere ve böyle bir ünite ya da CO2 azaltma amacıyla kullanılmadıkça eski kömürlü santrallere, 

uluslararası kredi ya da yardım verilmemesi konusunda anlaşmaya vardılar (OECD, 2021a). 

Kömürlü termik santrallere finansal desteğin kesilmesi, OECD anlaşmasından birkaç ay önce, 

Haziran 2021 tarihinde yapılan G7 zirvesinde, liderlerin üzerinde anlaştıkları bir konuydu (“Carbis 

Bay G7 Summit Communiqué,” 2021). Benzer biçimde, yine OECD bünyesinde, Türkiye’nin içinde 

yer aldığı adı geçen ülkeler, daha 2014 yılında yenilenebilir enerji konusunda verilecek ihracat 

kredilerinin esnek ve kolaylaştırıcı koşullarını ortak karara bağlamışlardı (OECD, 2014).  
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İklim finansmanı, başka ülkelerde ve Türkiye’de merkez bankalarının da ilgi alanına girdi. Başta 

Avrupa Merkez Bankası örneği olmak üzere çeşitli ülkelerde bankacılık sisteminin iklim 

değişikliğiyle mücadelede sermaye yararına rol üstlendiği görülmektedir. İklim değişikliğinin 

getirdiği çeşitli risklerinden bankaların etkilenmemesi için önlemler, ayrıca kredilendirmede yeşil 

ölçütler ve yeşil tahvil satışları, finans sistemindeki uygulamalar arasındadır. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası, iklim ve çevre risklerini sınırlandırmak amacıyla sürdürülebilir finans 

uygulamalarını destekleme kararını açıklamıştır (Yıldırım, 2021). Yanı sıra, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (2021), iklimle ilgili finansal risklerin ve fırsatların ele alındığı bir strateji 

planı yayımlamıştır.  

Görülüyor ki, sermaye fraksiyonları arasındaki birikim savaşında, yükselen bir alan olan yeşil 

dönüşümle ilgili çeşitli adımlar, Türkiye’de de atılmaktadır.  

ENERJİ SERMAYESİ “DÖNÜŞÜRKEN” EKOLOJİK YIKIMIN DERİNLEŞMESİ 

Yeşil dönüşüm, sermayenin (fosil enerji fraksiyonunun) sorumlusu olduğu iklim değişikliğinin 

çözümü için sermayenin (mali sermaye ve yenilenebilir enerji fraksiyonlarının) kurtarıcı olarak 

sunulduğu bir politikadır. Dolayısıyla, yeşil dönüşüm, sermayenin kaldıracıdır. Mali sermayesiyle, 

devlet desteğiyle, emekçilere ve yerel topluluklara kapalı antidemokratik karar alma yapısıyla, 

ekolojik yıkımıyla, kapitalist enerji düzeni olduğu gibi yerli yerinde dururken, emek-ekoloji 

bileşenleriyle birlikte toplumsal örgütler, enerji sermayesinin fraksiyonları arasında yeğlemede 

bulunarak siyasal sonuçlar elde edebilirler mi? Mali sermayeye ve yenilenebilir enerji sermayesine 

açık ya da örtük sahip çıkılması, emek ve ekoloji toplumsal güçlerinin, iklim değişikliğine neden 

olan sermaye düzenine karşı mücadelesinde nasıl bir siyasal katkı sunabilir? Bu örgütlerin, 

yenilenebilir enerji sermayesiyle birlikte saf tutarak yeşil dönüşüm korosuna katılması, sermaye 

düzeninde bir krize yol açacaksa, bu taktiği benimsemenin yararlı olacağını ileri sürenler olabilir. 

Ama iklim mücadelesi koalisyonu içinde yer alan ve yeşil dönüşüme destek veren kimi örgütler, 

düzen güçleri arasında böyle bir kriz yaratma taktiğine dayanmıyorlar. Kapitalist enerji düzenini 

ortadan kaldıracak bir program da geliştirmiyorlar. Bu örgütler, yenilenebilir enerji dönüşümünün 

iklim krizini çözebileceğine, ekolojik yıkımı engelleyebileceğine dair bir inançla hareket ediyorlar. 

O zaman soru şudur: İki fraksiyon arasında yenilenebilir enerji sermayesinden yana yeğlemede 

bulunmak, ekolojik olarak gerçekten anlamlı mı? Şimdi bu sorunun yanıtını araştıralım. 

Enerji sermayesi fraksiyonları arasında, iklim politikasının 2050 öngörüleriyle biçimlenen “sıfır 

toplamlı bir ilişki” saptanabilir. Enerji sektöründe petrol pazarı gerilerken “temiz enerji”nin aynı 

ölçüde yükselip onun yerini alması beklenmektedir. Bir fraksiyonun kayıplarının öbür fraksiyonun 

kazançlarıyla dengelendiği, sermaye için “sıfır toplamlı bir oyun” kurulur. Böylece, fosilde yitirilen 

kazançlar yenilenebilir enerji geçişiyle denkleştirilip toplamda sermaye bloğunun herhangi bir 

kaybının olmadığı bir gelecek biçimlendirilecektir. 

Kapitalist çıkarlarla yoğrulmuş çeşitli örgütlerin yayınlarında, “bilimsel” değerlendirmelerle piyasa 

aktörlerinin “ideolojik” güdümlemeleri harmanlanmış halde bulunabilir. Uluslararası Enerji 

Ajansı’ının aşağıda kullandığım yayınlarında, bu ikisinden hangisi ağırlıklı olursa olsun burada 

sürdürdüğüm tartışmayı sakatlayacak bir sonuç doğmayacaktır. Çünkü veriler, piyasa aktörlerinin 
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çıkarlarına göre ideolojik olarak bükülmüş bile olsa, kapitalizmin yeryüzüne biçtiği bir geleceği 

öngörmeye yarıyorlar. Bu bilgikuramsal (epistemolojik) ayrıntıyı geçerken vurgulamış olayım.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA, 2021a) verilerine göre, aşağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi, 

2020 yılında, petrol pazarı 1246 milyar dolar düzeyindeyken “temiz enerji donanımları” piyasası 123 

milyar dolardır (güneş enerjisi santralleri 31,2; karasal rüzgar elektrik santralleri 51,2; deniz rüzgar 

elektrik santralleri 14,4; pil 25,7; ve yakıt hücreleri 0,5 milyar dolar). Buna karşılık 2050 yılında, net 

sıfır salım senaryosunda ise petrol pazarı 182 milyar dolara gerilerken temiz enerji donanımları 

piyasasının, 1201 milyar dolara ulaşması tahmin edilmektedir (GES 56,6; karasal RES 187,2; deniz 

RES 36,4; pil 832,3; elektroliz 14,1; yakıt hücreleri 74,6 milyar dolar). Demek ki, yeşil dönüşümde 

enerji sermayesi 1200 milyar dolarlık pazarını korumaktadır.  

 

 

Şekil 1.   

Kaynak: IEA, “Estimated Market Sizes of Oil and Selected Clean Energy Technology Equipment in the Net Zero Scenario, 2020-2050,” 

12 Ekim 2021, https://www.iea.org  

Benzer bir “sıfır toplamlı” ticaret, enerji hammaddesi olarak petrol gerilerken onun karşısında yeşil 

dönüşüm için gerekli olan kritik metal ve mineraller ticaretinin yükselmesinde gözlenir. Aşağıdaki 

çizelgede, 2019 yılında 1,5 trilyon dolarlık enerjiyle ilişkili doğal kaynaklar piyasasında, petrolün 

payı yüzde 66, kritik minerallerin payı yüzde 11’dir. 2050 yılı net sıfır senaryosunda, pazarın bir 

trilyon doların altına inmesi öngörülmekle birlikte, petrolün payı bu kez yüzde 11’e gerilerken kritik 

minerallerin payı yüzde 50’ye doğru tırmanır. Bu tırmanış, 400 milyar dolarlık bir pazara denk gelir 

(IEA, 2021b: 282; 2021d). Yeşil dönüşüm sürecinde petrol çıkarmanın yerini kritik mineral 

madenciliği, petrol ticaretinin yerini de bu minerallerin ticareti alır. Kısaca özetlemek gerekirse, 

yeşil dönüşüm denilen süreç şundan ibarettir: Enerji üretimi, enerji piyasası ve madencilik pratikleri, 

https://www.iea.org/
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bir nesneden öbürüne kayar. Böylece üstünlük, sermayenin fosil enerji fraksiyonundan “temiz 

enerji” fraksiyonuna geçerken sermayenin egemenliği sürer.  

 

 

Şekil 2.   

Kaynak: International Energy Agency Facebook sayfası, 5 Kasım 2021, https://tr-tr.facebook.com/internationalenergyagency  

Yeşil dönüşüm sürecinde, ekonominin fosil kaynaklara olan bağımlılığının yerini metal ve mineral 

madenciliğine bağımlılık alır. Bir başka deyişle, yeşil dönüşüm projesinin iktisadi, siyasal ve 

ekolojik anlamı, artan mineral madenciliği, yoğunlaşan özütlemeciliktir (extractivism). Örneğin, bir 

hesaba göre, iki megawatlık bir rüzgar elektrik santralinde (RES) temel güçlendirmesinde 150 ton, 

rotor göbeği ve motor bölümü için 250 ton, kule için 500 ton çelik harcanır. Kullanılan bakır miktarı 

da 7,2 tondur. Kaldı ki RES için sağlanan çelik, fosil bir yakıt olan kömür yakılarak üretilir (Dunlap, 

2021: 130-131).  

Başka bir hesaba göre de bir rüzgar elektrik santrali, doğalgazlı elektrik santralinden dokuz kat fazla 

minerale gereksinim duyar. Elektrikli bir otomobil geleneksel otomobile görece altı kat daha fazla 

mineral maddeyle üretilir. Paris Anlaşması’nın hedeflerini gerçekleştirmek için bile, önümüzdeki 

yirmi yıl içinde, yalnızca enerji sektöründe, bakır ve nadir toprak elementlerinde yüzde 40, nikelde 

yüzde 60, kobaltta yüzde 70 ve lityum talebinde yüzde 90 artış beklenmektedir. 2050 yılında “net 

sıfır salım” hedefi bakımından, elektrikli otomobil sektöründe mineral kullanımı, bugüne görece 

2040 yılında kırk kat artacaktır. Pil endüstrisinde lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit, kritik 

önemde minerallerdir. Günümüzle karşılaştırıldığında 2040 yılında bir bütün olarak yeşil dönüşüm 

ekonomisi nedeniyle, lityum madenciliği kırk kat, grafit, kobalt ve nikel madenciliği yirmi beş kat 

artacaktır. Nadir toprak elementleri madenciliğinde artış, yedi katı bulabilecektir. Öngörülen 

madencilik projelerine karşın önümüzdeki yıllarda yeşil dönüşüm için gerekli minerallerin arzının 

talebi karşılamakta yetersiz kalması ve fiyat artışları da beklenmektedir. Kaldı ki, karbondioksit 

salımları bakımından da sağlanan yarar sınırlıdır. Çünkü enerji geçişinde kullanılan minerallerin elde 

edilmesi, görece salım yoğun bir süreçtir. Ortalama olarak, elektrikli otomobilin yaşam döngüsü 

https://tr-tr.facebook.com/internationalenergyagency
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boyunca oluşturduğu salımlar, içten yanmalı otomobilin yol açtığı salımların yarısına denktir (IEA, 

2021c: 5-15).  

Yeşil dönüşüm yolunda, yeraltı, yerüstü, derin deniz ve uzay madenciliği seferberliği başlamıştır. 

Öyle ki, elektrikli otomobillerde gerekli malzemeleri elde etmek için, uluslararası bir şirket, 

Jamaika’da derin deniz madenciliğine yönelik çalışmalara koyulmuştur. Derin deniz yatağında 

madenciliğin çok ağır ekolojik yıkıma yol açması beklenmektedir (Seascape - The State of Our 

Oceans, 2021).  

Uluslararası maden şirketi Rio Tinto, hükümetin de desteğiyle, Sırbistan’da lityum madenciliğine 

girişmiştir. Gerekli izin başvurularının yapılmasına tepki gösteren on binlerce kişi, otoyolları ve 

köprüleri kapatarak yaptıkları protestolarla madeni istemediklerini açık biçimde gösterdiler (Yeni 

Yaşam Gazetesi, 9 Aralık 2021). 

Kritik minerallerin giderek önem kazanmasıyla birlikte kapitalist devlet, o piyasada daha aktif rol 

oynama araçlarını devreye sokmaya çalışır. Nitekim Meksika’da Cumhurbaşkanı Obrador, lityum 

maden yataklarını devletleştirme çabası içinde. Ekim ayı başında bu amaçla bir anayasa değişikliği 

paketi Kongre’ye sunuldu. Paket, 2000’lerin başından bu yana süren özel enerji üretimini tersine 

çeviren bir devletleştirme programıdır. Enerji geçişi için gerekli madenler, devletçe kontrol 

edilecektir. Meksika’nın lityum rezervlerinin, dünyanın potansiyel olarak en geniş rezervleri olduğu 

tahmin edilmektedir. Anayasa değişikliği geçse de şirketlerin işlettiği lityum maden ruhsatları 

geçerli olacaktır (Hackbarth, 2021). 

Mülkiyetin devlette kalması ya da devletleştirme, madenlerden ve enerjiden kamusal yararlanmayı, 

ekolojik yıkımı durdurmayı güvence altına almaya yeterli olmaz. James Connolly’nin 1899’da 

yayımladığı bir yazısında belirttiği gibi, “devlet mülkiyeti, sosyalizm değildir” (Aktaran Blakeley, 

2021). Örneğin, devlet mülkiyetindeki madenlerin işletme hakkının rödovans sözleşmesiyle 

şirketlere bırakılması yöntemi, Türkiye’de kullanılıyor. Kamu mülkiyeti koşulu yanında, kolektif ve 

demokratik üretimi yaşama geçiren bir iktisadi ve siyasal düzenin örgütlenmesi koşulu da 

gerçekleştirilmelidir (bkz. Çoban, 2021c).  

Özütlemecilik, Türkiye bakımından da güncel bir ekolojik sorundur. Çünkü hemen her ilin 

yüzölçümünün yüzde 50-60’ı madenciliğe ayırılmış durumda. Nadir toprak elementlerinin 

çıkarılması için de çabalar var. Türkiye’de, yeşil ekonomi için kritik öneme sahip olduğu belirtilen 

nikel, grafit, manganez, bakır yatakları bulunmaktadır (MTA, 2021). Ayrıca MTA’nın resmi internet 

sitesinde, ondan çok ilde de kobalt bulunma olasılığından söz edilir. Nadir Toprak Elementleri 

Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 

aramaları sonucunda Eskişehir-Beylikova, Malatya-Kuluncak, Sivas ve Burdur'da nadir toprak 

elementleri yatakları saptanmıştır. Isparta-Sofular ve Kayseri-İncesu bölgelerinde de potansiyel 

rezervler belirlenmiştir. Eskişehir-Beylikova'daki barit-fluorit ve basnasit içeren yaklaşık 52 milyon 

ton rezervin işletilmesi için tesisin inşaatı devam etmektedir (NATEN, 2021).  

Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu’na göre, “nadir toprak elementleri ve batarya 

minerallerinin üretilmesi konusunda önemli tesis yatırımları mevcuttur. Bu durum sektörün küresel 

trendleri yakından takip ettiğini ve yakalayabilecek potansiyelde olduğunu göstermektedir… 

enerjide yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri lityum, kobalt, nikel, mangan, grafit, bakır, 
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alüminyum gibi metallere olan talebi artırma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle elektrikli araçların 

giderek yaygınlaşması batarya minerallerine olan talebi artırmaktadır. Bahsi geçen metallere odaklı 

projelerin geliştirilmesi ve son ürün hedefi ile bu projelerin hayata geçirilmesi ülkemiz için önemli 

bir adım olacaktır. Ayrıca elektrikli araçlara olan talebin artması elektrik ihtiyacını da ilerleyen 

yıllarda tırmandıracak olup bu çerçevede yerli kaynaklarımızdan elektrik üretimi giderek 

vazgeçilmez olacaktır.” Bu değerlendirmeler, madencilik sektörünün “yeşil dönüşüm”e hazırlık 

yaptığının habercisidir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

2021: 131, 136). 

Madencilik sektör raporundaki bu görüşlerle çelişen biçimde, başka bir çalışmada Türkiye’de yeşil 

dönüşümün madencilik sektöründe “sermaye atıllaşması” sorunu doğurduğu vurgulanır. O çalışmaya 

göre, madencilik yanında atık yönetimi ve inşaat sektörleri de sermaye atıllaşması sorunuyla karşı 

karşıya kalacaktır (Kantur, Özenç, Yücel, 2021). Öte yandan, Yeşil Yeni Düzen, Avrupa Yeşil 

Mutabakatı gibi yeşil dönüşüm politikalarında atık yönetimi ve inşaat sektörleri, çok geniş istihdam 

olanaklarıyla “adil dönüşüm” gerçekleştirmeye zemin oluşturmaları nedeniyle öne çıkartılırlar 

(Çoban, 2021a). Yeşil dönüşüm politikalarına içrek, birbiriyle uyuşmaz bu sonuçlar ilgi çekicidir. 

Çünkü yeşil dönüşümün kapitalist düzen içinde kalan politikalarının bile sınırları, birbirleriyle olan 

çelişkileri ve dolayısıyla onun iktisadi ve siyasal açmazları gün yüzüne çıkar. 

Yeşil dönüşüm politikası, ısrarla, enerji geçişinin doğuracağı yeni iş olanaklarıyla savunulur. Oysa 

bir araştırmada, karşılaştırmalı olarak en çok istihdamın, doğanın onarılması alanında yaratıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bir milyon dolarlık bir yatırım, fosil enerjiyle karşılaştırıldığında, 

hidroelektrik ve rüzgar gücünden enerji elde edilmesinde 1,2 kat ve güneş fotovoltaik elektrik 

üretiminde de 1,5 kat daha çok istihdam olanağı sağlamaktadır. Bununla birlikte petrol ve gaz 

üretiminde bir milyon dolarlık bir yatırımının yarattığı işlerin, 3,7 katı daha çok iş, ekosistem 

onarımı (restoration) alanında mümkündür (Kaufman, 2021). Konu gerçekten istihdam yaratmak, 

işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek, doğayı korumak ise yenilenebilir enerji, elektrikli otomobil, 

pil üretimi sektörlerinde sermayeye kaldıraç olmak yerine ekosistemin onarılmasına odaklanmak 

daha anlamlı olabilir.  

Yeşil dönüşümde madencilik etkinliklerinin artmasının sonuçları: yeryüzünün ve denizlerin altının 

üstüne getirilmesi, arazi değişimi, ormansızlaşma, olağanüstü miktarda artan su kullanımı, hava ve 

su kirliliği, flora ve faunanın zarar görmesi, biyolojik çeşitliliğin yitirilmesi, tarım ve hayvancılıkta 

iktisadi kayıplar, yerinden edilen yerel topluluklar, emek ve çocuk sömürüsü, emekçi, halk ve çevre 

sağlığı sorunları, insan ve topluluk hakları ihlalleri gibi çok ağır ekolojik ve toplumsal yıkımlardır.  

Örneğin, bir araştırmanın bulguları, yenilenebilir enerji üretimi için gerekli maddeler için 

madenciliğin biyolojik çeşitliliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Araştırmacıların 

hesaplamalarına göre, dünyada madenciliğin etkilediği alanların yüzde 82’si, yenilenebilir enerji 

üretimi için gerekli maddeleri içerir. Bu yüzde 82’lik bölgenin yüzde 12’si korunan alanlarla, yüzde 

7’si önemli biyoçeşitlilik alanlarıyla ve yüzde 14’ü yabanıl alanlarla örtüşen yerlerdir. Araştırmada, 

yenilenebilir enerji üretiminin, madenciliğin biyoçeşitlilik üzerindeki var olan yıkıcı etkisini 

şiddetlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öyle ki, bazı yerlerde yenilenebilir enerji için mineral 

madenciliği, yenilenebilir enerjiye geçişin engelleyeceği iklim değişikliğinden çok daha yoğun 

biçimde doğaya zarar verebilir (Sonter, Dade, Watson, Valenta, 2020). 
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Enerji dönüşümünün madencilik alanında yarattığı bu sorunlar yanında yenilenebilir enerji 

üretiminin de ağır ekolojik sonuçları olur. Her bir yenilenebilir enerji üretimi türünün (HES, JES, 

BES, GES, RES) ekolojik bakımından pek çok yıkıcı etkilerinin olduğu bilinmektedir (bkz. 

Mulvaney, 2020). Başka bir kanıtı da sosyo-ekolojik yıkımlar olmasın diye Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde yenilenebilir enerji santrallerine karşı çıkan, protesto eden, direnen sayısız yerel 

mücadelelerdir.  

Tüm bu bulgular, kapitalizmin yeşil dönüşüm evresinde de ekolojik ve toplumsal yıkıcı etkilerinin 

hız kesmeden sürdüğünü göstermektedir.  

YEŞİL “DÖNÜŞÜMDE” SOSYO-EKOLOJİK EŞİTSİZLİKLERİN 

SÜREĞENLEŞMESİ 

Yeşil dönüşüm politikasının hangi sınıfın kaldıracı olarak kullanılmaya uygun olduğu sorusuna bir 

de ekolojik eşitsizlikler tartışması ile yanıt arayabiliriz. Emekçi toplum kesimlerinin kaldıracı 

olmaya uygunsa, eşitsizlikleri giderecek somut araçlar içermesi beklenir. Tersine sermaye 

sınıflarının kaldıracı olduğunda ise eşitsizlikleri derinleştirecektir. Ekolojik eşitsizlikleri çeşitli 

başlıklar altına ele alabiliriz: toplum içinde sermaye sınıfları ile emekçi sınıflar arasındaki ekolojik 

eşitsizlikler, Kuzey ile Güney ülkeleri arasında atmosferden yararlanma bakımından eşitsizlik ve 

ayrıca emperyalist dünya düzeninde “ekolojik eşitsiz alışveriş” (“ecologically unequal exchange”). 

Yeşil dönüşüm politikası, bu üç alanda eşitsizliklere çözüm getirebilir mi?  

Toplumsal sınıflar arasındaki ekolojik eşitsizlikler çeşitli yöntemlerle gösterilebilmektedir. Burada, 

Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı’nın yeni yayımlanan çalışmasından yararlanabiliriz. Küresel ölçekte 

nüfusun yarısını oluşturan en yoksullar kümesi, dünyada toplam servetlerin yalnızca yüzde 2’sine ve 

yıllık gelirlerin yüzde 8,5’ine sahip. Buna karşılık zenginlerin oluşturduğu yüzde 10’luk dilim, 

servetlerin yüzde 76’sına ve gelirlerin de yüzde 52’sine el koyar. Bu uçurum, karbondioksit 

salımlarına da yansır. Yeryüzünde tüketim, kamu ve özel yatırımları, ithal ve ihraç ürünlerin 

bıraktığı salımları içeren salım toplamının, yalnızca yüzde 12’sinden yüzde 50’lik yoksul nüfus 

sorumluyken, salımların yüzde 48’inden ise zenginlerden oluşan yüzde 10’luk nüfus dilimi 

sorumludur. Kuzey Amerika’da zengin yüzde 10’luk dilimin yılda kişi başına düşen karbondioksit 

salımları 73 ton iken yoksullardan oluşan yüzde 50’lik kesimin kişi başına düşen salımları 10 tonun 

altındadır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yoksullardan oluşan yarısı, o ülkelerin 2030 salım 

hedefleriyle uyumlu kişi başına salım miktarına sahiptir. Oysa yüzden 10’luk zengin nüfus kümesi, 

ülke hedeflerinin çok üzerinde salıma neden olurlar.  

Yeşil dönüşüm politikalarının, ekolojik eşitsizlikleri gözetmesi durumunda, sermaye sınıflarından 

oluşan yüzde 10’un salımlarını hızla azaltacak sert önlemleri barındırıyor olması beklenir. Ancak 

yeşil dönüşümün herhangi bir versiyonunda, doğrudan sermaye sınıflarına özgülenmiş, onların 

salımlarını azaltacak politika araçlarına yer verilmemiştir.  

Türkiye’de, 2021 yılı verileriyle, zenginlerden oluşan yüzde 10’luk nüfus dilimi, gelirlerin yüzde 

54’üne, servetlerin yüzde 67’sine el koyar. Buna karşılık yoksullardan oluşan yüzde 50’lik nüfus 

dilimi, gelirlerin yüzde 12’sine, servetlerin de yalnızca yüzde 4’üne sahiptir. Yıllık salımlar 

bakımından, yoksul yüzde 50 nüfusun kişi başına salım miktarı yaklaşık 3 ton iken, yüzde 10’luk 

dilimi oluşturan zenginlerin salımları ise kişi başına 22 tondan fazladır. Türkiye’de zenginle yoksul 
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arasındaki salım miktarı farkı, ABD’deki gibi yedi katın üzerindedir (Chancel, Piketty, Saez, 

Zucman vd., 2021: 10; 16-17; 221-222).  

Salımlar yanında, orman, kıyı vb. doğa varlıklarından yararlanma, doğa üzerinde oluşturulan 

toplumsal yük, ekolojik hak ihlallerine, çeşitli kimyasal zehirlere, hava, su, toprak kirliliğine maruz 

kalma, iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarından etkilenme gibi pek çok konuda sermaye ve 

emekçi sınıflar arasında derin ekolojik eşitsizlikler söz konusudur (Çoban, 2020: 93-155).  

Yeşil dönüşüm stratejisinin, tüm bu ekolojik eşitsizlikler karşısında sermaye sınıflarını sınırlandıran, 

işçi sınıfını gözeten, emekle sermaye arasında ekolojik eşitsizliklerin belirmesine engel olan sosyo-

ekolojik politika araçları bulunmamaktadır.  

İkinci olarak, gelişmiş Kuzey ile azgelişmiş Güney arasında ortaya çıkan, atmosferden yararlanma 

eşitsizliğini vurgulayabiliriz. Jason Hickel, Kuzey-Güney ayrımına dayanarak iklim sorununda 

sorumluluğu saptadığı bir hesaplama yapmıştır. Hickel, herkesin atmosferden eşit yararlanma 

hakkını gözeterek 350 ppm’lik gezegensel salım eşiğine uygun olarak, bir küresel karbondioksit 

bütçesi saptar. Karbondioksit yoğunluğunun gezegensel eşik olan 350 ppm’i aştığı yıl, 1990’dır. 

1850’den eşiğin aşıldığı 1990 yılına kadar yapılan toplam salım bütçesi, 830 gigatondur. Bu bütçeyi, 

küresel ortalama nüfustaki payı olarak ülkelerin ortalama ulusal nüfuslarına dağıtır. Ülkelerin 1850-

1969 arası tarihsel karbondioksit salımlarıyla 1970-2015 arası tüketime dayalı salımlarını toplayıp, 

gezegensel eşiğe uygun adil salım paylarından çıkartır. Böylece her ülkenin tarihsel olarak payına 

düşen adil salım miktarını aşıp aşmadığını bulur.  

Bu hesaplamaya göre, 1850’den bu yana atmosfere bırakılan karbondioksit salımlarında ABD’nin 

sorumluluğu yüzde 40, yirmi sekiz AB ülkesinin yüzde 29, Avrupa’nın geri kalanının yüzde 13’tür. 

ABD, AB, Rusya, Japonya ve Kanada’nın birlikte sorumluluğu, yüzde 85’tir. ABD, Kanada, 

Avrupa, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda’dan oluşan, bir bütün olarak Kuzey ülkelerinin 

iklim değişikliğindeki sorumluluğu yüzde 92, buna karşılık Güney ülkelerinin sorumluluğu ise 

yüzde 8’dir. Çin’in ve Hindistan’ın da içinde yer aldığı çoğu Güney ülkesinin sorumluluğu, 

gezegensel eşik adil payları içindedir. Hickel’e göre bu sonuçlar, “atmosferik sömürgeleştirme 

süreci” olarak düşünülebilir. Çünkü gelişmiş ülkeler, onlara düşen adil payların çok üzerine çıkarak 

atmosfer kullanımını gasp ettiler. Bu da sonuçta, iklim değişikliğiyle birlikte azgelişmiş Güney 

ülkelerine ağır zararlar vermektedir. Burada saptanan eşitsizlik, Kuzey ülkelerinin dünyanın geri 

kalanını beklemeksizin, hemen sıkı önlemleri uygulayarak salımlarını sıfırlamaları gerektiğini 

gösterir. Ayrıca, Güney ülkelerinde yarattıkları iklim etkilerini, halklara ve doğal varlıklara 

verdikleri zararları gidermelerinin, tazmin etmelerinin iklim adaletinin gereği olduğunu ortaya koyar 

(Hickel, 2020). Gelgelelim, yeşil dönüşüm politikasının Kuzey ile Güney arasında böyle bir iklim 

adaleti tesis etmesi söz konusu değildir. Kuzey ülkeleri yeryüzündeki doğa varlıklarını ve atmosferi 

talan etmeyi sürdürürken Güney halklarına ve doğaya verdikleri zararı onarmaya da yanaşmıyorlar. 

Bunun uluslararası iklim finansmanındaki yansımalarını, aşağıda ayrıca ele alacağım.  

Üçüncü olarak da gelişmiş Kuzey ve azgelişmiş Güney ülkeleri arasındaki iktisadi ilişkilerin ekoloji 

ve emek bakımından adaletsizliği, “ekolojik eşitsiz alışveriş” kavramıyla incelenir. “Ekolojik eşitsiz 

alışveriş” yaklaşımı, emek sömürüsünün işleyiş örüntülerine odaklanmaktan çok ülkeler arası ücret 

farklılıklarına dayanması nedeniyle haklı olarak eleştirilmektedir (Somerville, 2021). Bununla 

birlikte bu yaklaşım, araştırmacılara, Kuzey’in Güney’de oluşturduğu emperyalist yıkım yardımıyla 

süren iktisadi gelişimini sayısal verilerle sergileme kolaylığı sunduğu için kullanışlıdır. Güney’de 
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madenlerden biyolojik çeşitliliğe kadar doğal varlıklar boldur. Emek gücü ucuzdur. Eleştirel bir 

çerçevede ucuz emek olgusu; sermayenin emek sömürüsü, sömürgecilik, iktisadi, siyasal, teknolojik 

vb. yapısal sorunlardan kaynaklanmasının yanında emperyalist ülkelerin azgelişmiş ülkelerde 

emekçilere karşı baskıcı rejimleri desteklemeleri, askeri darbelere yardım etmeleri, militarizm, 

Güney ülkeleri arasında ihraç malları bakımından rekabeti kızıştırmaları, Güney’den Kuzey’e 

emekçilerin göçünü sert önlemlerle kısıtlamış olmaları gibi koşullara dayanır. Sonuçta, aynı ürün 

Kuzey’de değil de Güney’de üretildiğinde emekçiye ödenen ücret, beş kat daha azdır. Böylece 

Kuzey, Güney’in ucuz emeğinin ürünlerine ve doğa varlıklarına el koymaktadır. Emek gücü ve 

ekoloji değerlerinin Güney’den Kuzey’e transferi hesaplanırken ticaret yapan Kuzey ve Güney 

ülkeleri arasındaki ücret farklılıkları, metanın iki pazardaki fiyat farklılıkları gibi yöntemlerden 

yararlanılır. Yeni bir çalışmada, gelişmiş Kuzey ülkeleri, Güney ülkelerinde üretilen metalardaki 

değeri, ticaret yoluyla kendilerine akıtarak ürünün Kuzey pazarlarındaki satış fiyatlarıyla, yalnızca 

2018 yılında yıllık 2,2 trilyon dolara el koydular. Bu rakam azgelişmiş ülkelerdeki aşırı yoksulluğu 

gidermek için gerekli miktarın on beş katıdır. 1960-2018 yılları arasında, Kuzey’e akıtılan toplam 

değer ise 62 trilyondur (dönemsel hesaplama, 2011 dolar değerine göre yapılmıştır). Aynı dönemde 

emperyalist sömürü nedeniyle Güney’de kaybedilen iktisadi gelişme de göz önünde tutulduğunda, 

azgelişmiş ülkelerin toplam kaybı 152 trilyon dolardır (Hickel, Sullivan, Zoomkawala, 2021). 

Güney’den Kuzey’e emek ve doğal varlık akışları, yalnızca parasal olarak değil fiziksel büyüklük 

olarak da gösterilebilir. Yüksek gelir kümesinde yer alan gelişmiş ülkelerin doğal kaynak talebi, 

kendi topraklarından elde ettikleriyle karşılanamaz. Gelişmiş Kuzey ülkeleri, 2015 yılı verileriyle, 

yılda on milyar ton hammaddeyi azgelişmiş ülkelerden elde ettiler. Ayrıca yılda, dünyanın geri 

kalanındaki yaklaşık 800 milyon hektarlık toprağı, 23 exajul enerjiyi ve dahası 182 milyon kişi-yıllık 

somut emeği kendilerine mâl ettiler. Gelişmiş kapitalist ülkeler, Güney’in emeğini ve doğasını 

temellük etmeleri sayesinde, 2015 yılında 48,5 trilyon dolar ve 1990-2015 yılları arasında yaklaşık 

1200 trilyon dolarlık bir parasal büyüklüğe ulaşan ticaret fazlası elde ettiler (Dorninger, Hornborg, 

Abson vd., 2021: 5).  

Bu iktisadi ve ticari ilişkiler, Güney ülkelerinde emekçiler için olumlu sonuçlar doğurur mu? 

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, 1995-2013 yılları arasında “küresel değer 

zincirleri”nde, bir başka deyişle uluslararasılaşmış meta üretimi sisteminde çalışan sayısı, 296 

milyondan 453 milyon kişiye ulaşmıştır. Yapılan bir araştırmada, sözü edilen sistemin, Güney 

ülkelerinde istihdam olanağı, yoksulluğun azalması ve ekonomik büyümeye yol açtığını ileri süren 

görüşlerin tam tersine, daha da yoğunlaşan emek sömürüsü, derinleşen yoksulluk ve uluslararası 

tekelleşme derecesinde artış getirdiği bulgularla gösterilmiştir (Selwyn ve Leyden, 2021).  

Yeşil dönüşüme eleştirel yaklaşan Max Ajl, var olan dünya sisteminde bir değişim yaratabilmek için 

önce, azgelişmiş çevre ülkelerden gelişmiş merkez ülkelere değer transferinin, eşitsiz alışverişin 

düzeneklerini hedef almak gerektiğini belirtir. Bu nedenle, “ekolojik sömürgesizleştirme” kavramı 

üzerinde durur. Kuzey ülkeleri hem yeryüzü kaynaklarını hem de atıkları bıraktıkları ekolojik 

yutakları kullanırlar. Daha önemlisi, karbondioksitin bir bölümü çok uzun süre doğada kaldığı ve 

kısa sürede onarım olanaksız olduğu için Kuzey ülkeleri yutakları çitlemiş olurlar, bu nedenle 

azgelişmiş ülkelerin kullanımı için alan kalmaz. Bu durum, iklim borcu olarak adlandırılır. Ajl, 

Cochabamba Halkların Anlaşması’ndan hareket ederek, Kuzey’in yıllık ulusal gelirlerinin yüzde 

6’sının Güney ülkelerine verilmesini önerir. Bu sorunları hedefe koyup mücadele etmedikçe yeşil 

dönüşüm planları, eşitsiz ilişkiler yaratan dünya sistemini yeniden üretirler. Kuzey-Güney eşitsiz 

ilişkilerinin değişmesi için beş alanı tartışmaya açar: 1) Merkez ülkelerin demilitarizasyonu, yani 
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askeri harcamalardan kurtulmak için mücadele. 2) Güney ülkelerin ulusal egemenlik haklarına saygı 

için mücadele. Dış saldırıların sona ermesi; ülke içinde toplumsal mücadele, demokratik toplum, 

ekolojik adalet için uygun bir ortam yaratır. 3) İklim borcunun ödenmesi için mücadele. 4) Kuzey 

ülkelerinin fosil kaynak kullanımlarının ve salımlarının büyük miktarlarda ve derhal azaltılması. 5) 

Yerleşimci sömürgeciliğin sona erdirilmesi ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin desteklenmesi. Max 

Ajl, Kuzey’de gözlenen özütlemecilik karşıtı yaklaşımların, üçüncü dünya kalkınmacılığına karşı bir 

silah olduğunu ileri sürer. Ona göre, özütleme olmaksızın Güney’de sanayileşme olanaksızdır, ama 

aynı zamanda da özütleme siyasal, toplumsal ve ekolojik yükler de getirir. Bu yükleri dengelemek 

için adil ticaretten söz eder. Ona göre, öbür değişkenlerin aynı kaldığı koşullarda, ülkeler diyelim 

lityum üretimini yarı yarıya azalttıkları halde aynı miktarda gelir elde ediyorlarsa bu katlanabilir bir 

yüktür. Bunun yanında Güney ülkeleri, örneğin kendi tarımsal potansiyellerini harekete geçirerek 

yerinde (in situ) sanayileşme yapmalıdırlar (Ajl, 2021).  

Bu itirazlar ve öneriler, daha çok akademik tartışmalar olarak kalır. Yeşil dönüşümün dolaşımdaki 

hakim politikalarında, küresel ölçekte var olan eşitsiz sosyo-ekolojik ilişkilerin ortadan 

kaldırılmasına değil de enerji dönüşümüne odaklanılır. Enerji dönüşümü için gerekli olan 

özütlemecilik ise, yeniden sömürgeciliğe, emperyalizme, militarizme, askeri darbelere ve bölgesel 

savaşlara gebedir. Bunlar da yoğunlaşan emek sömürüsü, derinleşen ekolojik yıkım demektir.  

Genel olarak Güney Amerika ülkeleri ve Avustralya, lityum madenciliği bakımından ön sıralarda yer 

alır. Ayrıca, iklim değişikliğinde tarihsel sorumluluğu bulunan Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Çek 

Cumhuriyeti ve Sırbistan’da yeni lityum madenlerinin işletmeye açılması öngörülüyor. Kobalt 

üretiminde Demokratik Kongo Cumhuriyeti açık ara öne çıkıyor. Çin, Neodymium gibi nadir toprak 

elementleri cennetidir. Pek çok ülkede de elektrik için vazgeçilmez olan bakır yatakları bulunur 

(Chen, 2019). Kuzey’de olsun Güney’de olsun yeşil dönüşüm için gerekli olan metal ve mineral 

yataklarına sahip olan bu gibi ülkeler, ekolojik olarak yıkımla karşılaşacaklar. Yeşil dönüşüm maden 

yataklarına sahip Güney ülkeleri, petrol ve kömür üreten ülkelerin yanında ekolojik yıkım 

sahnesinde yerlerini alacaklar. Gerekli metal ve mineral girdisini dışarda bırakırsak, fosil 

varlıklardan elektrik üretiminden farklı olarak yenilenebilir enerji, ülkelerin kendi güneşi ve 

rüzgarıyla üretilir. Bu yanıyla yeşil dönüşümün, petrol, doğalgaz ve kömür ihraç eden ülkeleri ve 

fosil sermayeyi, iktisadi kayıp olasılığı nedeniyle tedirgin etmesi olağandır.  

Öte yandan, Birleşmiş Milletler bünyesinde kotarılan iklim ve yeşil dönüşüm politikaları, ekolojik 

yıkım ve salımlar bakımından tarihsel sorumluluğu olan gelişmiş ülkelere ve fosil şirketlere iktisadi, 

siyasi ve mali bir yaptırım öngörmez. Demek ki, yeşil dönüşümün gelişmiş Kuzey ülkelerine ve 

enerji sermayesine sağladığı böyle bir konfor alanı da var. Yeşil dönüşümün yenilenebilir enerjiye 

geçiş-enerji verimliliği çerçevesi, fosil şirketlerin ve gelişmiş ülkelerin tarihsel yüklerini dışarda 

bırakmaya uygundur; beyaz bir sayfa açılır, o sayfada enerji dönüşümünde öne çıkan ülkeler, iklim 

değişikliğinin sorumluları olarak değil de yeryüzünü kurtaracak yeşil dönüşümün önderleri olarak 

selamlanırlar. Kuzey’de ve Güney’de estirilen bayram havasında, yeşil dönüşüm özütlemeciliğinin 

yaratacağı emek-ekoloji yıkımı tartışması da gürültüye gider.  

Görülüyor ki, Kuzey’le Güney arasındaki ekolojik olarak eşitsiz ilişkiler, çok sayıda eşitsizlik 

katmanının üst üste binmesinden oluşur. Bu katmanlara, bir de uluslararası iklim finansmanı 

uygulamaları eklenir. Madencilik, sanayi ve ticari sermaye fraksiyonları yanında, bu kez iklim 

maskesi altında finans sermaye fraksiyonu da Güney’deki emekçi sınıfların kanlarıyla beslenir.  
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İlk bölümde, mali sermayenin, fosilden yenilenebilir enerjinin finansmanına yönelirken iklimin 

gereklerini değil de sermayenin hareket yasalarını gözettiğini vurgulamıştım. Benzer biçimde, Yeşil 

İklim Fonu da tarihsel iklim sorumluluklarına ve toplumsal gereksinimlere yanıt vermekten çok 

uzaktır. Yeşil İklim Fonu, uluslararası iklim rejiminin bir finansman mekanizması olarak on yıl önce 

kuruldu. Bu fon, azgelişmiş ülkeler için her yıl 100 milyar dolarlık bir bütçenin 2020 yılından 

başlayarak sağlanmasını öngörür. Yeşil İklim Fonu, 2019 yılında 80 milyar dolar düzeyinde kaldı. 

Fonun öngörülen yıllık 100 milyar dolara 2020-2022 yıllarında da ulaşmayacağı belli oldu (OECD, 

2021b). Bunun yanında, fondaki bütçe büyük ölçüde salım azaltımı projeleri için kullanılır. Yeşil 

İklim Fonu’ndan 2015-2020 arasında onaylanmış projeler tutarı 7,3 milyar dolardır, bunun yalnızca 

2,7 milyar doları uyum konulu projelerdir (Green Climate Fund, 2021: 10). Oysa, Uyum Açığı 

Raporu’na göre, azgelişmiş ülkeler değişen iklime uyum sağlamak için şu anda yıllık 70 milyar 

dolara gereksinim duyuyorlar. Bu rakam 2030’da 300 milyar doları bulabilir (UNEP, 2021: xiv). 

Glasgow COP26’da azgelişmiş ülkeler, iklim finansmanının azaltım ve uyum arasında yarı yarıya 

dengeli sağlanmasını talep etseler de Glasgow İklim Paktı başlığıyla zirvede kabul edilen belgede, 

gelişmiş ülkelerin uyum için sağladıkları iklim finansmanını iki katına çıkarmalarının istendiği 

gevşek bir ifade ile yetinilmiştir (Glasgow Climate Pact, 2021).  

Azgelişmiş ülkelerin Glasgow’daki Taraflar Konferansı’nda kayıp ve zarar fonu oluşturulmasına 

yönelik çabaları da yine başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kayıp ve zarar, iklim değişikliğinin, azaltım 

ve uyum önlemleriyle engellenemeyen ya da hafifletilemeyen, iktisadi ve iktisadi olmayan, ölüm, 

geçim araçlarının yitirilmesi, coğrafya, kültür, kimlik, biyoçeşitlilik yitimi gibi etkileridir. Çeşitli 

ülkelerden 300 sivil toplum kuruluşu, COP26 Başkanına ve ülkelerin liderlerine yazdıkları açık 

mektupta, kayıp ve zararı karşılayacak bir finansmanın gerekliliğini vurguladılar. Mektupta verilen 

rakamlara göre, 2030 yılında gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kayıp ve zararlar, 580 milyar doları 

bulabilecektir (“Open Letter…, 2021).  

Bu rakamlar, iklim krizi ve adaleti mali açıdan ele alındığında, azgelişmiş ülkelerde uyum, kayıp ve 

zararların ulaştığı boyutları sergilemektedir. Uluslararası iklim finansmanı uygulamalarının ise 

emekçi kesimlerin enerji gereksinimlerinin giderilmesine, yoksul halkların değişen iklime uyum 

sağlamaları, kayıp ve zararlarının karşılanmasına yönelik olmadığı açıktır. Çok taraflı yatırım 

bankaları, özel finans kuruluşları, GFANZ, Yeşil İklim Fonu ve öteki kaynaklardan sağlanan 

krediler, büyük ölçüde, enerji sermayesinin dönüşümünün finansmanı içindir. 

1980’lerde başlayan, IMF ve Dünya Bankası’nın finanse ettiği yapısal uyum programlarıyla 

azgelişmiş ülkeler borç batağına sürüklenmişlerdi. Yeşil dönüşümün uluslararası finansmanı, 

gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki eşitsiz iktisadi ve siyasal ilişkileri koruyan o 

örüntünün yinelenmesidir. Bir dönem baraj projelerine, kömürlü termik santrallere, büyük kalkınma 

yatırımlarına kredi veren finans kuruluşları, şimdi aynı iştahla yeşil dönüşümü, yenilenebilir enerji 

santrallerini, iklim değişikliğine uyum projelerini destekliyorlar. Böylece, yeşil fonlarla ve yeşil 

kredilerle Güney ülkelerinin borç yükü artırılır, ucuz doğal kaynak ve meta transferi sürdürülür. 

Şöyle ki… 

Çok taraflı yatırım bankalarının iklim finansmanı, 2015 yılında 43 milyar dolarken beş yıl içinde 

yüzde 53’lük büyüme sergileyerek 2020 yılında 66 milyar dolara yükselmiştir. 2020 yılı 

finansmanının yarısından çoğu, düşük ve orta gelir kümesinde yer alan azgelişmiş ülkelere 

yönelmiştir. Bu ülkelere sağlanan 38 milyar dolarlık finansmanın 26 milyarlık bölümü, yatırım 

kredileridir (Multilateral Development Banks, 2021: 6-17; Durmuş, 2021). Başka bir anlatımla, 
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azgelişmiş ülkelerin kamu ve özel sektörleri, iklim finansmanı başlığı altında borç verilecek kârlı bir 

piyasaya dönüşmüştür.  

Azgelişmiş ülkelerin iklim finansmanından yararlanması, dış borçlarının silinmesi, bağış, gelişmiş 

ülkelerin tarihsel olarak verdikleri zararları ve kayıpları tazmin etmeleri biçimlerinde olmaz, 

borçlandırma yöntemine dayanır. Böyle olunca, iklim finansmanı, kredi faizlerinin ödenmesi 

yanında üretim yoluyla da yurtdışına değer transferini derinleştirir. İklim finansmanı adı altında 

kullanılan kredilerle dövize bağımlılığı artan bir ekonomide, döviz borcunun ödenmesi zorunluluğu, 

üretimin toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına değil borcun ödenmesine yönelmesini 

sonuçlandırır. Çünkü döviz borcunun ödenmesi, yurtdışından ülkeye döviz girmesini sağlayacak 

olan hammaddelerin, mal ve hizmetlerin üretilip dışarıya satılmasıyla, doğa varlıklarının döviz 

sahiplerine pazarlanmasıyla mümkündür. Bu da iklim finansmanıyla birlikte artan dışa bağımlılığın 

yurtdışı piyasalarda para eden ekoloji varlıkları üzerinde ağır bir yıkıma yol açması demektir. Döviz 

girdisi için rekabet, işgücünün ve doğa varlıklarının daha vahşi biçimde sömürülüp talan edilmesine 

ortam hazırlar. Dövizle borçlanmayı derinleştiren iklim finansmanı sistemi, yaratılan yanılsamanın 

tersine, azgelişmiş ülkelerin iklim ve doğa korunması koşullarını daha da kötüleştirir.  

Bu saptamayı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD’ın) bir 

raporundaki veriler de destekler niteliktedir. Çin dışarda tutulduğunda gelişmekte olan devletlerin 

2030 yılına kadar ödemeleri gereken dış borç, bir trilyon doları buluyor. Bu miktar, yeşil dönüşüm 

yatırımları için ayrılması önerilen, milli gelirin yüzde ikisi kadar bir bütçenin üzerindedir. Bu borcun 

365 milyar doları faizdir. İklim politikası söz konusu olduğunda borç erteleme ve borç silmenin 

gerekli olduğu açıktır.  

Raporda, uluslararası sisteme ilişkin reform önerilerinin serbest piyasaya ve sermaye akışlarına 

dayandığı, bu haliyle de küresel ekonomiyi yapılandıran bölünmeleri ve eşitsizlikleri daha da 

kötüleştireceği belirtilir. Bu reform gündeminin, küresel salım hedeflerini karşılamaya destek olması 

da olası değildir. Tersine, bu reformlar gelişmekte olan ülkelerde adil geçiş kavramını tehlikeye 

atabilir, çünkü var olan ihracat kapasitelerini olumsuz etkiler, mali yapılarını ve politika alanlarını 

zayıflatır. Sözgelimi, çevre kirliliğinin ölçülmesi, denetlenmesi, arıtılması ve azaltılmasıyla ilgili 

aygıtların ve malların ticaretinin serbestleştirilmesi, azgelişmiş ülkeleri önemli bir gelirden yoksun 

kılabilir. Bunların çoğu azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerden ithal ettiği, bunu yaparken de 

gümrük vergisi koyduğu ürünlerdir. Azgelişmiş ülkeler bu vergilerden 2019 yılında 15 milyar dolar 

vergi geliri elde ettiler. Bunlar üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılması, azgelişmiş ülkeleri iklim 

politikalarını uygulamak için de gerekli olan önemli bir gelirden yoksun kılar. Benzer biçimde, yeşil 

dönüşüme uygun olan yeniden kullanım, onarım, yenileme gibi süreçlerden geçen malların, ikinci el 

ürünlerin ve atıkların ticaretinin üzerindeki sınırlamaların kaldırılması önerileri de gelişmekte olan 

ülkelerin tepkisini çeker. Bu ülkeler, enerji verimliliği bulunmayan, gelişmiş ülkelerin kurtulmak 

istediği mallar için pazar olmaktan, atık yönetimlerinde ağır sorunlarla karşılaşmaktan, ikinci el 

giysiler yüzünden tekstil sanayilerinin ve kültürel giyim tarzlarının zarar görmesinden kaygı 

duyarlar.  

Yine rapordaki değerlendirmelere göre, yüksek karbon salımına yol açan üretim etkinlikleri, küresel 

değer zincirleri boyunca azgelişmiş ülkelere yönlendirildi, buna karşılık düşük karbonlu, üretim 

öncesi ve üretim sonrası iktisadi etkinlikler gelişmiş ülkelerde yapılmaya devam edildi. Sınırda 

Karbon Uyarlama Mekanizmaları gibi azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalata 

karbon vergisi getiren politikalar, uluslararası üretimin değişen koşullarından bağımsız olarak 
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düşünülemez. Gelişmiş ülkelerin kendilerine uyan çevre standartlarını azgelişmiş ülkelere 

yüklemesi, uluslararası iklim rejiminin, “ortak ama farklılaşmış sorumluluk” ilkesiyle bağdaşmaz 

(UNCTAD, 2021: iv-xiii). Gelişmiş ülke şirketlerinin azgelişmiş ülkelerde yarattığı salımlar da 

içinde olduğu halde, Güney’den gelen ürünü sınırda karbon vergisiyle cezalandırmak, Kuzey’le 

Güney arasındaki eşitsiz ekolojik ilişkileri daha da derinleştirir. Benzer biçimde, gelişmiş ülkelerin 

ve onların şirketlerinin 150 yıldır yaptıkları salımlarla yeryüzünün karbon eşiklerinin aşılmasının 

bedeli, sınırda karbon vergisi dayatılarak salımlarını azaltmaya zorlanan azgelişmiş ülkelere 

ödetilemez.  

SONUÇ 

Yazı boyunca sürdürdüğüm tartışmalar, yeşil dönüşümün sermaye sınıflarının kaldırıcı olduğu tezini 

güçlü biçimde doğrulamıştır. Bu tezi, üç dayanak üzerinde yükselttim. Birinci dayanak, yeşil 

dönüşüm için seferber olan toplumsal ve siyasal aktörlerdir (yenilenebilir enerji sermayesi ve finans 

kapital gibi sermaye fraksiyonları, kapitalist devlet, sermaye-devlet siyam ikizinin güdümündeki 

uluslararası iklim rejimi (COP26 örnek olayı), tüm bunlarla dirsek temasındaki STK’ler). İkinci 

dayanak, yeşil dönüşüm programının içeriğidir. Eleştirel bir yaklaşımla incelendiğinde sermaye 

sınıflarının çıkarlarını berkiten ve ekolojik yıkımı şiddetlendiren bir program olduğu açıktır. Her 

ikisini doğrulayan biçimde üçüncü dayanak da yeşil dönüşümün, ulus-devlet ölçeğinde kapitalist 

sınıfsal ilişkileri ve küresel ölçekte emperyalist ve kolonyalist ilişkileri sarsmak şöyle dursun, her iki 

düzlemde var olan sosyo-ekolojik eşitsiz ilişkileri sermaye yararına derinleştirip 

süreğenleştirmesidir. Bu üç nedenle, andığım aktörlerin koro halinde sahiplendikleri yeşil dönüşüm 

programından emekçi sınıflar, ezilen uluslar, iklim ve doğa yararına olumlu sonuçlar beklemek 

saflıktır.  

Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada ve ABD’den çeşitli örgüt ve kişiler, “Yokoluş Değil 

Ekososyalizm” başlıklı bir bildiri yayımladılar. Bildiride, iklim değişikliğini durdurmak için bir dizi 

talep vurgulanır. Talepler arasında, bu yazının konusuyla ilgili olanlar şunlar: Ulaşım, altyapı, 

sanayi, tarım ve binalarda yenilenebilir enerjiye hızla geçiş; yeşil işlere yatırım yapılarak adil geçiş; 

güney ülkelerinin sürdürülebilir teknoloji ve altyapıları geliştirmelerini sağlayan, küresel olarak 

fonlanan bir adil geçiş… ayrıca, özütlemecilik, ormansızlaştırma ve toprağın ele geçirilmesi 

yollarıyla yerli halkların ülkelerine zarar verilmesinin derhal sona erdirilmesi; ekolojik ve toplumsal 

olarak yıkıcı özütlemeciliğin sonlandırılması; biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için korunan 

alanların alabildiğine artırılması (the Ecosocialist Alliance, 2021).  

Sermayenin kaldıracı tezine ek olarak yazıda ulaştığım bulgular, yeşil dönüşüm politikası olarak da 

sık sık önümüze konulan bu taleplerin birbirleriyle çelişkili olduğunu göstermektedir. Yenilenebilir 

enerjiye geçiş talebi özütlemeciliğin sonlandırılması/sınırlandırılması talebiyle, yeşil dönüşüm 

yatırımlarının küresel finansmanı talebi uluslararası iklim adaleti talebiyle, yenilenebilir enerjiye 

geçiş talebi biyoçeşitlilik alanlarının korunması talebiyle çatışır. Bu çelişkiler, kapitalist düzende, 

yenilenebilir enerji sermayesi ile finans kapital yararına çözümlenir; yani iklim adaleti, doğanın 

korunması, eşitsizliklerin giderilmesi konuları başka bir bahara kalır. Bu nedenle, gelişen iklim 

mücadelelerinin, düzenin aktörlerinin rüzgarına kapılmaksızın bütünlüklü bir siyasal stratejiye sahip 

olmaları yaşamsal önemdedir.  

Yazıdan çıkan sonuçları sıralamam gerekirse: Öyle bir yeşil dönüşüm ki, enerji sermayesinin 

fraksiyonları arasında yeni bir denge yaratmak dışında bir dönüşüm sunmuyor. Öyle bir yeşil 
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dönüşüm ki, ulusal ölçekte devlet-sermaye ilişkisini verili kabul ediyor, kamu bütçesinden fosil 

desteklerinin yerini yenilenebilir enerji şirketlerine yapılan destekler, fosil finansmanının yerini de 

yenilenebilir enerjinin finansmanı alıyor. Öyle bir yeşil dönüşüm ki, kapitalist tahakküme dayalı, 

bildiğimiz enerji düzeninde, fosilden yenilenebilir enerji kaynağına geçilmesi dışında bir değişiklik 

içermiyor: çünkü enerji üretim araçları özel mülkiyete konu olmaya devam edecek, enerji meta 

olarak ve kâr için üretilecek, enerji kararlarının oluşturulmasında emekçi sınıfların, sömürge ya da 

ezilen yerli halkların, yerel toplulukların hiçbir söz hakkı olmayacak, Türkiye’de olduğu gibi 

milyonlarca ev, faturalar ödenemediği için elektriksiz kalacak, emekçi sınıflar enerji fiyatları altında 

ezilirken enerji şirketleri, devletin sağladığı yatırım, vergi ve sigorta prim destekleri, kamu 

bankalarından ucuz krediler, acele kamulaştırma kolaylıkları, tarife garantileri vb. sayesinde yüksek 

kazançlar elde edecekler, ekonomide enerji geçişiyle birlikte ekolojik yıkım da devam edecek. Öyle 

bir yeşil dönüşüm ki, sermaye ile emek arasındaki sömürüyü, bu sömürünün ortağı olan devleti, 

sermayenin yeryüzünün her yerinde yarattığı ekolojik yıkımı ve gelişmiş-azgelişmiş ülkeler 

arasındaki iktisadi, ekolojik ve karbondioksit salımları bakımlarından var olan eşitsizlikleri ortadan 

kaldıracak hedefi, programı, müdahale kapasitesi, siyasal öznesi bulunmuyor, bu konularda 

kullanılacak politika araçlarının geliştirilmesiyle de ilgilenilmiyor. Öyle bir yeşil dönüşüm ki, iklim 

adaleti, uyum, kayıp ve zarar konularında gelişmiş Kuzey devletlerinin ve onların sermaye 

gruplarının tarihsel sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeleri yönündeki taleplere, bilerek ve 

isteyerek yanıt üretilmiyor. Azgelişmiş ülkelerin dış borçlarının silinmesi söz konusu olmadığı gibi 

enerji dönüşümünün finansmanı için verilen kredilerle dış borç yükleri katlanırken bu ülkelerden 

değer transferi ve geride bıraktığı ekolojik yıkım daha da artırılıyor.  

Özetlediğim dayanaklar, talepler arası çelişkiler ve yeşil dönüşüm gerçekliği karşısında, emek, 

ekoloji, iklim, ekososyalizm örgütlenmelerinin, yeşil dönüşümü, kendi yararlarına bir kaldıraç olarak 

kullanmalarının olanaksızlığı açıktır. Ayrıca, yeşil dönüşüm stratejisi, orasından burasından 

çekiştirilerek düzeltilemeyecek denli sermayenin çıkarlarıyla yoğrulmuştur. Bu nedenlerle, 

sermayenin kaldıracı olan yeşil dönüşüm stratejisini benimseyen bu gibi örgütlenmeler, sermayenin 

dümen suyuna girmiş olurlar.  

Devletler, çok taraflı kalkınma bankaları ve özel finansman kuruluşları, çeşitle sektörlere dağılmış 

halde bulunan sermayenin fosile bağlı fraksiyonuyla enerji dönüşümüne bağlı fraksiyonu arasında az 

çok bir denge gözetiyorlar. Sermayenin bu iki fraksiyonu arasında kızışan kavgada, emek-ekoloji 

güçlerinin, fosile karşı yükselen bir fraksiyonun yanında ama son kertede sermayeden yana tutum 

sergilemeleri, kendi gerçekliklerini yadsımak olur. Hiç kuşku yok ki, dünya ve Türkiye fosil enerji 

üretimine derhal son vermeli, fosil şirketleri tasfiye etmeli ve fosil şirketlerin ve onların destekçisi 

devletlerin emekçi sınıflara, insan-olmayan varlıklara ve yeryüzüne karşı işlediği suçlar cezasız 

bırakılmamalıdır. Toplumsal muhalefetin mücadele enerjisini buraya yönlendirirken sermayenin bir 

fraksiyonundan yana yeğlemede bulunması, hiçbir biçimde gerekli değildir. Ne fosil kapitalizmi ne 

de yeşil dönüşüm kapitalizmi bir seçenektir. Çünkü ikisi de sermayenin çözümsüzlük kuyusunda 

boğulmakla sonuçlanır. O nedenle, üçüncü seçenek gerçekte tek seçenektir; bu yol da sermaye 

hegemonyasının dışında bulunur (bkz. Çoban, 2021c). Emek ve ekoloji bloğu, sınıfsal gücüyle, 

toplumsal potansiyeliyle, organik aydınlarıyla, mücadele pratikleriyle, stratejisiyle, tarihsel 

haklılığıyla biçimlendirdiği kendi yolunu, sermayeye dayatarak ve hayata geçirerek sorunu 

çözecektir.  
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Oğuz TÜRKYILMAZ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

 

 

 

MERHABA! 

Değerli Katılımcılar ve İzleyiciler,  

Sizleri, kendi adıma, üyesi olduğum TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Başkanı olduğum 

MMO Enerji Çalışma Grubu, üyesi olduğum ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu ve yine 

üyesi olduğum 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu adına selamlıyorum. 

Yapacağım konuşma, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve 21. Yüzyıl Planlama Grubu 

bünyesinde konu ile ilgili yaptığımız çalışmalardan hareketle tarafımca kaleme alınmış ve MMO 

Enerji Çalışma Grubunun çalışmalarına her zaman destek olan yakın çalışma arkadaşlarım Maden 

Mühendisi Mehmet Kayadelen, Makina Mühendisi Orhan Aytaç ve Kimya Mühendisi Nilgün 

Ercan’ın katkılarıyla son halini almıştır. Bu konuşma, TMMOB Enerji Sempozyumu’nda, 

09.12.2021 tarihinde Açılış Sunumu olarak yaptığım, “Dünya ve Türkiye’de Enerji Görünümü, 

Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı?” başlıklı Sunuş ve 11.12.2021 tarihinde yaptığım “Yeşil 

Mutabakat ve Yeşil Dönüşüme Eleştirel Bir Bakış” başlıklı konuşmada ifade edilen görüşlerle 

birlikte değerlendirilmelidir.  

Günümüz dünyasında, bir yanda dünyanın kaynakları ve doğanın varlıkları, kapitalizmin körüklediği 

çılgın bir tempo ile ve fütursuzca, toplumsal yaşam gereklerinin çok üzerinde tüketilmekte. Diğer 

yanda, hâlâ 3 milyar insanın evinde ellerini yıkayacağı bir lavabo, 2,7 milyar insanın yemek 

pişirmek için düzenli bir mutfağı bulunmamakta; sekiz yüz milyon kadar insan elektrikten 

yararlanamamaktadır. Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkelerde yaşayanlar da dâhil; çok sayıda insan, 

alım güçlerinin yetersizliği nedeniyle mevcut imkânlara ulaşmakta zorluk çekmekte, ödeyemedikleri 

yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle karanlık ve soğuk bir yaşama mahkum olmaktadır. 
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Sanayi devriminden bu yana, kapitalist sistemin yürüttüğü kâr hırsı ile doğayı hiçe sayan politikalar 

ve çok fazla artan fosil yakıt tüketiminin neden olduğu sera gazları ve çeşitli kirleticiler, hava ve 

çevre kirliliğini hızla artırmıştır ve artırmaya devam etmektedir. 

Sera gazı salımları ve kirleticilerdeki yoğun artışın tetiklediği: 

- İnsan yaşamını ve doğayı tehdit eden; kuraklık, denizlerin ısınması, yeraltı sularının azalması, 

orman yangınları, beklenmedik zamanlarda yüksek yağışlar, yağışların düzensiz hale gelmesi, su 

baskınları vb. yıkıcı zararları azaltmak,  

- Hızla yükselme eğilimindeki sıcaklık artışını 1,5-2 oC ile sınırlamak için, enerji üretim ve 

tüketiminde fosil yakıtların payını mutlaka radikal ve hızlı bir şekilde düşürmek gerekir. 

Petrol, gaz ve kömür tekellerinin çok etkin olduğu dünyada, birincil enerji tüketiminde 2020’de 

yüzde 83 oranında olan fosil yakıtlara yüksek bağımlılık, izlenen politikalarda çok radikal 

değişiklikler olmadığı sürece, kısa ve orta dönemde kayda değer bir azalma göstermeyecektir.  

İklim sorunsalı, kapsamı, nedenleri ve sonuçları ile, ideolojik, iktisadi, sınıfsal, siyasal bir sorundur 

ve bu özelliklerinden dolayı zaman, mekân ve ölçek boyutları vardır. Sorunun çözümü için bütün bu 

düzlemler ve ölçekler arasında etkileşim kuran ve geleceğe ertelenmemiş siyasi ve toplumsal bir 

mücadeleye ihtiyaç var. İklimle ilgili sorun yumağı, iktisadi, toplumsal ve tarihsel eşitsizlikleri 

artırdığı gibi dezavantajlı kesimlere, yoksul ülkelere, geri kalmış bölgelere, emekçi sınıflara, 

işsizlere, kadınlara ve gelecek kuşaklara daha ağır yükler yüklemektedir. Sorun, küresel, ülkesel ve 

bölgesel, sınıfsal, toplumsal cinsiyet boyutları olan bir sorundur. Bu kadar çok boyutlu ve karmaşık 

bir sorunun, salt çevre ile ilgili teknik parametrelerin aritmetik değişimi ve mucizevi sonuçlar 

beklenen yeni teknolojilerin uygulanması ile çözüleceğini öne süren ve sorunu önemsizleştirmeye 

çalışan yaklaşımlar kabul edilemez.  

İklimle ilgili sorunları, uzunca süre reddeden ve kabul etmeyen sermaye sınıfları, şimdilerde 

durumdan vazife çıkararak, politika değişikliğine yöneldiler. Görünürde iklim kaynaklı sorunları 

çözme iddiasıyla, ama esas olarak, sermayenin kendi krizlerini aşmak amacıyla; kapitalist yeniden 

üretim için yeni faaliyet ve kazanç alanları yaratmayı amaçlıyorlar. Bugüne değin enerji 

yatırımlarında yalnız azami kâr dürtüsü ile hareket eden, doğayı tahrip etmekte beis görmeyen 

sermaye; küresel salgının altüst ettiği, eski birçok kurumun işlevlerini yitirdiği bir süreçte, “enerjide 

yeni düzen, yeşil enerji, yeşil dönüşüm’’ slogan ve önermelerini tekrarlayarak, bir masumiyet 

maskesi ile sahneye çıkmıştır. 

Özel şirketlerin ve doğrudan veya dolaylı olarak finanse ettikleri ve/veya destekledikleri düşünce 

kuruluşları eliyle lanse ettikleri, uluslararası ve ulusal ölçekte dil ve söylem değişikliği, iklim krizine 

karşı kayda değer bir mücadele verme niyetleri olduğunu göstermiyor. Bugüne değin yapılan ve 

doğaya, çevreye, topluma zarar veren kuralsız, düzensiz sanayi, madencilik, enerji ve altyapı 

yatırımlarından sorumlu olan sermaye kesimleri şimdi, “Krizi benzersiz bir fırsata çevirmek” için; 

AB ve AB üzerinden dünyaya; “Avrupa Yeşil Mutabakatı” adı ile “yeni bir sermaye birikim 

yöntemini”, büyüme stratejisi tabelasıyla önermektedir. 
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AB’nin Yeşil Mutabakat, Yeşil Dönüşüm Programları doğrudan kamu kaynaklarının hidrojen 

üretimi, elektrikli araçlar, karbon tutma ve yakalama teknolojileri vb. teknoloji ve uygulamalar 

geliştirerek, yeni faaliyet ve kazanç alanları yaratmaları için özel sektöre aktarılmasını öngörüyor. 

ABD’de ise, Biden’in yeşil soslu altyapı programı da büyük müteahhitlik şirketlerine yeni iş alanları 

açıyor.  

Kapitalist sistemin dünyamıza egemen olan odakları; IPCC toplantıları belgelerinin, COP 

Raporlarının ve daha bir çok araştırmanın vurguladığı sera gazı salımlarının ve sıcaklık artışlarının 

yakıcı sonuçlarını göz ardı etme imkanı kalmayınca, sorumlu oldukları küresel sıcaklık artışını 

sınırlamaktan, karbon salımlarını hızla azaltmaktan söz etmeye, “yeşil mutakabat”, “yeşil enerji”, 

“adil dönüşüm”, “net sera gazı salımları” gibi süslü, yanıltıcı, gerçeklerin üstünü örten 

söylemleri dillerinden düşürmemeye başladılar. 

Uluslararası Enerji Ajansı, iklim değişikliğini ve yarattığı sorunları fazla önemsemeyen, fosil 

yakıtlara güzellemeler yapan, temiz enerji diye nükleer enerjiyi ısrarla savunan çizgisinde ani bir 

değişikliğe yöneldi ve utangaç bir şekilde, mevcut yatırımların haricinde yeni kömür, petrol ve gaz 

yatırımlarına ihtiyaç yok dedi.  

Yapılan bütün bu çalışmaların ortaklaştığı önermeler, salımların hızla azaltılması, bunun için de fosil 

yakıt tüketimlerinin radikal bir biçimde kısıtlanması ve bütün ülkelerin salım azaltım hedeflerini 

yüksek oranda artırmalarının zorunlu olduğuydu. Pompalanan bu tür beklentilerle gidilen Glasgow 

Konferansı, fosil yakıt şirketleri ve onların iş ortağı olan ve yakın zamanda fosil yakıtlardan 

vazgeçmeye niyetli olmayan devletlerin temsilcilerinin kuşatması altında geçti. Dünyanın dört bir 

yanından gelip Glasgow sokaklarını dolduran binlerce kişi, toplantı salonlarına yaklaştırılmadılar 

bile. Alanlarda yankılanan “Fosil yakıtlara hayır, salımları bütünü ile sona erdirin” sloganları 

konferans salonlarındaki tuzu kurulara ulaşmadı.  

Bu acı gerçekler: 

- Yeşil badanalı da olsa özünde fosil yakıt temelli ve esas amacı, kapitalizmin tüketimin 

körüklenmesine ve doğayı tahrip eden sürekli yeniden üretim kurgusuna dayalı ve toplumun 

küçük bir kesimini oluşturan sermaye sınıflarının ve özel şirketlerin çıkarlarını kollayan, 

- Mevcut fosil yakıt temelli işleyişin, iklimi etkileyen süreç ve etkenlerle etkileşimini irdelemeden, 

sadece bazı teknolojik yöntemlerle sorunun çözülebileceği öneren, 

yaklaşım ve uygulamaları deşifre etmekle yetinmeyip, enerjide toplum yararını gözeten, kamucu, 

toplumcu başka bir dönüşüm programını tasarlamak, topluma anlatmak, benimsetmek ve uygulamak 

gerektiğini gösteriyor.  

Yapılan AR-GE çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceği ve önümüzdeki yıllarda hidrojenden 

yenilenebilir enerji kaynaklı olarak yeşil hidrojen üretilebileceği ve yakın gelecekte hidrojenin en 

önemli enerji kaynaklarından biri olacağı beklentisine dayalı stratejiler geliştiriliyor. Güneş ve 

rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak düşük maliyetle sudaki hidrojenin 

ayrıştırılması ve birçok sanayi dalında yakıt olarak kullanılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Öte 
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yanda, doğalgaz ve petrol tekelleri, doğalgazın ayrıştırılması ve karbon tutulması temelli hidrojen 

üretimini geliştirmeye ve pazarlamaya çalışıyorlar.  

- Karbon tutma ve depolama, havadaki karbonu tutma gibi ticari ve teknik uygulanabilirliği 

kanıtlanmamış ve fosil yakıtların kullanımını sürdürmeye yol açmasından dolayı karşı çıkılan 

teknolojilerden,  

- Esas olarak özel araç sahipliği anlayışı üzerinde temellenen, bütün araçları elektrikli yapmak gibi, 

yüz milyonlarca araca konulacak bataryaları ve kurulacak milyonlarca şarj istasyonları için 

ihtiyaç duyulacak değerli madenlerin yeryüzünde yeterli miktarda bulunup bulunmadığını, bu 

madenlerin çıkarılması ve işlenmesi sürecinin doğaya vereceği yıkıcı etkileri sorgulamayan 

önermeler pazarlanıyor.  

Çare beklemek doğru değildir. Önerilen yeşil program, fosil yakıt kaynaklı karbon salımlarını, sera 

gazlarını ve endüstriyel kirleticileri sona erdirmeyi de öngörmüyor. Kömür santrallarının tedricen 

devre dışı kalması, doğalgaz yakıtlı santrallarla nükleer santralların ise faaliyetlerini sürdürmesi 

planlanıyor.  

Başta AB olmak üzere, gelişmiş kapitalist ülkelerde gündeme getirilen yeşil dönüşüm programları, 

özellikle fosil yakıtlara dayalı olarak varlığını sürdüren bölgelerin ve bu sektörlerde çalışan 

emekçilerin durumu, bu işgücünün yeni iş alanlarına adaptasyon güçlüğü vb. sosyal ve ekonomik 

açıdan yüklü maliyetler ortaya çıkaracaktır. Bu maliyetlerin kimler tarafından, nasıl karşılanacağı da 

emek güçleri için bir mücadele alanıdır.  

Doğayı ve iklimi olumsuz yönde etkileyen yıkım sürecinin, insan yaşamı ve tüm canlı varlıklar için 

tehdide dönüşmesini önlemek için, başta emekçi sınıflar olmak üzere, toplumun ezici çoğunluğunun; 

çağdaş yaşam koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, hak ve 

çıkarlarının korunup geliştirilmesini öngören; kamucu, demokratik planlamacı, katılımcı, toplumcu 

bir program için, yeşil bir çevre, mavi bir gökyüzü, yaşanabilir bir doğa için, adaletli ve demokratik 

enerji politika ve uygulamaları için, enerjide başka bir dönüşüm için mücadele etmekle yükümlüyüz.  

1. Peki, AB’NİN YEŞİL MUTABAKAT PROGRAMI ne diyor? 

AB Komisyonu’nun, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusundaki kararlılığından söz 

ediyor, 

- “Atmosfer gittikçe ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki sekiz milyon türün bir 

milyonu yok olma riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor,” saptamasını 

yapıyor, 

- Ve devamla aşağıdaki hususları vurguluyor:  

“Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı salımların olmadığı ve ekonomik 

büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir 

ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme 

stratejisidir. 
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- Özel sermayeyi iklim ve çevre eylemlerine yönlendirmek için daha fazla çaba ve büyük kamu 

yatırımları gerekecektir. Tutarlı bir finansal sistem oluşturmaya yönelik uluslararası çabaların 

koordinasyonunda AB öncü olmalıdır. Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine, Avrupa’nın tek 

başına hareket ederek ulaşması mümkün değildir.  

- Komisyon, karbon kaçağı riskini azaltmak için seçilen sektörlerde ülke sınırlarında uygulanmak 

üzere karbon düzenleme mekanizması önermektedir.  

- Üye Devletler arasındaki bölgesel iş birliğini kullanarak açık deniz rüzgâr türbinlerinin üretim 

potansiyelini artırmak, birincil derecede önemli olacaktır. Yenilenebilir enerjilerin, enerji 

verimliliğinin ve diğer sürdürülebilir çözümlerin sektörler arasında akıllı ve kuvvetli bir şekilde 

entegre edilmesi, karbonsuzlaşmaya minimum maliyetlerle ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Karbondan arındırılmış gazların (yeşil hidrojen) geliştirilmesine yönelik desteğin artırılması ve 

rekabetçi bir yeşil hidrojen gazı piyasası için ileriye dönük bir tasarım yapılması yoluyla ve enerji 

kaynaklı metan emisyonları konusu da ele alınarak, gaz sektörünün karbonsuzlaştırılması 

kolaylaştırılacaktır.” 

2. YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN BAZILARI  

Yeşil Mutabakat’a yönelik, çeşitli kaynaklardan derlediğim eleştiriler bazı başlıklarda şöyle 

toplanabilir. 

2.1 Söylemle Çelişen Enerji Politikaları  

Küresel ölçekte salımların yüzde 21’inden sorumlu olan ulaşım sektörü, birçok ülkede salımların 

birincil kaynağıdır. Ulaşım salımlarında tarihsel sorumluluk, ABD ve Avrupa’ya ait iken, gelecekte 

ise Asya’nın öne geçmesi söz konusu. Eğer mevcut ve yeni taahhüt edilen salım azaltımları yerine 

getirilse bile, ulaşım kaynaklı salımlar 2050’de bugüne göre yüzde 20 artacak. Çok iddialı azaltma 

hedefleri bile uygulansa, ulaşım kaynaklı salımlar sıfırlanmıyor ve ancak yüzde 70 azaltılabiliyor. 

Çünkü, 

1. Ulaşım talebi, artan nüfus ve ekonomik gelişimle artıyor.  

2. Ulaşım, yüzde 95 petrol ürünlerine dayalı. 

3. Çözüm için yalnız elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara umut bağlanılıyor. Oysa bugünden sonra 

petrol yakıtlı hiçbir yeni araç imal edilmese bile, tüm araçların elektrikliye dönmesi onlarca yıl alır. 

Yeşil hidrojenin ticari olarak kullanılabilir olması için de uzun süre gerekebilir. 

4. Özel araç bağımlılığı elektrikli araçlarla da devam ettiği sürece, trafik sıkışıklıkları azalmayacağı 

gibi bu imkandan varlıklı kesimler yararlanacak.  

5. Yüz milyonlarca aracı elektrikli yapmak, milyonlarca şarj istasyonu inşa etmek büyük harcamalar 

demek. 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

248 
 

6. Jetlerde sıfır salım henüz uzak bir hedef, uzunca süre bir hayal. Uzun mesafelere uçabilecek 

elektrikli uçaklar için, hidrojen bazlı kerosenle başlayarak, hidrojen temelli çözümlerin kullanılması 

öngörülse de çalışmalar daha başlangıç aşamasında.  

7. Dizel yakıtlı gemiler daha yıllarca çalışır. Elektrikle çalıştırma olanağı yok. Yeşil amonyak vb. 

çözümlere bakılıyor. 

8. Dünyada yüz milyonlarca insan açlıkla boğuşurken, AB üyesi ülkelerin zengin yurttaşlarının 

bineceği araçlarda kullanılacak elektrik enerjisini üretmek için yakılsın diye, başka ülkelerdeki 

tarımsal arazilerin, üretimlerinde yoğun enerji, su, gübre, makineli tarım gerektiren endüstriyel bitki 

üretimine ayrılmasını savunmak doğru olabilir mi?  

Bir yandan fosil yakıt tüketiminin azaltılmasından söz edilirken, AB Komisyonu’nun bir fosil yakıt 

olan doğalgaza yönelik projelerine desteği sürüyor. 2020’de 32 projeye AB kaynaklarından 29 

milyar dolar aktarılması kararlaştırıldı.  

- Salımları azaltmaktan söz ediliyor. Ancak, yoğun salımları olan demir çelik ve çimento üretimi, 

petrokimya ve kimya tesisleri, gübre (yeşil hidrojenden üretilecek amonyakla) gibi karbondan 

arındırılması zor olan sektörler için hidrojen ve hidrojen bazlı yakıtlar öne çıkıyor. “Yeşil hidrojen” 

vurgusu ön plana çıkarılsa da, UEA’nın net sıfıra yönelik senaryosunda bile 2050’li yıllarda üretilen 

hidrojenin dörtte birinin “mavi hidrojen” (D. Gaz + Karbon tutma, kullanma, depolama) olacağı 

öngörülüyor. Bu nedenle, “Düşük karbonlu hidrojen” terimini kullanıyorlar.  

Fosil yakıt tüketen ulaşım araçları, savaş sanayisinin ve askeri birliklerin salımlarını azaltmaya 

yönelik kayda değer bir öngörü ve politika yoktur. Çok büyük yakıt tüketimi ve dolayısı ile salımları 

olan askeri birlikleri gözardı etmenin ne anlama geldiğinin yorumunu sizlere bırakıyorum.  

2.2 Net Sıfır Salım Büyük Bir Yalandır 

Bazı ülkeler önümüzdeki kritik yirmi yılda salımlarını asgari düzeyde azaltmayı, birçoğu ise 

salımları azaltmak yerine sürdürmeyi ve bu salımlara karşılık, karbon ticareti, ağaç dikme, karbon 

tutma, kullanma ve depolama teknolojisi vb. mekanizmalarla “net sıfır salımlara” ulaşmayı 

hedefliyor. Net Sıfır Emisyon kavramı, ülkelerin neden oldukları salımlarla, “yakalanacak, tutulacak, 

ormanlar vb. yeşil alanlar gibi yutaklar tarafından uzaklaştırılan emisyonlar arasında” bir denge 

kurulmasını öngörmektedir. 

Gelecek on yılda salımları radikal bir şekilde düşürmeyi öngörmeyen ve bunu geleceğe erteleyip, 

güvenilir, ölçülmüş, denenmiş, kanıtlanmış örnekleri olmayan karbon tutma, kullanma ve depolama 

projelerini çözüm olarak göstermekle salım azaltım hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Yeni 

ormanlar yaratma girişimleri, ancak yangınlar veya yasa dışı kesimlerle yok olan orman alanlarını 

yenilemeye yarar. Bir kömür santralı bir günde kapatılabilir ama yeni bir ormanlık alan geliştirmek 

onlarca yıl alır. Karbon ticareti ve denkleştirme mekanizmalarına bel bağlanamaz. Küresel Güneyi 

karbon yutma alanları olanları olarak görmek, bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam alanlarına 

müdahale ve topraklarından sürgün edilmelerinden başka sonuç veremez. Zengin Kuzey’in ve büyük 

kirletici diğer ülkelerin karbon salımlarını yutmaya yetecek miktarda orman alanı yok. Bu nedenle 

“Net Sıfır Salım” gibi illuzyonlar, çarpıtmalar yerine “Gerçek Çözümlere” ihtiyaç var. 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

249 
 

2.3 Karbon Tutma ve Depolama  

Çözüm önerisi olarak sunulan karbon salımlarının tutulması ve depolanması işlemi ise, yoğun enerji 

tükettiği gibi güvenli, ucuz maliyetli ve sürdürülebilir olduğunu gösterir, yeterince denenmiş ve 

kanıtlanmış örnekleri de bulunmamaktadır.  

Karbon ticareti, salımlarını sürdüren şirketlerin satın alacakları yenilenebilir enerji primleriyle 

kendilerini aklayacakları ahlaki olmayan bir ticari faaliyettir. 

Bütün cilalı sözlere karşın fosil yakıtlardan vazgeçilmediğinin son bir göstergesi olarak, Avrupa 

Parlamentosu’nun 2020’de fosil yakıtlara 27 milyar avro desteği onayladığı ve bu rakamın Adil 

Geçiş amaçlı yapılacak çalışmalar için tahsis edilen fonun tam 27 katı olduğu vurgulanıyor. 

AB ile ilgili diğer önemli bir saptama da şöyle:  

AB üyesi gelişmiş kapitalist ülkelerin iktidarlarının yanı sıra büyük şirketlerin yöneticileri, solun 

söylemlerine el koyuyor, görüntüde benimsiyor ve savunuyor gözükürken esas olarak bu 

söylemlerin içini boşaltıyor. AB yönetim kademelerinde, büyük şirket yöneticilerinin adeta kuşatma 

ve işgali altında oluşturulan kurullarda, çoğu kez işveren örgütlerinin temsilcileri ağırlıkta ve 

belirleyicidir. Emek örgütlerinin bütün bu barikatları aşıp, AB yetkili organ ve yöneticilerine 

ulaşması ve görüş ve önerileri ile karar süreçlerinde etkin olması çok güçtür.  

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat kapsamında yapılacak çalışmalarda özel şirketlere öncelik ve 

ağırlık verilmesini, özel şirketlere AB fonlarından azami desteğin verilmesini öngörüyor.  

3. QUO VADİS TÜRKİYE?  

Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi 

seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmak ve bununla yetinmeyip, 1,5°C için çaba 

harcamaktır. Çünkü sıcaklık artışının ancak 1,5°C ile sınırlanması halinde iklim değişikliğinin 

risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağı kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için de 

salımların mümkün olan en kısa sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar salınan ve 

tutulan sera gazlarının dengelenmesi hedeflenmektedir.  

IPCC çalışmaları, küresel salımlarının bugünkü düzeyinin sürdürülmesi halinde, karbon bütçesinin 

2030’ların başında tüketileceğini ve 2030’larda küresel ortalama sıcaklıklarda 1,5 derece sınırının 

geçileceğini ortaya koymuştur. 

Türkiye, Paris Anlaşması’yla ilgili toplantılarda, “ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar” 

ilkesinin netleştirilmesi üzerine odaklandı. “Gelişmekte olan bir ülke” statüsünde olduğunun yeni 

anlaşmada da kabul edilmesini talep ederken, azaltım hedeflerine ulaşmada finansal 

mekanizmalardan ve teknoloji transferlerinden yararlanmak istediğini de belirtti. Yıllarca, bu 

istemleri kabul edilmeden anlaşmanın onaylanmayacağı bildirilirken; muhtemeldir ki iktidar, iklim 

kredilerinin dayanılmaz cazibesine kapıldı. 21 Eylül 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla ülkemizin Paris Anlaşması’na taraf olacağını ve 

2053’te Net Sıfır Emisyon hedefini kabul edeceğini ilan etti. Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 6 Ekim 2021’de TBMM’de oy birliğiyle kabul edildi. Kanun, 

10.11.2021’de yürürlüğe girdi. Türkiye Paris Anlaşması’nı onaylarken, 2053 yılına kadar net sıfır 

emisyon hedefini de kamuoyu ile paylaşarak iddialı bir açıklamaya imza attı. Karbon yakalama 

potansiyeline sahip doğal yutak alanların ve teknolojik yutakların kapasitesi ile atmosfere salınan 

sera gazı hacminin eşitlenmesini ifade eden bu hedef, Türkiye’nin en güncel doğal yutak hacmi göz 

önünde bulundurulduğunda 2053 yılı itibarıyla 80 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri sera gazı salması 

anlamına geliyor. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyon seviyesinin 506 Mt 

CO2 eşdeğeri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, net sıfır hedefinin ne denli iddialı bir hedef 

olduğu da ortaya çıkıyor. 

Türkiye Paris İklim Anlaşması kapsamında 2015 yılında sunduğu Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nda, 

2030 yılı emisyonlarında mevcut politikalar senaryosuna oranla yüzde 21 seviyesinde bir azaltım 

taahhüt etmiştir. “Artıştan azaltım” olarak nitelenen bu taahhüde göre, Türkiye salımlarının 2030’a 

kadar 1.175 milyon tona çıkabilecek olduğunu ancak bu rakamı yüzde 21 oranında azaltabileceğini 

ve 929 milyon tona düşürmeyi hedeflediğini bildirmiş ancak 2030 sonrası için de sera gazı 

emisyonunu azaltmaya yönelik bir hedef sunmamıştır. Bahsi geçen hedef halihazırda Türkiye’nin 

iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sunduğu en güncel hedeftir. İklim değişikliği stratejilerine 

yön vermek üzere yayımlanan 2011-2023 Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, 2010-2023 İklim 

Değişikliği Stratejisi ve 2011-2023 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, kapsamlı yol 

haritalarından yoksundur. 16 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile, 

inandırıcı olmasa da, uyumluluk kapsamında AB Yeşil Mutabakatı’na doğru çeşitli adımlar atılacağı 

izlenimi verilmeye çalışılmıştır.  

Ancak gerçekler başka. Ülkemizin, 2053’te Net Sıfır Emisyon hedefine nasıl ulaşacağına dair 

hazırlanmış, konuşulmuş, tartışılmış, üzerinde anlaşılmış, açıklanmış bir stratejisi, yol haritası yok. 

Birincil enerji arzında fosil yakıtların payının yüzde 83,3 olduğu ülkemizin fosil yakıt tüketimini 

azaltmaya yönelik kayda değer bir öngörüsü ve planı da yoktur. Tersine, birkaç hafta öncesine değin 

Paris Anlaşmasını imzalamayan, salımları azaltmak için hiç ciddi bir çalışma yapmayan siyasi 

iktidar ve enerji yönetimi;  

- Cumhurbaşkanlığı 2022 Programında, “Milli enerji ve maden politikası kapsamında, yerli kömür 

kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, büyük linyit 

rezervlerinin elektrik üretiminde kullanılmasına yönelik madencilik açısından Kaynak Raporu ile 

Rezerv Raporu hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir” denilmektedir.  

- Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planında ise, “Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji 

Arzı” başlıklı bölüm hedeflerinde de, kömürün kullanımının sınırlanmasına, elektrik üretiminde 

kömüre dayalı santrallar payının düşürülmesine dair tek satır yoktur.  

- Yaratacağı çevre sorunları ve oluşturduğu riskleri göz ardı ederek, teknik, ekonomik ve siyasal 

olarak dışa bağımlığı artıracak olan AKKUYU NGS benzeri iki yeni NGS kurmayı 

öngörmektedir.  

Diğer tarafta, Türkiye’nin iklimle ilgili Paris Sözleşmesi’ni imzalaması da sorunları çözecek sihirli 

bir anahtar değildir. Ülkemizin imzaladığı bazı uluslararası sözleşmelerin amir hükümlerinin 

uygulanmadığı ve yürürlükte olmalarına karşın yok sayıldıkları da göz ardı edilmemelidir. 
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4. ENERJİDE DÖNÜŞÜM, NE İÇİN, KİMİN İÇİN? 

Enerji politika ve uygulamaları; çağdaş toplumlarda tüm yurttaşların ve toplumun ortak 

gereksinimleri olan eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, iletişim, kültürel ve sportif hizmetlerinin, güvenli 

çalışma ve yaşam koşullarının, beslenme, uygun barınma ihtiyaçlarının ve tüm bu hizmet ve 

faaliyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde toplam ekonomik faaliyetlerin gereksineceği miktar 

ve nitelikte enerjinin; toplum çıkarlarını gözeten kamusal planlama kapsamında, kamu hizmeti 

olarak, doğal ve toplumsal çevreye olumsuz etkileri asgari düzeyde tutularak ve azami ölçüde 

yenilenebilir kaynaklara dayalı, etkin ve verimli olarak temini, iletimi ve dağıtımını amaçlamalıdır.  

Genel olarak enerji, özel olarak elektrik üretimini artırmak, özel şirketlerin kazançlarını katlamak 

için daha fazla elektrik üretip, kamu binalarını, iş merkezlerini, plazaları, AVM’leri pırıl pırıl 

aydınlatmak marifet değildir. 

Sorunlar, sorunları yaratan ve yaratmaya devam edenlerle birlikte aşılamaz. Yeni kazanç alanları 

yaratmak için, bir tarafta fosil yakıt ticareti, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimi gibi faaliyetlerini 

sürdürürken, diğer tarafta kurdukları, kurdurdukları, finanse ettikleri düşünce kuruluşları üzerinden 

timsah gözyaşları dökerek, “yeşil yeniden yapılanma”, “yenilenebilir enerji”, “yeşil dönüşüm” 

söylemlerini yaygınlaştırmaya çalışan uluslararası tekellerin ve onların yerli ortakları sermaye 

gruplarının gerçek amaç ve niyetleri açığa çıkarılmalıdır.  

5. TOPLUM YARARINI GÖZETEN KAMUCU BR DÖNÜŞÜM İÇİN NE 

YAPMALI? 

YEŞİL BİR ÇEVRE, MAVİ BİR GÖKYÜZÜ, YAŞANABİLİR BİR DOĞA İÇİN, TOPLUM 

ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA, ADALETLİ VE DEMOKRATİK ENERJİ POLİTİKA VE 

UYGULAMALARI İÇİN: 

Sorunları aşmak ve krizden mümkün olan en çabuk şekilde ve en az hasarla çıkabilmek için; 

yurttaşların ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanmasında kamu mülkiyeti, kamusal 

hizmet ve toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma 

perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması gereklidir. Kamu işletmelerinde 

şeffaflık sağlanması, çalışanların yönetime katılması, karar alma süreçlerinde ve denetimde etkin 

olmaları, sendikal örgütlenmenin yaygınlaşması, yatırımların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

hizmetin niteliğini artıracaktır.  

Demokratik enerji politikalarını ve programını önce hayal etmeliyiz. Kimse hayallerimize ket 

vuramaz. Sonra tasarlamak, kurgulamak, geliştirmek ve uygulamak için yoğun bir şekilde 

çalışmalıyız. Demokratik enerji programı, emeğin tarihsel kazanımlarını, örgütlülüğünü ve sosyal 

devleti sermayenin çıkarları lehine yok eden; sağlık, eğitim dâhil tüm alanları piyasa uygulamalarına 

açan neoliberal politikaların değiştirilmesini esas almaktadır. Emeği en yüce değer sayan, siyasal, 

ekonomik, sosyal yönleriyle bütünlüklü, toplumcu bir demokratikleşme siyasal programı, eşit, 

özgür, adil bir topluma, bağımsız ve demokratik bir ülkeye ulaşma mücadelesinin ayrılmaz bir 

parçasıdır.  
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ENERJİDE NASIL BİR DÖNÜŞÜM? 

Enerjinin tüm tüketim alanlarında daha verimli kullanılmasını sağlayacak politika ve uygulamalar 

yürürlüğe konulmalı, demokratik bir planlama anlayışı ve uygulamasıyla toplumun gerçek 

ihtiyaçlarının karşılanması temel olmalıdır. Kapitalizmin gereksiz tüketim, sürekli yeniden üretim 

sarmalının tetiklediği, genel olarak tüm enerji kaynaklarının, özel olarak işlevsel olmayan elektrik 

tüketiminin körüklenmesi anlayışından uzak durulmalıdır.  

Bakım, onarım, rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları ile mevcut elektrik üretim tesislerinin 

kapasite kullanım oranları yükseltilmelidir. İletim ve dağıtım şebekelerinde de yenileme yatırımları 

ve yeni yatırımlarla teknik kayıplar azaltılmalıdır. 

Bundan böyle yeni elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanmasında, karbonsuzlaşma hedefi 

doğrultusunda; enerji üretim tesislerinin kamusal bir planlama anlayışı içinde, esas olarak rüzgâr, 

güneş vb. yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve toplum çıkarlarını gözetir biçimde kurulması 

temel olmalı, rüzgâr ve güneş enerjisinden daha çok yararlanılmalıdır. Büyük ölçekli rüzgâr ve 

güneş santralları, kurulacakları bölgede istihdamı artıracak ve cinsiyet eşitliğini de sağlayacak 

toplumsal kalkınma projeleri olarak ele alınmalıdır. Karasal GES’ler, RES’ler verimli arazilere, yeşil 

alanlara, ormanlara değil çorak tepelere kurulmalıdır. İletim ve dağıtım şebekelerinde planlamalar 

yeni güneş ve rüzgar enerjisi potansiyel üretim sahalarına bağlantılara olanak verecek şekilde 

yapılmalıdır. Yurttaşların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirecekleri dağıtık enerji 

uygulamaları ve enerji kooperatifleri desteklenmelidir.  

Şimdi kapatılmış olan EİEİ’nin yılar önce yaptığı çalışmalara göre, rüzgârda 40.000 MW olarak 

tanımlanan karasal kurulu güç potansiyelinin henüz yalnız dörtte biri devreye alınmıştır. Düşük 

hızlarda esen rüzgârla da elektrik üretebilen türbinlerin gelişimi de dikkate alınarak, yapılacak yeni 

bilimsel çalışmalarla, Türkiye’nin, güncel karasal ve deniz üstü rüzgara dayalı elektrik üretim 

potansiyeli belirlenmelidir. 

Denizlerde kurulabilecek RES’lerde ise daha yola bile çıkılmamıştır. İlgili tüm kesimlerin 

katılımıyla deniz üstü RES’lerle ilgili bir yol haritası ve strateji belgesi hazırlanmalıdır. Bugün 

yalnız yüzde 3’ü değerlendirilen güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin değerlendirilmesi için, 

güneş enerjisi karşıtı yaklaşım devre dışı bırakılmalı, konan engeller kaldırılmalı ve bu sonsuz 

kaynaktan en yüksek düzeyde yararlanılmalıdır.  

Yeni kurulacak santralların ve bakım-rehabilitasyon-yenileme çalışmaları yapılan tesislerin enerji 

ekipman ihtiyaçlarının yurtiçinden imal ve temini esas olmalıdır. 

2020 yılı geçici verilerine göre 305,5 milyar kWh olan yıllık elektrik üretiminde özel sektörün payı 

yüzde 81,7’dir. Özellikle arz güvenliğinde kamusal ağırlığın oluşması ve elektrik enerjisi 

fiyatlarında olası manipülasyonları önlemek için, gerek kurulu güç dengesi gerek üretim miktarı 

açılarından üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması şarttır. Kamu elindeki santralların 

özelleştirilmesi derhal durdurulmalıdır. Verimli özel santrallar da kamulaştırılmalıdır. Neden 

oldukları salımları ve çevre kirliliğini köklü ve kalıcı bir şekilde azaltmayan santrallarla, kömür 

rezervleri tükenen veya dışsal maliyetleri yüksek olduğu için kömürün çıkarılmasından vazgeçilecek 

sahalarda bulunan kömür santrallarının faaliyetlerine son verilmelidir. Bu nedenle arzda doğabilecek 
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eksiklikler ve sağlanacak verimliliğe rağmen ihtiyaç duyulacak yeni elektrik enerjisi ihtiyacının 

karşılanması için; büyük rüzgâr çiftlikleri, çok büyük güneş enerjisi üretim sahaları, planlaması 

yapılmış, doğal ve toplumsal çevreye zararları asgari düzeyde olacak, yöre halkının kabul ettiği ve 

devreye alındığında yöre halkına doğrudan ve dolaylı katkılar sağlayacak HES vb. yenilenebilir 

enerjiye dayalı büyük elektrik üretim tesisleri, kamu eliyle yapılmalıdır. 

Yaygınlaşan kuraklık, yağış rejimlerinde değişiklikler vb. etkenleri dikkate alan, içme suyu, tarımsal 

sulama ve sonra enerji amaçlı bir su yönetim politikası ile hidroelektrik potansiyel akılcı bir şekilde 

değerlendirilmelidir.  

YERLEŞİMLER, YAPILAR 

Isınma amaçlı fosil yakıt kullanımının azaltılması için:  

- Tüm binalar ve yapılar, ısınma ve soğutma ihtiyaçlarını ve ısı kayıplarını asgariye indirecek 

mimari özelliklere, yapım kurallarına ve güneşten azami ölçüde yararlanmalarına imkan 

verecek güneş mimarisi esaslarına uygun olmalıdır. 

- İmar planlamaları ve düzenlemelerde kentsel yerleşimler güneşten azami ölçüde yararlanmaya 

olanak verecek şekilde konumlanmalıdır. Mevcut bina stokunda, mimarisi uygun olan tüm 

binalarda ve yeni inşa edilen tüm yapılarda sıcak su eldesi için güneş panelleri uygulaması 

zorunlu olmalıdır. Yapıların ortam (toprak, su, hava) ısısından yararlanmalarını sağlayacak ısı 

pompaları kullanmaları sağlanmalıdır. 

- Jeotermal kaynaklar bölgesel ısıtma için, çevre koruyucu tüm önlemler alınarak azami ölçüde 

değerlendirilmelidir.  

- Mevcut yapı stokunda yalıtım çalışmalarına ağırlık verilmeli, konutlarda yalıtım yapılabilmesi 

için kamu kaynaklarından destek sağlanmalı, KDV yüzde bire indirilmelidir. Enerji verimliliği 

yüksek ev ekipmanlarının vergileri (ÖTV, KDV) düşürülmelidir. 

Tüm fabrikalar, stadyumlar, terminaller ve büyük binalarda çatılara, yerleşimlerde ölü alanlara güneş 

panelleri konulmalıdır. Karayolları ve demiryollarının aydınlatılmasında güzergah üzerinde 

kurulacak güneş panellerinden yararlanılmalıdır.  

SANAYİ 

Sanayileşme strateji ve politikalarında, yoğun enerji tüketen, eski teknolojili, çevre kirliliği 

yaratabilen sanayi sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, tekstil vb.) yerine; 

ülkenin mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını planlama anlayış ve kurgusu ile ele alan, enerji tüketimi 

düşük, ithalata değil, yerli tasarım, mühendislik, hammadde, ara mal ve üretime dayalı, karbonsuz ve 

düşük karbonlu sektörlerin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Öncelikli sektörler, bu sektörlere 

girdi tedarik eden sektörlerle birlikte bir bütünlük içinde geliştirilmelidir.  

Ülkemizin en büyük ihracat pazarlarından olan AB’nin yanı sıra birçok küresel mal alımlarında 

karbon denetimlerine başlanacağı ve AB’nin ürün ithalatında sınırlarda karbon vergisi uygulayacağı 
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dikkate alındığında, karbon vergisini yurtiçi sanayi üretiminde de uygulayarak, sınai tesislerin 

yenilenebilir kaynaklara yönelmeleri ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaları sağlanmalıdır. Toplanan 

karbon vergileri de yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için kullanılmalıdır.  

Sanayi tesislerinin, kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tesis bünyesinde tekil ve 

bulundukları organize sanayi bölgelerinde ortaklaşa, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

üretimleri desteklenmelidir. 

BİLİM, TEKNOLOJİ, AR-GE 

Başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, bu 

kaynaklara dayalı enerji üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların yurtiçinde üretilmesi için 

teknik destek verilmesi, teknoloji geliştirme ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi, ölçüm ve 

belgelendirme hizmetlerinin verilmesi vb. çalışmaları yapmak üzere TUBİTAK’ın enerji ile ilgili 

birimleri, üniversitelerin ilgili enstitü ve merkezleri, kamu ve özel kuruluşların enerji Ar-Ge 

birimleri, ortak bir kurumsal çatı yapı içinde yer almalıdır. Böylece bilgi ve deneyim aktarılmasına 

imkan verilmeli, eşgüdüm içinde ve işbirliği içinde yapılacak çalışmaların yaratacağı sinerjiden 

yararlanılmalıdır. 

Dünya ölçeğinde hidrojenden enerji kaynağı olarak yararlanma amacıyla yürütülen çalışmalar 

dikkatle izlenmeli, yeşil hidrojen üretimi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, yaptırmak üzere 

Hidrojen Enstitüsü kurulmalıdır. TAEK yeniden kurulmalı, TENMAK yalnız madencilik üzerinde 

yoğunlaşmalıdır.  

ULAŞIM 

Toplam enerjinin beşte biri ulaşım sektöründe kullanılmaktadır. Diğer tarafta, Türkiye’nin birincil 

enerji kaynakları arzında yüzde 28,70’lik payı olan ve tüketimin yüzde 90’ından fazlası ithalatla 

karşılanan ve geçtiğimiz senelerde, her sene ithalatına 25 milyar dolardan fazla para ödediğimiz 

petrolün üçte ikisinin ulaşım sektöründe kullanıldığı ve enerjide dışa bağımlılığın en önemli 

nedenlerinden birinin karayollarındaki milyonlarca aracın yakıt tüketimi olduğu da akıllardan 

çıkarılmamalıdır. İthal fosil yakıtlara bağımlılığın ve karbon salımlarının azaltılması için, ulaşım ve 

lojistik politikalarında çok ciddi değişiklikler gereklidir. Türkiye'de 13.6 milyon otomobil, 4.1 

milyon kamyonet, 2 milyon traktör, 2.7 milyon motosiklet, 882 bin kamyon, toplam 25.1 milyon 

adet aracı elektrikliye çevirmek gibi, büyük mali kaynakları gerektirecek ve uzun yıllar alacak 

hayalci yaklaşımlar bir kenara koyulmalıdır. Yüksek dizel yakıt tüketimi olan iş makineleri, şantiye 

tipi ağır hizmet kamyonları ve kent içi ulaşımda kullanılan otobüs filosunun elektrikliye 

dönüştürülmesi, bu gruplarda elektrikli araçların ağırlık kazanması hedeflenmelidir.  

Özel oto sahipliğini özendiren bireysel taşıma sistemleri yerine, kent içi ulaşımda, yürüyüş ve 

bisiklet yollarını, elektrikli raylı toplu taşımacılığı, kentler arası ulaşım ve lojistikte raylı sistemleri 

ve deniz taşımacılığını başat hale getirecek politika ve uygulamalara bir an önce yönelmek 

zorunludur. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz, Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki gibi, yüzünü tekrar 

denizlere dönmelidir. Yurttaşlar, denizlerden dinlenme, eğlenme amaçlarıyla azami ölçekte 

yararlanabilmeli; sahil kentlerinin semtlerini, kent ölçeğinde kentleri birbirleri ile bağlayan düzenli 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

255 
 

deniz ulaşımı hizmetleri tesis edilmeli ve denizlerin ekonomik ve toplumsal yaşamda yeri ve işlevi 

artırılmalıdır. 

Işıklar içinde uyumasını dilediğim Mümtaz Soysal Hocanın, “öpülesi gemilerinin” tekrar denizlerde 

süzülmesi zamanıdır.  

ŞİMDİ, UZUN YILLARDIR İZLENEN VE ARTIK TIKANDIĞI, BAŞARISIZ OLDUĞU AYAN 

BEYAN ORTADA OLAN; ÖZELLEŞTİRME, PİYASALAŞTIRMA ESASLI, SERMAYE 

YANLISI POLİTİKALARIN SON BULMASI İÇİN, BU POLİTİKALARI UYGULAYAN EMEK 

KARŞITI İKTİDARLARA DUR DEMENİN ZAMANIDIR.  

ŞİMDİ, ENERJİ, SAĞLIK, EĞİTİM VB. KAMU HİZMETLERİNİN KAMU KURULUŞLARI 

ELİYLE, DEMOKRATİK KAMUSAL PLANLAMA ANLAYIŞI İLE VERİLMESİNE DAYALI, 

EMEK YANLISI TOPLUMCU POLİTİKALARI, KURUMSALLAŞMAYI VE İŞLEYİŞİ 

TASARLAMANIN VE UYGULAMANIN ZAMANIDIR. 

ŞİMDİ, KAPİTALİZME, KAPİTALİST İDEOLOJİYE AMASIZ, FAKATSIZ, TEREDDÜTSÜZ 

KARŞI ÇIKMANIN, SOSYALİZMİ, SOSYALİST DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ İNANÇLA, 

KARARLILIKLA SAVUNMANIN ZAMANIDIR. 

ŞİMDİ, UĞRUNA BİNLERCE CANIMIZI YİTİRDİĞİMİZ, NİCE BEDELLER ÖDEDİĞİMİZ 

DEVRİMCİ MÜCADELEYİ YÜKSELTMENİN ZAMANIDIR.  

KİRLENMEDEN, KİRLETMEDEN, BARIŞ İÇİNDE, EŞİT, ÖZGÜR, ADİL, AYDINLIK BİR 

DÜNYA VE SOSYALİZME YÖNELEN BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE 

DİLEĞİYLE SİZLERİ SELAMLIYORUM. 

YOLUMUZ AÇIK OLSUN ! YOLUNUZ AÇIK OLSUN! 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yapay zekâ, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti gibi teknoloji alanında yaşanan 

gelişmeler, beraberinde çalışmanın ve mesleklerin niteliğini de dönüştürmektedir. Yeni teknolojilerle 

birlikte uzaktan makinelere hükmetme kapasitesi artarken, uzaktan çalışma pratikleri de 

yaygınlaşmaktadır. Bu durum denetleme, bakım, kontrol, yönetim gibi faaliyetleri mekândan 

bağımsızlaştırmaktadır. Uzaktan çalışma, nitelikli işgücünü daha küresel bir aktör haline 

getirmektedir. 

Bir dönem vasıf gerektirmeyen işler ile anılan ev içi üretim, artık üst düzey ekonomik faaliyetlerin 

de gerçekleştirildiği bir şekle bürünmektedir.  

Bu durumun mühendisler açısından nasıl sonuçlar yaratacağı önemli tartışma konularından biridir. 

Meslekler dönüşmekte, bu durum meslek örgütlerini bu dönüşüme cevaplar üretmeye zorlamaktadır.  

COVID 19 süreci teknolojinin, uzaktan çalışma yöntemlerine ne kadar imkan sağladığını test etme 

fırsatı olmuştur. 

Şimdi giderek daha fazla sayıda kişinin çevrimiçi kanallar üzerinden alım-satım, eve iş alma, 

çevrimiçi işler yapma, geçici işler bulma gibi olanakları bulunuyor. Dolayısıyla sürekliliği ve 

güvencesi olmayan, asgari geçim şartlarını sağlamaya çabalayan, çokişlilik durumu 

belirginleşmektedir. Crowdwork, GIG ekonomi gibi kavramlar ile bu süreç açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

Bu koşullarda bazı meslekler buharlaşmakta, vasıflar dönüşmektedir. Burada vasıf konusu önemli 

bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmenin desteklediği eğitim sektörünün 

piyasalaşması, yaygınlaşan sertifika programları, teknolojik gelişmeye koşut olarak aşınan mesleki 

kimlikler ile birlikte kişileri, işgücü piyasalarının dayattığı olumsuz koşullara karşı, yeni vasıflar 

edinmeyi güvence olarak gördükleri bir sürece yöneltiyor. 
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Bu anlamda vasıf meselesi istihdam politikalarının giderek daha fazla merkezine oturmuş durumda. 

Bir yandan küreselleşme süreci ile açığa çıkan devasa işgücü, mühendislerin vasıflarının da birbiri 

ile küresel ölçekte yarıştırılmasının zeminini hazırlarken diğer yandan ulusal ölçekte istihdam 

politikaları, kriz sonrasında esnekliğin ve işsizliğin girdabındaki milyonların çalışma koşullarını 

ağırlaştırmaktadır.  

İşsizliğin giderek yaygınlaştığı, eğitimde kalma süresinin uzadığı bu süreçte, mesleki eğitim 

seferberliği başlığı altında, insanlara işsizliklerinin temel sorumlusunun kendi beceri eksiklikleri 

olduğu fikri dayatılmaktadır. Eğitim ve çalışma hayatı arasındaki ilişkinin giderek koptuğu bu 

dönemde, mesleklerin de esnek bir biçimde, işgücü piyasalarının ihtiyacı çerçevesinde sürekli 

dönüşmesi beklenmektedir. COVİD 19 bu dönüşüm sürecinin nasıl bir hıza sahip olabileceğini bize 

göstermektedir. 

Küresel ölçekte açığa çıkan küresel pazara odaklı istihdam ve sürekli eğitim politikaları ile sadece 

eğitim sürecinde olan gençlerin değil, kıdemli kişilerin de ihtiyaçtan fazla bir işgücü arzı yaratacak 

biçimde eğitimden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle emeğin değersizleşme süreci hız 

kazanıyor. 

Bir yanda düşük nitelik gerektiren işler, yaşanan teknolojik gelişmenin etkisi ile daha az insana 

gereksinim duyulan bir özellik kazanırken, ofis çalışanları bir dönem kendilerine hizmet eden, 

işlerini kolaylaştıran dijitalleşmenin, artık işlerini tehdit etmesi riski ile karşı karşıya. Mesele sadece 

işin eve taşınması değil, işin aynı zamanda uluslararası nitelik kazanması ve kimi işlerin yapay zeka 

ile gerçekleştirilebilir olmasıdır. Özellikle dil meselesinin teknolojik araçlarla bertaraf edilmesi, 

faaliyetlerin küreselleşmesini, uzaktan çalışmanın sınırlarını daha fazla aşmasına olanak tanıyacaktır. 

Kimi kurumların bir dönem iletişim olanakları ile çağrı merkezlerini, emek gücünün ucuz olduğu 

ülkelere kaydırması gibi, bundan sonra daha fazla işin özellikle nitelik gerektiren işlerin, bu ülkelere 

kaydırılacağı muhakkaktır. 

Bütün bu sistemin yarattığı yeni durum, istihdam politikalarının küresel ölçekte belirlenmesine 

neden olmaktadır. Aynı zamanda “vasıf” kavramı da önemli bir dönüşüm geçirmekte, küresel üretim 

ağlarının ihtiyaç duyduğu “nitelikli” işgücü havuzunun yaratılması için politikalar geliştirilmektedir. 

Süreç, vasfın standartlaştırılması, belgelendirilmesi ile sürekli denetim altına alınması şeklinde 

işlemektedir. İstihdam politikaları ve vasıf açısından yaşanan bu dönüşümün temel unsuru küresel 

rekabettir.  

Bu bağlamda vasfın değersizleştiği, işin biçiminin değiştiği, çok vasıflılığın, güvencesiz çoklu işlerin 

yaygınlaştığı, işin evden yapılmasının kolaylaştığı bir süreçte, evden çalışma olgusunun artık 

çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olacağı muhakkaktır. Bu anlamda mesele artık uzaktan 

çalışmanın kalıcı olup olmayacağı değil, bunun küresel ölçekte nasıl örgütleneceğidir. Sermaye 

teknolojik araçlarla egemenliğini, istihdam piyasasını yeniden yapılandıracak araçlarla, 

artırmaktadır.  

Ev, parçalanan çoklu işyerinin parçasıdır. İşveren, teknoloji üzerinden, denetim işlevini evde de 

kullanabilmektedir. İşçi ile işveren, hiç olmadığı kadar birebir kalmış durumdadır. İşçinin bilgisayarı 

aynı zamanda işvereninin vekili konumundadır. Sürekli bir denetim ve çalışma söz konusudur. 
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Bunun yanında geçim ücretini yakalamak adına, dijital ortamda ilave işler bir zorunluluk haline 

gelmektedir. 

Esneklik uygulamaları sermayeye çok önemli imkanlar sunmaktadır. Bu süreçte işveren açısından 

mekân, elektrik, su, yemek, ısınma, yol, kreş gibi maliyetlerin azaldığı açıktır. Bu maliyetlerin bir 

kısmı işçilerin üzerine yıkılmış durumdadır.  

Bütün bu süreçte mühendisin sınıfsal kimliği açısından (daha önce de var olan ama bu dönemde 

derinleşen) ciddi bir krizin olduğunu söylemek mümkündür.  

Bu sunum TMMOB Sanayi Kongresi 2021 çerçevesinde gerçekleştirilen “Küresel Salgın 

Sürecinde Mühendis Emeği, Dijitalleşme ve Uzaktan Çalışma” adlı araştırmanın sonuçlarına 

dayanmaktadır. Araştırmanın daha geniş bir versiyonu MMO tarafından yayınlanmıştır. 

Mühendislerin COVID 19 süreci ile birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma pratikleri karşısındaki 

durumunu tespit etmek amacı ile araştırılan konular şunlardır: 

 Küresel ölçekte iş yapabilme kapasitesi  

 Uzaktan çalışmanın yaygınlığı  

 Uzaktan yapılan işler  

 Uzaktan yapılan işlerde yapılan görevler 

 Uzaktan çalışmaya dair düşüncüler (artılar ve eskileri) 

 İşverene bağımlılık düzeyinde değişim 

 Çevrim içi ek iş yapma durumu (gelir artırmak için mi hangi işler?)  

Nitelik gerektiren işler 

Nitelik gerektirmeyen işler 

Gelir arttırıcı yatırım faaliyetleri 

Platform işler 

İşsizlik  

 Gelir düzeyindeki değişkenlik 

 İşin niteliği 

 Çevrimiçi platformların kullanım düzeyleri. 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın evreni TMMOB üyeleri olarak belirlenmiştir. Bu amaçla TMMOB bünyesinde faaliyet 

gösteren Odaların üyelerinin sicil numaraları esas alınarak ağırlıklandırma yapılmıştır. Yöntem 

olarak sistematik tesadüfi örnekleme belirlenmiştir. Örneklem sicil no üzerinden tesadüfi olarak 

yedekli olarak belirlenmiştir. %99 güven aralığında ± %3 hata payı için 1.844 üyeyi hedef alan bir 

örneklem tespit edilmiştir. Anketler online ortamda hazırlanan formların, örneklemde belirlenen 

kişilere ulaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişilere telefonla da ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Hedefe MMO ve İMO üyeleri için ulaşılırken, diğer Odalar için araştırmaya katılım zayıf kalmıştır. 
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Bu nedenle sonuçlarda İMO ve MMO üyelerinin ağırlığı daha yüksektir. Araştırmada İMO ve MMO 

için veriler yaklaşık olarak %95 güven aralığında ±%5 hata payına sahiptir. Karşılaştırmalarda 

genellikle İMO, MMO ve Diğer kategorileri değerlendirmeye alınmıştır. Bununla birlikte Mimarlar 

Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası için katılım oranı %40’ın üzerindedir. Yine Ziraat, Peyzaj, 

Maden, Metalurji ve Malzeme, Harita ve Kadastro Mühendis Odaları için katılım %20’nin üzerinde 

gerçekleşmiştir. Bazı Odaların örnekleme dahil olmamaları nedeniyle toplu sonuçlar ele alınırken bir 

ağırlıklandırmaya gitmek tercih edilmemiştir.  

Araştırma kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kartal ve Gebze Temsilcilikleri ile İnşaat 

Mühendisleri Odası’nın organizasyonunda 5’er kişilik gruplardan oluşan 15 kişi ile zoom platformu 

üzerinden grup odak çalışması yapılmıştır. 

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, COVID sürecinde 

mühendislerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiş, 

aynı zamanda platform çalışma, mühendis emeğinin dijitalleşmesi bağlamında öncü bir çalışma 

olmuştur.  

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Demografik verilere baktığımızda, araştırmanın sonuçlarına göre kadın üye sayısındaki artış, işsizlik, 

meslek dışı işlere kayış, özel sektörde ücretlilik, inşaat sektöründe çalışma gibi olguların meslekteki 

temel eğilimler olduğu görülmektedir: 

Araştırmaya katılan mühendislerin %82,9’u erkek, %17,1’i kadındır. 82 kişi cinsiyet bilgisini 

belirtmemiştir. Makina Mühendisleri Odası için kadın oranı %8,7, İnşaat Mühendisleri Odası için 

%13,7 iken Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası vd. için bu 

oran ortalama %36,3 olarak tespit edilmiştir. 

 

 

1995 öncesinde mezun olmuş olanlarda kadın mühendislerin oranı %8,6 iken bu oran 1995-2005 

yılları oranı %17’ye ulaşmıştır. Söz konusu oran 2016 ve sonrasında %27,7’ye yükselmiştir.  
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Geçici çalışma gibi proje bazlı iş yapma durumu açısından mezuniyet yılı bir başka değişkendir. 

Proje bazlı iş yapanların oranı 2016 yılı ve sonrasında mezun olanlar için %28,4 iken bu oran 1995-

2005 yılları arasında mezun olanlarda %14,9 olarak tespit edilmiştir.  

 

Özel sektörde ücretlilik, yine meslekteki önemli eğilimlerden biridir. 1995 ve öncesinde mezun 

olanlar için özel sektörde ücretlilik %35 seviyesindedir. Yeni mezunlarda ise bu oran %56,8’dir. 

Kamuda ücretlilik için bu eğilimin tersi söz konusudur.  
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Mezuniyet yılı ile çalışılan sektör arasındaki ilişkiye bakıldığında, inşaat sektöründe yükseliş eğilimi 

somut olarak görülmektedir. Buna karşın mezuniyet yılına göre imalat sektörü ile sosyal ve kişisel 

hizmetler alanında (kamu hizmetleri, savunma, eğitim, sağlık, bakım-onarım, dernekler vb.) 

çalışanlar oransal olarak azalmaktadır. 1995-2005 yılları arasında mezun olan araştırma 

kapsamındaki mühendislerin %22’si imalat, %35,6’sı inşaat, %20,5’i sosyal ve kişisel hizmetler 

alanında çalışırken, söz konusu oranlar 2016 yılında ve sonrasında mezun olanlarda sırasıyla, %12,6, 

%67,4 ve %9,1’dir. 

 

Gelir ve yaşam koşulları ise mühendisin orta sınıf özelliklerinin eridiğini göstermektedir. 

Mühendislerin çoğunluğunun hanehalkı gelirlerinin sendikaların açıkladığı yoksulluk sınırının 

altında kalması, yoksulluğun mühendislerin de gündemlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. 
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Hanehalkı geliri 3.048 TL ve altında olanların oranı %4,6’dir. 9.000 TL ve üzerinde hanehalkı 

gelirine sahip olanların oranı %53,7’dir. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi 

(BİSAM) araştırmanın yapıldığı dönem için yoksulluk sınırını 10 bin 648 TL olarak açıklamıştır. 

Buna göre araştırma kapsamındaki Oda üyelerinin yaklaşık olarak yarısı yoksulluk sınırının altında 

bir hanehalkı gelirine sahiptir. 

Ücretlilik de artık mühendisliğin tartışılmaz unsurlarından biri durumundadır. Bu durum mühendisin 

işyerinde hissettiği baskıyı beslemektedir. Özellikle genç ve kadın mühendislerin işgücü 

piyasalarında maruz kaldığı sorunlar daha da derindir. Asgari ücret ile çalışma özellikle gençlerde 

yaygındır. Yeni mezun Oda üyeleri uzatılmış stajlar ile asgari ücretin altında çalışmaya 

zorlanmaktadır. Bu süreçte meslek dışı işlere kayış görülmektedir.  

COVID-19 süreci Oda üyelerini ekonomik anlamda ciddi bir şekilde sarsmıştır. 

Bu konuda elde edilen bulgular kısaca şunlardır: 

Oda üyelerinin 157’si (%16,7) düzenli bir gelirinin olmadığını ifade etmektedir.  Cinsiyete göre 

düzenli gelire baktığımızda erkeklerin %16,8’i düzenli bir gelirinin olmadığını söylerken, kadınlarda 

bu oran %26’dır.  

Düzenli geliri olan Oda üyelerine yaptıkları esas işten elde ettikleri gelir sorulmuştur. Soruya cevap 

veren Oda üyelerinin %7,3’ü 3.000 TL ve altında esas iş gelirine sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Bu durum asgari ücretlilik hata asgari ücretin altında bir gelir olgusunun Oda üyeleri açısından da 

temel bir sorun olduğunu göstermektedir.  

Ücret seviyesinin bu denli düşük olmasının yanında, cinsiyet ile gelir arasında anlamlı bir ilişkiden 

bahsetmek mümkündür. 3.000 TL’ye kadar esas iş geliri olan kadınların toplam kadınlar içindeki 

payı %11,2 iken, erkeklerde bu oran %6,6 olarak tespit edilmiştir. 

Yaş gruplarına göre de esas iş geliri farklılık göstermektedir. 0-3000 TL arası esas iş gelirine sahip 

olanların kendi yaş gruplarında en fazla olduğu grup 29 yaş ve altı olan yaş grubudur. Bu veri genç 

mühendislerde asgari ücret meselesinin yaygınlığını göstermektedir.  

COVID 19 süreci araştırma kapsamındaki Oda üyeleri açısından gelir gider dengesini olumsuz 

şekilde etkilemiştir. Bu dönemde reel gelirlerinin çok arttığını söyleyen kimse yoktur. Arttı 

diyenlerin oranı ise %5,3 seviyesinde kalmaktadır. Buna karşın reel giderlerinin çok artığını 

söyleyenlerin oranı %25,3’tür. Yani her dört Oda üyesinden biri için reel giderler çok artmıştır. Bu 

durum salgının etkilerinin son derece ağır olduğunu göstermektedir.  

İnşaat sektöründe çalışanlardan gelirinin çok azaldığını söyleyenlerin oranı %16,3 iken diğer 

sektörlerde bu oran %10 civarında kalmaktadır.  
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İnşaat sektöründe reel gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı da imalat sanayinde çalışan ve 

gelirinin azaldığını söyleyenlerin üzerindedir.  

Mezuniyet tarihi ile işsizlik arasında da yakın bir ilişki söz konusudur. 1995 ve öncesinde mezun 

olanlarda işsizlik istisnai bir durum iken, 2006-2015 yıllarında mezun olanlarda %5,8 ile TÜİK 

tarafından açıklanan ortalama işsizliğin altında kalırken, 2016 ve sonrası yeni mezunlarda bu oran 

%19,5 ile oldukça yüksektir. İşsizlik yeni mezunlar için daha çok görülen bir durumdur. 

 

Cinsiyete göre de işsizlik oranlarında anlamlı farklar bulunmaktadır. Buna göre cinsiyet sorusuna 

cevap verenler için ortalamada işsizlik oranı %7,1 olarak tespit edilmiştir (genel ortalama %6,9’dur). 

Erkekler için işsizlik oranı %5,4 iken, kadınlar için bu oran %15,1’dir. Kadınlarda işsizlik oranı, 

erkeklerdeki işsizlik oranının yaklaşık 3 katıdır. 
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Bunun yanında dijital platformlar üzerinden gelir elde etme giderek yaygınlaşan bir pratiktir. Oda 

üyeleri giderek daha fazla oranda alım, satım yaparak, gayrimenkul kiralayarak, eğitim 

platformlarında yer alarak, sosyal medya araçlarını kullanarak gelir elde etmektedir. Araştırma 

kapsamındaki Oda üyelerine online platformlar üzerinden gelir elde edip etmedikleri sorulmuştur. 

Her on oda üyesinden biri (araştırma kapsamında 84 kişi) bu platformlar üzerinden gelir elde ettiğini 

ifade etmiştir.  
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Alibaba vb. ticaret platformlarını kullanarak gelir elde edenler ile sahibinden.com vb. platformlar 

üzerinden eşya ya da araç alım satımı yaparak gelir elde ettiğini söyleyenlerin oranı ile dijital 

platformları kullanarak borsa ya da bitcoin gibi araçlar üzerinden gelir elde edenlerin oranı öne 

çıkmaktadır. Bunun yanında bu platformlarda kendi ürettiği ürünleri sattığını söyleyenler 

görülmektedir.  

 

29 yaş ve altı yaş gruplarında youtube vb. platformlardan gelir elde etmek (%0,6), kendi ürettiği 

ürünleri dijital platformlar üzerinden satmak (%2,5), online ticaret platformlarında alım satım 

yapmak (%4,4), araç ve eşya alım satımı yapmak (%4,4), bitcoin, borsada gelir getirici faaliyetlerde 

bulunmak (%7), eğitim platformlarında eğitim vererek gelir elde etmek (%0,6) ihmal edilmeyecek 

düzeydedir. Alibaba vb. ticaret platformları üzerinden gelir elde edenler tüm yaş gruplarında 

görülmektedir. Benzer bir durum sahibinden.com gibi platformlarda da görülmektedir. Online 

platformlarda görev yaptığını söyleyen 30-39 yaş arası Oda üyeleri bulunmaktadır (3 kişi).  

Freelancer.com ve Upwork gibi serbest platformlar, mühendislik, programlama, yazma, tasarım, 

mimari, proje yönetimi, muhasebe, müşteri desteği ve idari görevler dahil olmak üzere dijital olarak 

teslim edilebilecek hemen hemen her türlü iş için aracı görevi görür. 
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Türkiye özelinde bu tip platformların yeterince yaygınlaşmadığı ve bilinmediği görülmektedir. En 

bilinen platform %38,1 ile Uber’dir. Uber’i mühendislik işlerinde de kullanılan Freelancer (%20,9) 

takip ediyor. Upwork (%11,3) ve Mechanical Turk (%8) Uber ve Freelancer’ı bilinirlikte takip 

etmektedir. Araştırma kapsamındaki Oda üyelerinin %1,2’si Uber, %0,7’si Freelancer’dan iş aldığını 

ifade etmektedir. Dolayısıyla bu tip platformlar üzerinden iş yapmak istisnai bir durumdur.  

Platformların bilinirliği yaş gruplarına göre önemli farklılıklar göstermektedir. Yaş ile platform 

çalışmanın bilinmesi arasında önemli bir korelasyon bulunmaktadır. 29 yaş ve altı için platformların 

en az birini bilenlerin oranı %55 iken oran 60 yaş ve üzerinde %18’e gerilemektedir. Bu durumun 

nedeni bu tip platformlara dahil olmak için gerekli altyapıya sahip olmamak olarak görülmektedir.  

Elde edilen sonuçlar emeğin dijital araçlar üzerinden denetiminin mühendisler açısından da somut 

bir olgu haline geldiğini ortaya koymaktadır. Mühendis emeğinin büyük oranda kayıt ve denetim 

altında olduğu görülmektedir.  

Araştırma kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %65’i sık sık ya da sürekli 

olarak iş ile ilgili e-postalarını evdeyken takip ettiğini söylemektedir. Evdeyken iş ilgili e-postalarını 

ara sıra takip edenlerle birlikte toplam oran %88,5’e çıkmaktadır.  
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Sık sık ya da sürekli olarak mesai saatleri dışında kendisine ulaşılabildiğini söyleyenlerin oranı 

araştırma kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %75,8’dir. Bu durum ara sıra 

da olsa erişilebilenlerle birlikte toplamda %92,2’dir.  

Sık sık ya da sürekli olarak gözetim ve izlemeye tabi olduğunu söyleyenlerin oranı, araştırma 

kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %42,1’idır.  

Sık sık ya da sürekli olarak yaptığı işi kaydetmek için bir uygulama kullanmak durumunda olanların 

oranı araştırma kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %56,3’üdür.  

Sık sık ya da sürekli olarak yaptığı iş için yeni mesleki becerilere ihtiyacı olanların oranı, araştırma 

kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %47,8’idir.  

Sık sık ya da sürekli olarak çalışma sürelerinin belirli olduğunu söyleyenlerin oranı, araştırma 

kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %69,9’udur.  

Araştırma kapsamındaki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %49,4’ü sık sık ya da sürekli 

olarak işin yürütümü, müşteriye ulaştırmak, denetlemek, işi uygulamaya sokmak gibi süreçlerde 

dijital araçları kullandığını ifade etmektedir.  

Yeni mesleki becerilere ihtiyaç duyanların oranı son derece yüksektir. Bu kapsamda sık sık ya da 

sürekli olarak yaptığı iş için yeni mesleki becerilere ihtiyacı olanların oranı, araştırma kapsamındaki 

ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının %47,8’idir. Pandemi döneminde araştırma 

kapsamındakilerin önemli bir kısmı bu eksikliği gidermek adına çeşitli eğitimlere, sertifika 

programlarına katılmıştır. 

Tamamen uzaktan çalışma belirgin bir eğilim olmasa da mühendis emeği için hibrit model hakim 

biçim haline gelmektedir. 

Araştırma kapsamındaki üyelere uzaktan çalışmayı mı yoksa işyerinde çalışmayı mı tercih ettikleri 

sorulmuştur. Tamamen uzakta çalışma talebi %11,5 seviyesinde kalmaktadır. Hibrit çalışmayı 

isteyenlerin oranı ise %21,9’dur.  
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Buna karşın işyerinden çalışmayı tercih edenlerin oranı %59,4’tür. Araştırma kapsamındaki üyelerin 

%38,4’ü tanımlı saatlerde işyerinden çalışma tercihini ifade etmektedir. Esnek saatlerde uzaktan 

çalışmayı isteyenlerin oranı %5,7 iken esnek saatlerde işyerinden çalışmayı isteyenler %21, esnek 

saatlerde hibrit çalışmayı isteyenler ise %14,9’dur. 

4. SONUÇ 

Yapılan çalışmanın sonuçları bize mühendis emeğinin dönüşümünü ortaya koymaktadır. Mühendis 

mesleği bir yandan kitleselleşirken diğer yandan kitlesel mesleklere özgü bir takım eğilimleri 

taşımaya başlamıştır. Bunlar, işsizlik, meslek dışı işlere kayış, ücretlileşme şeklinde görülen 

eğilimlerdir. Bunun yanında döneme özgü bir takım dinamiklerinde de mühendislerin arasında 

yaygınlaştığını söylemek mümkündür: Kadınların meslekteki oranının yükselmesi, özel sektörde 

ücretli çalışmada yaygınlaşma, orta sınıf olma özelliğinin kaybedilmesi, geçici ve proje bazlı işlerin 

artması bu dinamikler arasında sayılabilir.  

Emeğin dijital araçlar üzerinden denetimi mühendisler açısından somut bir olgudur. Mühendis emeği 

kayıt altındadır. Yapılan her iş iz bırakmaktadır. Bu anlamda uzaktan çalışma pratiklerinin 

yaygınlaşması, mühendis emeğinin denetimi açısından kolaylaştırıcı bir unsur olmuştur. 

Gençler ve kadın mühendisler, özellikle de genç kadın mühendisler iş gücü piyasalarında olumsuz 

bir tablo ile karşılaşmaktadır. İşsizlik oranı bu kesimler için ciddi boyutlardadır. Yeni mezun 

mühendisler asgari ücret hatta uzatılmış stajyerlik uygulamaları ile asgari ücretin altında bir 

çalışmaya mahkum edilmektedir. 

Günümüzde güvencesiz işler ile güvenceli işler arasında net, belirgin çizgiler ortadan 

kaybolmaktadır. Gelir ve yaşam koşulları, yukarıda ifade edildiği gibi mühendisin orta sınıf 

karakterinin eridiğini göstermektedir. Yoksulluk mühendislerin de gündemlerinden biri haline 

gelmiştir. 

Dijital platformlar üzerinden iş alma henüz yaygınlaşmasa da yaygınlaşma potansiyeli taşımaktadır.  

Tamamen uzaktan çalışma belirgin bir eğilim olmasa da mühendis emeği için hibrit model hakim 

biçim haline gelmektedir. 

Mühendis dinamik bir yapı içinde kendini sürekli yenileme ihtiyacı duymaktadır. Bu da meslekteki 

dönüşümün bir göstergesidir.  
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PANDEMİ VE BÖLÜŞÜM 

Mustafa SÖNMEZ
1
 

 

 

Kongreyi düzenleyen, emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii, gönül isterdi ki, 

eskiden olduğu gibi, bu kongreleri yüz yüze yapalım; fakat şartlar şimdi bunu zorunlu kıldı. 

Olabildiği kadar buradan bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.  

Şimdi “Pandemide Bölüşüm” başlığı altında konuşacağız. Tabii, bilim her şeyden önce ölçmeyi 

gerektirir. Pandemide bölüşüm ne oldu, elimizde bununla ilgili ne var, neye bakarak konuşacağız? 

Bir kere apriori olarak şunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır: Pandemi, 2020 ve 2021 diye 

alırsak, çok zor 2 yıl oldu ve pandemi şartlarında bütün dünyada mal ve hizmet üretimi aksadı, 

özellikle hizmet üretimi ciddi olarak aksadı, sermaye birikimi süreci yavaşladı, yer yer tedarik 

zincirleri koptu ve bundan dolayı dünya gelir pastası küçüldü. Bu ülkeden ülkeye değişti ama herkes 

bundan etkilendi. İşgücü belli ölçülerde üretim dışında kaldı, dolayısıyla değer ve artı değer üretimi 

de kesintiye uğradı. Bu durumda, bunun paylaşıma ve bölüşüme yansıması da tabii ki ülkeden 

ülkeye farklı oldu, bunu da söylemek lazım. Bazı ülkelerde devletler gerçekten bütçe açığına, kamu 

borçlanma yükünün artmasına bakmadan, özellikle merkez ülkelerde çok ciddi müdahaleler yaptılar, 

nakit destekler verdiler. Sadece ücretli kesime ya da ücreti olmayan işsiz kesime değil; aynı zamanda 

küçük işletmelere, irili ufaklı bütün işletmelere belli bir nakit desteği sağladılar. Bunların boyutlarını 

IMF belli bilimsel çalışmalarla konsolide etti, hangi ülkede devlet pandemi sırasında aşağı yukarı ne 

kadar sosyal yardımlarda bulundu, bunları takdim etti.  

Bu sosyal yardım kısmını devlet harcamalarından, bütçelerden tespit etmek o kadar zor değil. 

Türkiye'de de hükümetin tanım farklılığına rağmen verdiği bazı veriler var; onları herhalde Aziz 

Çelik dostumuz detayıyla açıklayacak. Tabii, sosyal yardım meselesi değil de, esas “Pasta nasıl 

bölüşüldü?” sorusu önemli. Biliyoruz ki, gelir dağılımı araştırması gerekiyor bunun için. Gelir 

dağılımı araştırmasında, kullanılabilir gelirin tespiti, sonra bunun belli kıstaslara göre paylaşımı; 

yani bunun şablonunu TÜİK 2006 yılından bu yana uyguluyor her yıl. Önce yüzde 20’lik gruplara 

göre kullanılabilir gelir nasıl dağılıyor, sonra yüzde 10’luk gruplara göre biraz incelterek bunu 

anlatıyor, bir de yüzde 5’lik gruplara göre nasıl gelir dağılıyor, bunu veriyor. Aslında elinde yüzde 

1’lik gruplara göre dağılım da var; bu en rafine olanı ve bölüşümdeki eşitsizlikleri, uçurumu bize 

biraz daha net gösteren bir kıstas, fakat bunu yayınlamıyor. Bunu bir defa, 1994 yılında yapılan gelir 

                                                           
1 İktisatçı-Yazar 
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dağılımı araştırmasında haber bültenlerinde vermişlerdi. Ben, o dönem kullandım bunu. Hatta 

İstanbul'a dair de bir yüzde 1’lik bölüşüm tablosu vardı. Ama ondan sonra yapılanlarda bunu 

kullanmadı.  

Pandemiye ait bu gelir dağılımı araştırması henüz üretilmedi. En son 2020 yılı gelir ve yaşam 

koşulları araştırması var ama gelirin ölçüldüğü referans yılı aslında 2019.  

 

Ankette deneklere sorular şey, “2019 yılında evinize, hanenize hangi gelirler girdi?” sorusu. 2020 

yılına ait olanı ya yapıldı ya da üstünde çalışılıyor ve Haziran 2022’de açıklanacak. Dolayısıyla biz 

pandeminin ilk yılında, “2020 yılında gelir ve yaşam koşulları ne oldu?” sorusunun cevabını ancak 

2022 Haziran ayında öğreneceğiz, 2021’e ait olanı da 2023’ün Haziran ayında öğreneceğiz. Özetle 

pandemi şartlarında gelirin nasıl paylaşıldığına dair eşitsizlik katsayısı olan Gini oranının ne şekilde 

geliştiğine dair elimizde bir bilgi yok; bunu söylememiz lazım. 

Ama şunu hatırlatmakta fayda var: Bu olmamakla beraber, eldeki başka bazı göstergelerle bazı 

şeyler söylemek mümkün. Hem 2020’de, hem 2021’de bölüşümün emek aleyhine olduğuna dair 

başka göstergeler var elimizde. Nedir o? Bildiğiniz gibi, her çeyrekte açıklanan ulusal gelir verileri, 

yani gayri safi yurtiçi hâsıla üç türde ifade ediliyor, hesaplanıyor. Bir, üretime göre; iki, harcamalara 

göre; üç, gelire göre. Gelire göre olan, aşağı yukarı her çeyrekte bölüşümün ne şekilde olduğuna dair 

de bazı bilgiler veriyor bize. Bunu kıstas aldığımızda ve biraz da zaman dilimini genişletip, mesela 

2018’den itibaren baktığımızda ya da 2016’ya götürdüğümüzde, gelire göre gayri safi yurtiçi 

hâsılanın işgücü ödemeleri ve ücret dışı paylaşım, net kâr şeklinde, işletme kârı şeklindeki tasnifinde 

emeğin payının ya da işgücü ödemelerinin payının azalmakta olduğunu görüyoruz. Bu hem 2020 

için geçerli, hem 2021 için geçerli. Hatta 2016’dan itibaren işgücü ödemelerinde bir azalma 

olduğunu görüyoruz. Bu kaba bir tasnif de olsa, bize bölüşüm ilişkilerinde son yıllarda emek 

aleyhine bir sürecin işlediğini yeterince gösteriyor. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi 

Katma Değer içerisindeki payı 2020’de %33,1 iken bu oran 2021 yılında %30,2 oldu. Net işletme 

artığı/karma gelirin payı ise %49,3'ten %52,6'ya yükseldi. 
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Tabii, burada başka bir seriden de destek alabiliriz. İşgücü ödemeleriyle net işletme artı paylaşımı 

emek aleyhine durumu gösterdiği gibi, istihdamın işteki durumu verisini kullanarak işgücü 

verilerinden, istihdamın ne kadarı ücretli, maaşlı, yevmiyeli, sayı olarak bu seriyi de sütunu da 

getirip işgücü ödemelerinin yanına koyduğumuzda şuna ulaşıyoruz: Hem işgücüne ayrılan ödemeler 

azalıyor, üstelik de sayıları artmasına rağmen emek kesiminin sayıları artmasına rağmen.  

Yani TÜİK’in istihdam verilerinde yer alan ücretli, maaşlı, yevmiyeli sayısı sürekli bir artış halinde, 

özellikle 2021’de çok ciddi bir artış halinde görünüyor. Buna karşılık, işgücü ödemeleri artmıyor; 

tersine, oransal olarak düşüyor. Bu da emeğin payına daha az düştüğünün işareti, göstergesi. Bu 

şaşırtıcı mı, değil. Bir kere şunu biliyoruz: Pandemi şartlarında emeğin bir kısmı işini yapamaz oldu, 

işe gidemez oldu. İşten çıkarma yasağı filan getirildi, ama kısmi çalışma ödeneği ve nakdi ücret adı 

altında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bir harçlık ödediler. Hepi topu 31 milyar kısa çalışma ödeneği, 

10 milyar da nakdi ücret ödeneği yardımı yapılmış. Yani insanlar normal şartlarda, pandemi 

öncesinde almaları gereken ücreti alamamışlar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan böyle 41-42 milyar 

liraya ancak ulaşan bir gelirle yetinmek durumunda kalmışlar. Dolayısıyla burada çok açık bir gelir 

kaybı, pandemi öncesine göre gelirden mahrum olma hali var.  

Başta belirttiğim, dünyada pandemi şartlarında devletlerin biraz daha sosyal devlete dönüşme halini 

biz pandemide, saray rejiminde göremedik; yani burada tam bir pinti devlet tavrı gördük. Hiçbir 

şekilde bütçe disiplini dedikleri şeyden kopmamaya ve pandemi şartlarında insanların 

mağduriyetlerini biraz olsun onarmaya yanaşmadılar. Bütçeden de değil, İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan göstermelik küçük ödemelerle duruma müdahil oldukları hissini verdiler, o kadar. Bu 

pinti devlet tutumu dolayısıyla bölüşümde uğranılan kayıpları sağlamaya yetmedi. Tabii, 2020 
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yılında belki ekonomi küçülmedi, yüzde 1.8 büyüme diye bir rakam var; ama buradaki bölüşümün 

emek aleyhine olduğu çok açık.  

Onun dışında, emek dışı sınıflar, yani işi olmayanlar, işsizlik de çok büyük sert artışlar gördük. 

TÜİK ilk defa dar tanımlı işsizliğin yanı sıra geniş tanımlı işsizliği vermeye başladı. Buradan da 

sayıları 10 milyonu bulan bir işsiz kitlesine ulaşıldığını tespit ettik. Bu işsiz kitlesi hiçbir destek ve 

yardım almadan bu pandemi şartlarını geçirmek durumunda kaldı. Dolayısıyla çok ağır bir 

mağduriyet yaşandı. Burada yine devleti bir pinti devlet tavrı içerisinde gördük. 2021’de ekonomide 

yüzde 10’a ulaşan, belki yüzde 11’i de bulacak olan bir büyümeden söz edilir halde.  

Tabii, bunun nedenini tahmin etmek, anlamak çok zor değil. Pandemiden normale geçiş, iç talepte 

artışlara yol açtı, ayrıca döviz kurundaki bu sert artışlar ihracatı belli ölçülerde motive etti. Bundan 

kaynaklanan sanayide, 2021 yılında bundan kaynaklanan bir hızlı artış, bir kapasite kullanımı, yeni 

yatırımlar, öyle bir canlanma gördük. bu büyümeye tekabül etti; ancak, bu büyümenin bölüşüme 

yansımasına, yine milli gelire göre bölüşümünden baktığımızda, hiç de emek lehine olmadığını, 

tamamen sermaye lehine olduğunu görüyoruz. Ama bölüşümün 2021’de daha kötüleştiğine dair bir 

verimiz var; o da 2021 yılında enflasyonun hızlı tırmanması. TÜİK’in ölçümlerini alsak bile, bir 

anda 2021’i yüzde 36 ile kapamış bir tüketici enflasyonu var. Yani yüzde 36 enflasyona karşılık, 

ücret ve maaşların enflasyon karşısında ezik kaldığı ve çok ciddi bir reel gelir kaybına uğradığı çok 

açık. Bunun 2022 yılında da telafi edilemeyeceğine dair çok önemli işaretler var; çünkü enflasyonda 

hızlı tırmanış, daha 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 50-60’ları bulacak. Bunu döviz kurundaki sert 

artışlara bakarak söylüyoruz. Döviz kurundaki her sert artış beraberinde ithalatın maliyetinin 

artması, bunun üretici fiyatlarına yansıması, daha sonra da tüketici fiyatlarına yansıması şeklinde 

cereyan ediyor. Dolayısıyla bölüşüm, pandemi şartlarında kötüleşen bölüşüm ilişkileri pandemiden 

çıkış şartlarında da azalmadı, giderek artıyor ve bölüşüm meselesi en önemli meselelerden biri 

olacak. Bunu telafiye dönük en son gerçekleştirilen asgari ücret artışı bir pansumandan öte bir şey 

taşımıyor, çünkü gerçekten tüketici fiyatlarındaki sert artış bunu ortaya koyacak. Kaldı ki, büyüme 

meselesi, 2021’deki saman alevi gibi yüzde 11 küsurluk büyümenin sürdürülebilirliği yok. 2022’de 

birdenbire bir sert duruş yaşayabilir Türkiye ve bu sert duruşla beraber çok ciddi bir işsiz kitlesi, 

beraberinde emeğin kazançlarında enflasyon karşısında çok sert düşüşler çok muhtemel.  

Bölüşümü belli ölçüde iyileştirme aracı olan bütçe ayağında da emekten yana bir şey yok. İlk defa 

2022 bütçesi için uygulanan programlara göre bütçeye baktığımızda, Yoksullukla Mücadele ve 

Sosyal Yardım Programı diye tanımlanan bölüşümü iyileştirecek kalemin toplam bütçeden aldığı 

payın yüzde 2.8’den ibaret olduğunu görüyoruz. Yani birinci sırada faiz ödemeleri var; 241 milyar 

lirayla yüzde 13 pay alıyor. Faiz ödemeleri yüzde 13 pay alırken, yoksullukla mücadele, bölüşümü 

iyileştirme programları sadece yüzde 2.8’lik bir pay alıyor. Demek ki, bütçede de iyileştirici 

herhangi bir şey yok.  
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Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı veri tabanı 

Bölüşümü ölçmek, tartışmak niye önemli? Önemli, çünkü tüm bu değerleri yaratanların bölüşümden 

giderek daha az pay almaları büyük haksızlık, büyük eşitsizlik, adaletsizlik. Dolayısıyla izlenecek 

programlar, izlenecek politikalarda önceliğin bu haksızlığı, eşitsizliği gidermeye dönük olması 

gerekiyor. Bunun da asli gereği, bir kere, emeğin kendi üstünden işgücünü satarken pazarlık 

hakkının olması; yani grevli, toplusözleşmeli sendikal hakkın olması ve bunun bilfiil kullanılması. 

Bölüşümü biraz olsun iyileştirecek en önemli önlem budur. Ama Türkiye'de Gini oranı 0.41-42. Bu 

dünyada Türkiye emsali ülkelerin pek azında görülüyor. Yani oralarda da buna benzer bölüşüm 

eşitsizlikleri var, ama Türkiye'de giderek artıyor bu. Tabii, bu araştırmaların ne kadar sağlıklı yapılıp 

yapılmadığı, inandırıcı olup olmadığı, bu tartışmalara girmiyorum, bunları bir an kabul edelim; ama 

bu bile zaten büyük bir yapısal eşitsizlik olduğunu ortaya koyuyor.  

“Bunu nasıl iyileştireceğiz?” sorusuna yanıt ararsak eğer, bir kere, toplu sözleşme, grev, sendika 

hakkını bilfiil herkesin kullanabilir hale gelmeden bunu iyileştirmek, başka tür birtakım kozmetik 

tedbirlerle iyileştirmek çok sonuç verici değil. Onun için, bizim asli olarak bu hakkın bilfiil herkes 

tarafından kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anayasal bir hak gibi dursa da, bunun fiili 

kullanımının ne kadar zayıf olduğunu hepimiz biliyoruz, ama bundan vazgeçemeyiz. Yani bölüşüm 

ilişkilerini iyileştireceksek, öncelikle bu hakkın bilfiil kullanılmasını, bunun önünde ne engel varsa 

kaldırılmasını sağlamamız gerekiyor.  

İkinci olarak, bütçe meselesi. Çünkü bütçe, adaletsiz dağıtılan geliri, ikinci olarak elden geçiren ve 

adaletsizlikleri biraz olsun daraltma imkânı sunan bir araç. Bütçe hakkının iyi kullanılması 

gerekiyor. Yani bir yönetim eğer vergi dağılımını, vergi yükünü adilleştirebilirse, yanı sıra 

harcamalarda öncelikleri değiştirebilirse, toplumdaki eşitsizlikleri biraz olsun azaltabilir. Bütçe bu 

anlamda önemli bir araçtır, fakat bizdeki bütçe uygulaması, 2022 örneğinden de verdiğim gibi bunu 
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fazla dert etmiyor. Bu bütçe, hele bu son dönemdeki dehşetli enflasyon ve döviz türbülansıyla kadük 

hale gelmiş olan bütçeyi de ciddiye alsak, önceliği faiz ödemelerine vermiş durumda, eğitimin bile 

önüne geçmiş. Yani faiz yüzde 13, buna karşılık yaklaşık 20 milyon eğitim alan yurttaşı ilgilendiren 

kalem faizin altına düşmüş vaziyette. Maalesef, bununla da kalmayacak, yani yüzde 13 payla 

yetinmeyecek faiz ödemeleri; çünkü dehşetli bütçe açıkları gelecek ve başka çok ağır kamu 

yükümlülükleri, kamu borçlanması, bundan dolayı faiz giderleri, kur zararları bütçenin bu kalemini 

daha çok öne çekecek. Bunu realize etmek için eğitimden, sağlıktan, sosyal yardımdan, 

yatırımlardan, bütün buralardan kesecekler. O anlamda, bütçenin herhangi bir sosyal adalet yanı, 

iyileştirici yanı kalmıyor. Oysa olmalı.  

Yani bütçe yapılırken, bölüşümü iyileştirmek istiyorsak, bir kere hem vergideki adaletsizlikleri 

gidermek lazım, hem de harcamada öncelikler, bölüşüm, sosyal yardım burada daha ön plana 

çıkmalı. Vergideki adaletsizliği biliyoruz; bölüşüm ilişkisi açısından yine dehşetli bir yapısal vergi 

yükü dağılımı var. Dolaylı vergiler 3’te 2 bir pay taşırken, dolaysızlar 3’te 1 ve dolaysızların da 

içinde yine yükün ağırlıkla emekten kesilen vergilerden oluştuğunu görüyoruz. Yani vergide tam bir 

“Vur abalıya” sistemi sürüyor. Kâr, rant, faiz, bütün bundan alınan vergi yükü devede kulak gibi. Bir 

kere, vergide iyileştirme bölüşümü iyileştirme açısından önemli bir araç ve bunun kullanılması 

gerekiyor. Harcamada da dağılımın mutlaka daha âdil olması gerekiyor; yani bölüşüm öncelikli, 

adaletsizlikleri azaltacak bir bütçenin daha ön plana çıkması gerekiyor. Sosyal yardım, yoksullukla 

mücadele, bütün bunların ön plana çıkması gerekiyor.  

Yoksullukla mücadele derken, tabii yoksulluğun tanımı, yoksulların belirlenmesi, bütün bunlar da 

ayrı bir ölçme konusu. Bu ne yazık ki daha çok Dünya Bankası’nın bir derdi oldu ve 2000’li 

yıllardan itibaren Dünya Bankası bu gelir dağılımı şablonunu önce kendisi yaptı, sonra TÜİK’e 

öğretti ve buradan ölçümler yapıyorlar; ama bunlar da çok tartışmalı.  

Son olarak, bir de sadece çalışanların bölüşümden hakça gelir alması için sendikal grev haklarını 

konuşmamız yetmiyor; çalışamayanların, yani işsizlerin durumunu dikkate almak gerekiyor. 

Yoksulların, hiçbir gelire ulaşamayanların durumunu da tedbir olarak düşünmek gerekiyor. Burada 

temel gelir meselesi gündeme geliyor. Bunu mutlaka ayrı bir tartışma konusu yapmak gerekiyor. 

Yani insanların bir yurttaşlık gelirinin olması gerektiği üstüne de politikalar üretmek gerekiyor. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. 
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Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 “Emeğin Pandemideki Durumu” başlıklı oturumumuzu diğer konuşmacılarla organize ederken, 

kadın emeğinin durumunun,  konuşmaların içerisinde değil de ayrı bir başlık olarak ele alınmayı hak 

edecek önemde bir konu olduğunu düşündük. Onun için, ben, bana ayrılan sürede pandemide kadın 

emeği üzerinde duracağım. Sunumuma başlamadan önce de pandemiye ilişkin üç hususa dikkat 

çekeceğim. 

Birinci olarak pandeminin farklı aşamaları içeren bir topyekûn kriz olduğunun altını çizmek 

istiyorum. Önce bir sağlık krizi, arkasından bir ekonomik kriz, daha sonra bir istihdam krizi ve 

sosyal kriz. Hatta dünyadaki yeni faşizmin yükselişini ve antidemokratik uygulamaları da hesaba 

katarsak, bir politik krizle de bütünleşen topyekûn bir pandemi kriziyle karşı karşıyayız.  Bildiğiniz 

gibi COVID-19, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kendinde bir epidemi olarak başladı.  Mart 2020’de 
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Dünya Sağlık Örgütünce resmen ilan edilen bir pandemiye dönüştü. Virüs, 2020 yılının ilk dört 

ayında, 213 ülkeye yayıldı;  dünya bir sağlık krizi ile de karşı karşıyaydı.  Çoğu ülkede sağlık 

hizmetleri bu sağlık krizinin hem nedeni hem de bir parçası oldu. Salgının ekonomik etkisi tedarik 

zincirlerini bozan Çin merkezli bir arz şokuyla ve hava ulaşımının durmasıyla reel ekonomide 

başladı.  Ardından finansal piyasalardaki çözülme geldi. Bu gelişmelerin tüm dünyada gelirler ve 

beklentiler üzerindeki olumsuz etkileri tüketim ve yatırım harcamalarının azaldığı bir talep şokuyla 

bütünlendi. Bu arada hükümetlerin COVID-19’a karşı arka arkaya kısıtlama ve karantina kararları 

alması hemen tüm sektörlerde üretimde, istihdamda ve gelirlerde bir azalmaya yol açtı.   COVID-

19’un pandemi ilan edilmesinin daha ikinci ayı dolmadan, Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşları  

Uluslararası Mali Kuruluşlar,  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Merkez 

Bankası pandeminin, ekonomik, mali ve sosyal sonuçları itibariyle büyük sorunlara yol açtığını ve 

bu sorunların derinleşme eğiliminde olduğunu açıkladılar. Bu açıklama, farklı epistemik topluluklar 

tarafından da desteklendi.  Böylece COVID-19 pandemisi ve sağlık krizi, COVID-19 ekonomik krizi 

olarak tescil edildi.  Ekonomik krizin reel ekonomide başlaması, virüsün yayılma hızı gibi 

olağanüstü bir hızla bir istihdam krizinin doğmasına yol açtı. İstihdam krizi emek gelirlerinin 

azaldığı,  yoksulluğun arttığı bir sosyal krizle bütünlendi.  Bu topyekun krizin kadın istihdamı ve 

ücretli ve ücretsiz kadın emeği üzerindeki etkileri de ağır oldu.  

İkinci olarak COVID-19 pandemi krizi, sayın konuşmacıların da değindiği gibi, içinde yaşıyor 

olduğumuz bir süreç.  Bu sunumun hazırlandığı tarih itibariyle iki yılını doldurmamış bir süreç.  

Pandemi krizine ilişkin analiz yaparken kısa vadeli nicel verilere ve az sayıda nitel araştırma 

sonuçlarına dayanıyoruz.  Hatta anektodal bilgiler kullanmak durumunda kalabiliyoruz.  

Üçüncü olarak da, pandemi krizinden önceki krizden mutlaka söz etmemiz lazım. Pandemi 

krizinden önce nasıldı dünya? İnsanlığın son 40 yılına damgasını vuran kapitalist küreselleşmenin 

çokuluslu şirketlerin hakim olduğu bir küresel pazar yarattığı; KİT’lerin, altyapı hizmetlerinin, 

sağlığın, emekliliğin özelleştirildiği,  tarımsal desteklerin kaldırıldığı,   finans kapitalin yükselişi ile 

yalnızca ekonomik olarak güçsüz ülkelerde değil, ABD gibi ileri kapitalist ülkelerde de mali 

politikadan sağlık reformuna kadar her şeyin finansal piyasaların onayından geçmek zorunda 

olduğu, ücret gelirlerinin sermaye gelirlerine oranla payı düşerken, ücretliler içindeki eşitsizliklerin 

arttığı,  “istihdamsız büyüme”ye  “ücretsiz büyüme”nin eklendiği, güvencesiz çalışma biçimlerinin 

her sektörde yaygınlaştığı bir dünyadır kriz öncesinin dünyası. COVID-19 krizi, yaygın bir 

ekonomik durgunluk, düşük yatırımlar, ülkeler içinde ve ülkeler arasında derinleşen eşitsizlikler, 

artan borç yükleriyle seyreden ve bütün bunların kadın emeği üzerindeki derin etkilerinin yaşandığı 

bir kapitalizmin krizi üzerine gelmiştir.  

Pandemide kadın emeği analizimizin arka planını teşkil edecek olan bu temel konulara dikkat 

çektikten sonra, buradaki sunumumda kısaca nelerin üzerinde duracağımı belirtmek  istiyorum. 

Öncelikle, pandemi krizi sürecinde kadının işgücü durumu üzerinde durmak istiyorum; dünyada ve 

Türkiye’de. 
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Ardından, pandemi krizi sürecinde bakım emeği üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu krizi 

özellikle kadınlar açısından diğer pandemilerden ayıran çok önemli bir özellik, bakım emeğinin ya 

da bir başka tabirle toplumsal yeniden üretimin ön plana gelmesi. 

Son olarak da pandemi krizi sonrasına ilişkin dünya tahayyülleri ve kadınların talepleri üzerinde 

durmak istiyorum.  

Pandemi krizi sürecinde dünyada kadının işgücü durumu 

ILO (2020), krizin başlangıcında çeşitli ülkelerde başvurulan tam veya kısmi kısıtlama önlemlerinin 

yaklaşık 2,7 milyar işçiyi etkilediğini ve bunun da dünyadaki iş gücünün yaklaşık yüzde 81'ini 

temsil ettiğini ifade etmektedir. Bu kısıtlamalar, kısıtlanan sektörlerdeki üretimi, istihdamı ve 

gelirleri azaltırken, kısıtlanan sektörlere girdi üreten diğer sektörlerde de üretimde, istihdamda ve 

gelirlerde bir azalmaya yol açmıştır. Öte yandan gelirlerdeki azalma, kısıtlanmayan sektörlere 

yönelik tüketici talebini de düşürmüştür. Bu zincirleme gelişmeler  eşi görülmemiş iş kayıplarına 

neden olmuş ve bu durum en çok kadınları etkilemiştir.  ILO, kadın istihdamının 2021'in sonunda 

hala salgın öncesi seviyelerin altında kalacağını öngörmektedir. Seçilmiş ülkelerden elde edilen 

kanıtlar, bir ülkenin yaşadığı istihdam kayıpları ne kadar büyükse, orantısal olarak kadınların da o 

kadar fazla etkilendiğini göstermektedir. 

Özellikle orta gelirli ülkelerde, tüm ülke gelir düzeyi grupları için kadınların istihdam-nüfus oranları, 

oransal olarak erkeklerinkinden daha fazla düşmüştür. Bu nedenle de, istihdam-nüfus oranlarındaki 

cinsiyet farklılıkları 2020'de artmıştır. Ne kadınların ne de erkeklerin istihdam-nüfus oranlarının 

2021'in sonunda tamamen düzelmesi beklenmiyor. Cinsiyet farklılıkları 2019 seviyelerinin biraz 

üzerinde kalacak.  

ILO, küresel ölçekte COVID-19 krizinin kadın istihdamı ağırlıklı eğitim (yüzde 61,8) ve 

sağlık/sosyal hizmetler (yüzde 70,4) sektörlerindeki üretime etkisinin düşük seviyede olacağını, 

kadın istihdamının yarıya yakın olduğu finans ve sigorta sektörüne etkisinin ise orta düzeyde 

olacağını tahmin etmektedir. Bu sektörlerdeki ortalama ücretler genel ortalama ücretlerin sırasıyla 

1,23; 1,14 ve 1,72 katıdır.  

Ancak küresel ölçekte kadın istihdamı açısından önemli olan sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer 

hizmetlerde (kadın payı yüzde 57,2); konaklama ve gıda hizmetlerinde (kadın payı yüzde 54,1); 

gayrimenkul faaliyetleri, iş ve idari faaliyetlerde (kadın payı yüzde 38,2); imalatta (kadın payı yüzde 

38,7) ve toptan ve perakende ticarette (kadın payı yüzde 43,6), COVID-19 krizinin etkisinin yüksek 

olacağı öngörülmektedir. Bu sektörler emek yoğundur ve ortalama ücretler genel ortalama ücretlerin 

altındadır. Milyonlarca düşük ücretli, düşük vasıflı kadın işçinin çalıştığı bu sektörlerde iş kayıpları 

ve ücret kayıpları özellikle yoğun olmuştur. 

Genç kadınların durumu 

COVID-19 krizinin yarattığı etki, genç (15-24 yaş arası) ve yetişkin işçiler arasında fark gösterdiği 

gibi genç kadınlar ve genç erkekler arasında da çok büyük farklılıklar gösteriyor. 
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ILO (2020) verilerine göre bu krizde istihdam kaybında en ağır yükü genç kadınlar omuzladı ve bu 

istihdam kaybı sadece işsizlikle değil genç kadınların işgücü piyasası dışına çıkmasıyla da 

sonuçlandı. 35 yüksek gelirli ülke için yapılan bir çalışma, genç kadın istihdamının yüzde 11,8 

oranında, yani yüzde 5,8 oranında istihdam kaybı yaşayan genç erkeklere göre iki kat daha fazla 

küçüldüğünü gösteriyor. Aynı durum orta gelirli ülkeler için de geçerli.  23 orta gelirli ülkeden 

oluşan bir örneklemden elde edilen veriler, 2020'de yaklaşık 6 genç kadından 1'inin (yüzde -15,8) 

işini kaybettiğini gösteriyor. Bu oran, genç erkeklerin iki katı (yüzde –7), yetişkin kadınların üç katı 

(yüzde –4.7) ve yetişkin erkeklerin yaklaşık altı katıdır (yüzde –2.7). 

Bu ülkelerin pandemiden kaynaklanan istihdam kayıplarını sınırlamak için bir dizi işte kalma önlemi 

uygulamaya koyduğu göz önüne alındığında, uygulanan politikaların gençlere, özellikle de genç 

kadınlara ulaşmak için yeterli olmadığı görülüyor. 

Kadının  işgücü piyasası dışına çıkışı 

Bireyler ister ücretli pozisyonlarda ister kendi hesabına çalışıyor olsun işlerini kaybettiklerinde, ya 

işsiz kalıp aktif olarak yeni bir iş arayabilir ya da işgücü piyasasından çekilip ekonomik olarak 

inaktif hale gelebilirler. Geçmişteki krizler, işgücü piyasasından çekilen kadınların işgücü piyasasına 

yeniden girmeyi erkeklere göre daha zor bulduklarını ve genellikle işgücünün dışında kalmaya 

devam ettiklerini göstermektedir. Diğer nedenlerin yanı sıra, bu, genellikle ücretsiz bakım işinin 

toplumsal cinsiyet rollerine göre yeniden dağıtılmasının bir sonucudur.  

Ortaya çıkan kanıtlar, yeni bakım sorumluluklarının pandemi sırasında kadınların işgücüne 

katılımını kısıtladığını ve birçoğunu ücretli işi tamamen bırakmaya zorladığını gösteriyor. Kadın 

emeğinin işgücü piyasasıyla eğreti ilişkisi ve kadının bakım emeği yükü nedeniyle, özellikle genç 

kadınların yığınlarla işgücü piyasasının dışına atıldığını görüyoruz.  

Pandemi krizi sürecinde Türkiye’de kadının işgücü durumu 

Bu süreçte Türkiye’de de dünyadaki eğilimlere benzer eğilimler görüyoruz. Ama burada önce farklı 

bir konuya, Türkiye’deki verilere değinmek istiyorum. Türkiye’de, özellikle enflasyon verilerine 

ilişkin son gelişmelerin gösterdiği gibi, sadece enflasyon verilerinde değil,  işsizlik ve istihdam 

verilerinde, pandemi verilerinde, büyüme verilerinde, Merkez Bankası rezerv verilerinde, yani bütün 

verilerde bir manipülasyon şüphesi ve/veya istatistik oyunlarıyla karşı karşıya kaldığımızı söylemek 

durumundayız.  Kurumların Cumhurbaşkanlığına bağlı hale getirilmesi, kurumlardaki sık yönetim 

değişiklikleri ve yönetim boşlukları da verilerin güvenilirliği sorununu artırmaktadır. Yalnızca 

Türkiye’de değil, göreli olarak demokratik ortamlarda bile seçim dönemlerinde seçmen desteğini 

sağlamak, ulus-üstü kuruluşlara düzeltilmiş veriler sunmak, finans piyasalarının beklentilerini 

etkilemek,  muhalefetin elinde olan yerel yönetimlerin performansını kötü göstermek gibi amaçlarla 

verilerde oynamalar yapıldığı bilinmektedir.  Şeffaflığın görece daha fazla olduğu durumlarda 

hükümetler verilerle oynamayı daha çok muhasebe hileleriyle yaparken, daha otoriter ortamlarda 

doğrudan müdahalelerin olduğunu söyleyebiliriz.   Bir de, tabii, henüz sürecin içinde olduğumuzu ve 

işgücü piyasalarındaki aylık ya da çeyreklik değişimler üzerinden yorum yapılmasına ilişkin 

sorunları da göz önüne almamız gerekiyor. Bütün bu nedenler kadının pandemi sürecinde işsizlik, 

istihdam ve atıl işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerimizi etkiliyor. 
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Türkiye’de pandemide kadın istihdamının durumu 

Türkiye’de kadının işgücü piyasasındaki konumu açısından çok önemli bir gerçeklik,  OECD 

ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de kadının işgücüne katılımının çok düşük olmasıdır. 15-64 yaş 

grubunda Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı OECD 2020 verileriyle yüzde 35 ile OECD 

ülkeleri arasında en düşüğüdür.   Kendisine en yakın ülke olan Meksika’da bile kadının işgücüne 

katılım oranı yüzde 46,7’dir. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 63,8’dir. 

Türkiye açısından bakıldığında da, sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetlerin yüzde 34; 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinin yüzde 25,2;  gayri menkul faaliyetleri, idari ve destek 

hizmetlerinin yüzde 33,4;  imalatın yüzde 25 ve toptan ve perakende ticaretin yüzde 25,4  kadın payı 

ile kadın istihdamının yoğun olduğu sektörler olduğu görülmektedir (TÜİK 2019).   Bu sektörler 

pandemide yüksek istihdam kayıplarının görüldüğü sektörlerdir. COVID-19 krizinin bu 

sektörlerdeki ekonomik etkisi nedeniyle pek çok kadının iş olanakları, ücretler ve çalışma koşulları 

açısından olumsuz etkileneceği söylenebilir.   

Tablo 1. Türkiye’de İşgücüne ve İstihdama Katılma Oranları, 15, Kadın ve Erkek, 2018-2021, (Çeyreklik 

veriler, Mevsim etkilerinden arındırılmış) 

 

Kaynak: TÜİK 

2019’un son çeyreğinde yüzde 34,1 olan kadının işgücüne katılma oranı, 2020’nin son çeyreğinde 

yüzde 30,9’a düştükten sonra, 2021’in son çeyreğinde yüzde 34,2’ye gelmiş durumda. 2019’un son 

çeyreğinde yüzde 28,6 olan kadının istihdam oranı, 2020’nin son çeyreğinde 26,5’e düştükten sonra, 

2021’in son çeyreğinde yüzde 29,4’e  gelmiş durumda. 

Tablo 2: Türkiye’de Atıl İşgücü ve İşsizlik Oranları, 15, Kadın ve Erkek, 2018-2021, (Çeyreklik 

veriler, Mevsim etkilerinden arındırılmış). 

2018 2019 2020 2021

İşgücüne katılma oranı Erkek % 71,9 72,3 73,0 72,6 72,0 71,9 71,8 71,6 69,4 66,0 68,0 68,3 69,6 69,7 70,5 71,4

İstihdam oranı Erkek  % 65,9 65,8 65,8 64,5 63,0 63,0 62,6 62,9 61,1 57,6 59,4 59,9 61,4 62,2 63,2 64,3

İşgücüne katılma oranı Kadın % 33,9 34,2 34,2 34,1 34,7 34,5 34,3 34,1 31,7 29,8 30,8 30,9 31,7 32,2 33,4 34,2

İstihdam oranı Kadın % 29,5 29,5 29,4 29,2 29,0 28,9 28,6 28,6 26,9 25,5 26,2 26,5 26,8 27,4 28,6 29,4
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Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de 2019 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6; 

kadınlarda (erkeklerin yüzde 30 daha fazlasıyla)  yüzde 16,5’tir.    

Kadın istihdamında ücretsiz aile işçiliğinin ağırlığını göz önüne aldığımızda kadın işsizliğine tarım 

dışı işsizlik verileriyle bakmak daha doğru olacaktır.  OECD ülkelerinin çoğunda kadın ve erkek 

işsizlik oranları arasında fazla fark yokken (OECD, 2019),  Türkiye’de 2019 yılının son çeyreğinde 

tarım dışı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,6, kadınlarda ise yüzde 20,4’tür (TÜİK, 2019).  Bu 

oranlar 2021 yılı sonunda sırasıyla 11,7 ve 17,6 olmuştur.  İşsizlik oranlarındaki bu düşüş eğilimi 

işsizliğin dar tanımından kaynaklanmaktadır.  Dünyanın diğer ülkelerinde de pandemi döneminde 

geniş tanımıyla gerçek işsizliği yansıtan atıl işgücü oranları yükselirken, dar tanımlı işsizlik 

oranlarının artmadığı hatta düştüğü görülmüştür.  

Atıl işgücü oranlarındaki gelişmeye baktığımız zaman kadınlar için 2019 son çeyreğinde yüzde 20,4 

olan atıl işgücü oranının 2020 yılında 31,7’ye yükseldiğini ve 2021 son çeyreğinde ise  yüzde 29,1 

ile hala yüksekliğini koruduğunu görüyoruz.   

Kayıt dışı çalışan kadınlar ve pandemi 

Kadın istihdamında kayıt dışılık oranı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de erkek 

istihdamına oranla fazladır. 2019 verileriyle kadın istihdamında kayıt dışılık oranı yüzde 42,1 iken 

erkek istihdamında bu oran yüzde 30,9’dur.  Ücretli istihdamda kayıtdışılık oranı kadınlarda 

yüzde19,5;  erkeklerde yüzde 17,3’tür. Kendi hesabına çalışan kadınlarda kayıt dışılık yüzde 81,6; 

erkeklerde bu oran yüzde 65’tir.   

COVID-19 krizinden en çok etkilenen sektörlerdeki kadın istihdamında kayıt dışılık oranına 

baktığımız zaman bu oranın, imalatta yüzde 27; toptan ve perakende ticarette yüzde 26,9; konaklama 

2018 2019 2020 2021

Atıl işgücü oranı Erkek % 13,2 12,6 13,1 14,8 16,6 15,9 16,3 15,8 18,8 24,8 21,8 23,0 23,7 21,4 18,7

Tarım dışı işsizlik oranı Erkek % 9,6 10,4 11,0 12,5 13,8 13,9 14,5 13,6 13,2 14,5 14,4 13,9 13,1 12,1 11,7

Atıl işgücü oranı Kadın % 22,1 22,1 22,8 23,1 25,0 24,5 24,6 24,1 27,9 32,8 31,7 34,1 35,2 32,2 29,1

Tarım dışı işsizlik oranı Kadın % 16,8 17,4 17,7 18,2 20,5 20,5 20,8 20,4 18,6 18,0 18,6 17,7 18,8 18,2 17,6
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ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28; gayrimenkul hizmetleri, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 

42,4; sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetlerde yüzde 50,7 olduğunu görmekteyiz. Kayıt dışı 

istihdamdaki bu kadınlar COVID-19 krizinde iş ve gelir kayıplarına karşı son derece güvencesiz 

oldukları gibi gerek işçi sağlığı gerekse genel sağlık açısından hizmetlere erişimde de 

korumasızdırlar.   

Pandemide ev işçilerinin durumu 

Çoğu kayıt dışı çalışan ev işçisi kadınlar dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

COVID-19 krizinden en çok etkilenen kesimler arasındadır.   Ev işçilerinin iş ve gelir kaybının 

nedenlerinden biri,  COVID-19 salgınının gerektirdiği izolasyon önlemlerine uymak çabasında olan 

hanelerin riskten kaçınmak üzere ev işçisi istihdamına son vermeleridir.   

Ev işçileri ile ev işçisi istihdam eden işverenlerin yaşadıkları mahallelerin ve çevrelerin farklılığı, 

çoğu kez toplu taşım aracı kullanarak işe gelen ev işçilerinin adeta virüs taşıyıcıları olarak 

görülmesine yol açmakta ve ev işçileri COVID-19 krizinde işini ilk kaybeden güvencesizler arasına 

dahil olmaktadır.  Ev işçileri kayıtlı işçinin yararlanacağı sınırlı iş kaybı desteklerinden bile 

mahrumdur. Hanede başka gelirin olmadığı hallerde COVID-19, ev işçileri için doğrudan açlık 

anlamına gelmiştir. 

Pandemide sağlık emekçisi kadınlar  

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de pandemi açısından kritik kabul edilen sağlık 

ve bakım hizmetlerinde istihdam kadın ağırlıklıdır.  Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda kadın işçi 

oranı yüzde 61,1 ile tüm işkolları ortalaması olan yüzde 26,4’ün çok üstündedir (TÜİK, 2016). 

Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda kamu istihdamı da yüzde 58 ile kadın ağırlıklıdır ve bu oran tüm 

hizmet kolları ortalaması olan yüzde 40,8’in  çok üstündedir. Sağlık ve bakım sektöründeki kadınlar 

pandemi döneminde üçlü bir baskı altında kalmışlardır: Uzayan çalışma saatleri, ağırlaşan çalışma 

koşulları ve artan sağlık riski bu baskının birinci ayağıdır.  İkincisi evde çocuk, engelli, yaşlı bakım 

sorumluluklarını yüklenen kadın sağlık çalışanlarının virüs bulaşma riski nedeniyle bu bakımı 

sağlama konusunda yaşadıkları sorunlardır.  Üçüncüsü de işteki fiziksel ve duygusal baskılara ek 

olarak gibi pek çok kadın sağlık çalışanında tükenmişliğe yol açan pandemi koşullarında yoğunlaşan 

ev işleri,  evdeki hijyen önlemleri, çocukların evde eğitimi bakım sorumluluklarıdır.  

Pandemi krizi sürecinde bakım emeği 

Dünyanın pek çok ülkesinde kadınların işgücü piyasasına katılımı, erkeklerinkinden çok daha 

düşüktür. Bu eşitsizlikte hane içindeki ev işleri ve çocuk, yaşlı, hasta ve engelli bakım işlerine 

ayrılan ücretsiz çalışma saatlerinin eşitsiz dağılımının belirleyici rolü vardır. Kadınlar çalışma 

hayatına dahil olsalar da evdeki işlerin yükü orantısız bir biçimde kadının üzerinde kalmaktadır. 

TÜİK, 2014-15 Zaman Kullanımı Araştırmasına göre Türkiye’de çalışan kadınlar hanehalkı bakımı 

ve ev işlerine günde ortalama 3 saat 35 dakika süre ayırırken çalışan erkekler günde yalnızca 46 

dakika zaman harcıyorlar. 

Özellikle düşük gelirli, yoksul hanelerde yaşayan kadınların eşitsiz iş yükü daha da fazladır.   Bu 

eşitsizlik çocuk bakım yıllarında artarken, kadının tüm yaşamı boyunca devam etmektedir. Evdeki 

ücretsiz işlerin orantısız yükünü taşıyan kadınların işgücü piyasasına girmeleri zorlaşmakta, 
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girdikleri durumda da erkeklere göre kaliteli istihdama erişimleri daha sınırlı olmaktadır. İster analık 

nedeniyle ister bakım işleri nedeniyle izin kullanan kadınlar işe alınmada, işten çıkarmada 

ayrımcılığa uğradıkları gibi işe geri dönmede de ayrımcılığa uğramaktadır.  Ekonomik kriz 

dönemlerinde iş ve gelir kayıplarının olumsuz etkileri ev içi emek faaliyetleriyle karşılanmakta; satın 

alınamayan mal ve hizmetleri kadınlar mecburen kendileri üretmeye başlamaktadır. Öte yandan neo 

liberal politikalar doğrultusunda kamu harcamalarının kısıtlanması ve çocuk, yaşlı ve engelli bakım 

hizmetlerine ve erken çocukluk eğitimine yeterli kamusal kaynak ayrılmaması da kadınların bakım 

yükünü artırmaktadır. 

Özetle ifade edersek bakım emeği pandemi krizi öncesinde de zaten kadının üstündeydi. Yani 

kapitalist sistem, toplumsal yeniden üretimde kadının ücretsiz emeğine dayanmaktaydı; ama 

pandemi krizi döneminde kadının eviçi ücretsiz emeğinde hem çok büyük bir artış, hem de 

çeşitlenme görüyoruz. Yani normal koşullarda yapılan ev içi işlere ve bakım emeğine yenileri 

ekleniyor. Çocukların uzaktan eğitim süreçlerinin örgütlenmesi, izlenmesi, denetlenmesi;  sokağa 

çıkamayan çocuklar için evde sosyal faaliyetlerin yaratılması;  aynı evde yaşıyor olsun ya da 

olmasınlar risk grubuna giren ve dışarı çıkması kısıtlanan yaşlıların bakımı, alışveriş işleri, sağlık 

sorunlarının halledilmesi; evde çalışmanın getirdiği yeni ev işi organizasyonları; hijyen sağlanması 

için ek önlemlerin alınması ve evdeki herkesin bu önlemlere uymasının sağlanması bu çeşitlenmenin 

örnekleridir. Ayrıca pandemi öncesinde ev işlerinin ücret karşılığı ev işçilerine gördürülmesi ya da 

çocuk bakımının  anneannelere veya babaannelere devri de pandemi koşullarında çok zorlaşmıştır.  

Pandemi döneminde ön plana çıkan bakım emeği, pandemi sonrası için önerilen ekonomik 

politikalar demetinde, bakım ekonomisine yapılacak kamu yatırımlarının önemini de ön plana 

çıkarmıştır. Kamusal bakım hizmetleri, yalnızca kadınların işgücüne yeniden katılımını desteklemek 

için kritik öneme sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda pek çok kadına bakım ekonomisinde geniş iş 

imkanları sağlar.  OECD ülkeleri genelinde, bakım hizmetlerine yapılan kamu yatırımlarının,  inşaat 

yatırımlarına kıyasla yüzde 40-60 daha fazla iş yaratabileceği bilinmektedir.  İlkkaracan, Kim ve 

Kaya’nın (2015) Türkiye’ye özel bir çalışmasında, sadece okul öncesi çocuk eğitim ve bakım 

hizmetleri sektörüne,  OECD ortalamasını yakalamak üzere kamu harcamalarının arttırılması ile 750 

bin civarında yeni iş yaratılacağı, bu işlerin yüzde 73’ünde kadınların istihdam edileceği, göreli 

yoksulluğun yüzde 1.5 puan düşeceği tahmin edilmektedir.  Aynı miktardaki harcamanın fiziksel 

altyapı/inşaat sektörüne yönlendirilmesi ise sadece takriben 250 bin kişilik istihdam yaratmakta, bu 

işlerin sadece yüzde 6’sında kadınlar istihdam edilmekte, yoksulluk üzerindeki etki ise yüzde 0.5 

puanla sınırlı kalmaktadır. 

Pandemi sonrası nasıl bir dünya?   

Şimdiye kadar gerek işgücündeki gerekse hane içerisindeki konumu açısından ayrı bir analizi hak 

eden kadın emeğinin pandemideki durumunu ana hatlarıyla değerlendirdik.  

Pandemi krizi sonrası için tahayyül edilen dünyaya ilişkin olarak ya da bu Kongrenin ana başlığında 

değinilen kapitalizmin açmazları dediğimiz konuda kadınlar ne diyorlar? Pandemi sonrası için 

kadınlar nasıl bir dünya hayal ediyorlar? Konuşmamım bu bölümünde bir konu üzerinde durmak 

istiyorum. 
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Pandemi krizinin bir özelliği var; bugüne kadar neoliberal küreselleşmenin sonunun gezegenimiz ve 

insanlık için yıkım olduğunu emek örgütleri, sol siyasal partiler ve sosyalist düşünce okulları 

savunmaktaydılar. Pandemi krizi döneminde uluslararası kuruluşlar, iş çevreleri, G20, hükümetler, 

hatta geleneksel neoklasik iktisadın savunucuları da dâhil olmak üzere pek çok kesim,  kapitalizmin 

özellikle pandemiyle birlikte ağırlaşan bir açmaz içinde olduğunu bir ölçüde kabul ediyorlar. Ancak 

bu açmaz kapitalizmin savunucuları tarafından bile kabul edilmesine rağmen,  çözüm yollarında ve 

pandemi sonrasında nasıl bir siyasal yapılanma olacağı konusunda farklı tahayyüller var.  

 “Başka bir dünya mümkün” ya da sosyalizmin asgari programı 

Küresel kapitalizmin temel özelliklerinde değişiklik yapılmasını ve kapitalizmin neoliberal biçiminin 

reddedilmesini öneren çağrılar, pandemi sonrası hayal edilen dünyaya ilişkin sol alternatifi 

oluşturuyor.  Neoliberal politikaları eleştiren ve reddeden bu yaklaşımın en ileri halinin üç temel 

özelliği kamuculuk / özelleştirme karşıtlığı, kapitalist birikimin finansallaşmasına, tüm sosyo 

ekonomik yapının mali sermayenin çıkarlarına göre biçimlenmesine karşı olmak ve gelirin 

dağılımının emek lehine yeniden düzenlenmesi. Bir bakıma sosyalizmin asgari programı da 

diyebiliriz buna. 

Sol alternatifin unsurlarını örneğin Türkiye’de pek çok akademisyen ve aydının imzaladığı Sosyal 

Bilimcilerin Çağrısında (Mart, 2020), tüm dünyadan 3000 akademisyen ve araştırmacının imzaladığı 

ve dünyanın 33 büyük medyasında yayınlanan Çalışmayı Demokratikleştirme, Meta Olmaktan 

Çıkarma ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bildirisinde (Mayıs, 2020), bazı emekten yana düşünce 

kuruluşlarının savundukları politikalar demetinde, bir kısım küresel sendikanın yaklaşımlarında ve 

tabii TMMOB’nin kamucu yaklaşımlarında görebiliriz. Bu yaklaşımlarda önerilen politikalar 

arasında spekülatif finans hareketlerinin kontrol edilmesine, özelleştirmelerden geri dönülmesine, 

servetlerin vergilendirilmesine, ücret gelirlerinin artırılmasına yönelik çeşitli önlemler 

listelenmektedir.    

Bu düşünceler, COVID-19 krizinden çok önce “başka bir dünya mümkün”  sloganıyla küresel 

kapitalizme ve neoliberalizme karşı koyan sosyal hareketlere de yön veren düşüncelerdi.  Örneğin 

2005 yılında Dünya Sosyal Forumunda aralarında Eduardo Galeano,  Ignacio Ramonet, Bernard 

Cassen, Samir Amin, Atilio Borón, Tariq Ali, Walden Bello, ve Immanuel Wallerstein’ın da 

bulunduğu 19 aydın tarafından yayınlanan Porto Alegro Manifestosu başka bir dünya özlemiyle 

benzer talepleri ileri sürüyordu. COVID-19 krizi yeni bir düşünce akımı yaratmıyor ama 15 yıl sonra 

bu bildirinin yansıttığı özlemleri bir kez daha ve daha güçlü bir biçimde dünyanın gündemine 

taşıyor.  

Kadınlar pandemi krizinde yoksulların en yoksulu olmakla kalmamış, hane içi bakım emeği yoluyla 

yoksulluğu yönetmek durumunda da kalmışlardır. Neoliberal politikaların, kadınların ücretli ve 

ücretsiz emeği üzerindeki olumsuz etkileri ve kapitalizm öncesi ataerkil baskı ve sömürünün birçok 

ülkede neoliberal politikalar altında yeniden inşa edilerek derinleşmesi, kadın hareketlerinin ve 

feminizmin COVID-19 sonrası başka bir dünyanın mümkün olduğunu hayal eden sol siyasal 

yaklaşımlar içinde önemli bir yer işgal etmesine yol açmıştır.   
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Bu alanda bir örnek olarak toplumsal yenden üretim tezine dayanan ve liberal feminizme karşı 

sosyalist feminizmi savunan Marxist Feminist Kollektifin COVID-19 sonrasına ilişkin çağrısına 

değinebiliriz.  2019 yılında Yüzde 99 için Feminizm Manifestosuyla yola çıkan grup yayınladıkları 

kitapta (Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya and Nancy Fraser, 2019, Feminism for the 99 Percent: A 

Manifesto, Verso, UK)  şu tespitleri yapıyor:  “Yaşamakta olduğumuz, bir bütün olarak toplumun; 

ekonominin, ekolojinin, politikanın ve “bakım” işinin krizidir.  En genel olarak kapitalizmin ve özel 

olarak da, bugün içinde yaşadığımız küreselleşmiş, finansallaşmış, neoliberal kapitalizmin krizidir. 

 Kapitalist toplumlarda toplumsal cinsiyete dayalı ezilmişlik, toplumsal yeniden üretimin kâr için 

üretime tabi kılınmasından kaynaklanır. Neoliberalizm, sosyal refaha yönelik devlet desteğini geri 

çekerek, aileleri, toplulukları ve hepsinden önemlisi kadınları kırılma noktasına iterek, hane başına 

daha uzun ücretli çalışma saatleri talep etmektedir. Bu koşullar altında, toplumsal yeniden üretim 

mücadeleleri, toplumu tepeden tırnağa değiştirme potansiyeliyle, merkezi plana taşınmıştır.” 

Kolektifin 2020 yılında yayınladığı (https://spectrejournal.com/seven-theses-on-social-reproduction-

and-the-covid-19-pandemic/) (pandemi sonrası topluma ilişkin çağrısında ise şu tezler ileri 

sürülüyor: “Pandemi krizi, sermayeyi sağlık, sosyal bakım, gıda üretimi ve dağıtımı gibi hayata ve 

hayat veren işlere odaklanmaya zorluyor. Sağlık, eğitim ve diğer yaşamsal faaliyetlerin meta 

olmaktan çıkarılması ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi için bu odağın pandemi geçtiğinde 

bile devam etmesini talep ediyoruz. Toplumsal yeniden üretim sektörlerindeki işçilerin (hemşireler, 

hastane temizlikçileri, öğretmenler, çöp toplama personeli, gıda üreticileri ve süpermarket 

çalışanları) yaptıkları temel hizmet için kalıcı olarak tanınmalarını ve ücretlerinin, sosyal 

yardımlarının ve sosyal konumlarının toplumun bir bütün olarak korunmasında önemlerini 

yansıtacak şekilde iyileştirilmesini talep ediyoruz. Tüm finansal kaynakların ve teşvik paketlerinin, 

kapitalist şirketleri ayakta tutmaya değil, hayat veren işlere yatırılmasını talep ediyoruz.”  

Neoliberal düzene reformist düzeltme 

COVID-19 krizinin canlandırdığı bir başka yaklaşım da küresel kapitalizmin işsizlik, yoksulluk ve 

sosyal dışlanma olarak cisimlenen olumsuz sosyal sonuçlarına karşı çıkmak ve küreselleşmeye 

sosyal bir boyut kazandırarak dünyanın tüm ülkelerinde,  vatandaşların tümü için bir sosyal koruma 

tabanı ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak yaklaşımdır.  

Bu yaklaşım da COVID-19 krizinden önce BM’lerin, bağlı kuruluşların ve bazı sendikaların 

gündeminde olmuş; Washington Uzlaşmasının iflasının ardından neoliberalizmin kaleleri sayılan 

IMF ve Dünya Bankası da en azından söylem düzeyinde bu yaklaşıma meyletmişlerdir.  

Örneğin aralarında IMF ve Dünya Bankasının da bulunduğu pek çok örgüt tarafından desteklenen 

BM bünyesindeki Küresel Sosyal Koruma Tabanı Girişimi,  yaşlılar, engelli kişiler ve temel 

geçimini sağlayan kişiyi kaybeden aileler için gelir güvenliği sağlamak amacıyla temel, evrensel, 

vergi ile finanse edilen, primsiz bir emeklilik sitemi; çocuklu aileler için gelir güvenliği sağlamak 

amacıyla çocuk parası; aktif yaştaki yoksullar için makul düzeylerde koşullu destek ve temel sağlık 

hizmetlerine evrensel erişimin kamusal olarak finanse edilmesini öneren bir sosyal reformist girişim 

olarak 2009’dan beri dünyanın gündemindedir.   

COVID-19 krizi döneminde bu ve benzeri girişimlerin özellikle BM bünyesindeki daha sosyal 

yönelimli birimler tarafından ön plana getirildiğini görüyoruz.  
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Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 2020’deki “Eşitsizlikle baş etmek, yeni bir dönem 

için yeni bir toplumsal sözleşme” çağrısı ve 2021’deki BM 75. Genel Kurul toplantısına sunduğu, 

“Ortak Gündemimiz” başlıklı Raporu, ILO’nun 2021’deki “COVID-19 krizinden insan merkezli, 

kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli bir iyileşme için küresel eylem” çağrısı bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  Bu çağrılar, genel olarak, kriz öncesinde de var olan, kapitalizmi düzeltme 

programları, yani kapitalizmin azami programları olarak nitelendirilebilir. COVID-19 sonrası dünya 

için önerilen bu yeni toplumsal sözleşmenin bir ayağı sosyal adalet olacaksa diğer ayakları da 

feminizm, ekoloji ve dayanışma olacaktır. “Ortak Gündem”de pandemi sonrası yeni toplumsal 

uzlaşma şöyle tanımlanmaktadır:  

• Cinsiyet- iktidar ilişkilerini değiştirmeyi ve çeşitli ayrımcılık biçimleriyle mücadele etmeyi  

amaçladığı için feminist, 

• Yaygın eşitsizlikleri ele almak ve ekonomileri çoğunluğun haklarına ve ihtiyaçlarına göre 

yeniden dengelemeyi hedeflediği için sosyal adalete dayalı, 

• İnsanların doğadan kopuk olmadığını, korunması ve yenilenmesi gereken Dünya ekosisteminin 

bir parçası olduğunu kabul ettiği için eko-sosyal, 

• Dünyanın karşılıklı bağımlılığını ve herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını 

kabul ettiği için dayanışmaya ve ortak yarara dayalı. 

Bu toplumsal sözleşmenin feminist niteliği, BM Kadın Birimi’nin akademi, sivil toplum ve BM 

sisteminden 100'den fazla uzmanın katkılarına dayanarak hazırladığı  “Sürdürülebilirlik İçin 

Feminist Bir Plan ve Sosyal Adalet” başlıklı yayınında (2021)  pandeminin öne çıkardığı üç krize 

getirilecek çözümlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayandırılması ile açıklanıyor.  

Bu krizlerden ilki istihdam ve geçim krizi.  Sunumumuzun başında anlatıldığı gibi birçok ülkede 

kadın istihdamındaki kırılgan ilerleme, pandemi tarafından neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı ve 

sosyal koruma eksikliği onları tümüyle korumasız bıraktı. Feminist Plan kadınların insana yakışır 

işe, sosyal korumaya ve gıda güvenliğine erişiminin, ülkeler arasındaki ve ülkeler içindeki 

eşitsizlikleri ele alan insan merkezli bir ekonominin parçası olmalarıyla sağlanmasını öngörüyor. 

İkinci kriz küresel bakım krizi: Krizden önce bile erkeklere kıyasla üç kat daha fazla ücretsiz bakım 

ve ev işi yapan kadınlar,  kriz döneminde çok daha uzun saatler boyunca ve çok daha çeşitli ev ve 

bakım işi yapmak zorunda kaldılar. Feminist Plan ekonomik toparlanmanın temel direğinin bakım 

ekonomisine yapılacak kamu yatırımları olmasını öngörüyor.  Üçüncü kriz ise hızlanan çevresel 

kriz.  Soruna en az katkıda bulunan en yoksul ülkeler ve en marjinalleştirilmiş kadın ve kız çocuklar 

çevresel krizden orantısız bir biçimde zarar görüyor.  Feminist Plan, iklim değişikliğiyle mücadele 

edilmesini, ekonomilerin yeşillendirilmesini ve bu dönüşümün toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik 

etmek amacıyla kullanılmasını öngörüyor. 

BM Kadın Birimi’nin feminist planının kadınların reformist taleplerine de çerçeve teşkil ettiği 

görülüyor. Örneğin Feminist Haklar İttifakı (FAR) tarafından koordine edilerek 100'den fazla 

ülkeden 1600'den fazla kişi, kadın ağları ve örgütleri tarafından Mart 2020'de benimsenen “Feminist 

Bir COVID-19 Politikası Çağrısı”  gıda güvenliği, sağlık hizmetleri, eğitim, sosyal eşitsizlik, su ve 

sanitasyon, ekonomik eşitsizlik, kadına karşı şiddet, bilgiye erişim ve yetkinin kötüye kullanılması 

alanlarında kesişen reformist-feminist bir politika benimsenmesini talep ediyor. 
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Konuşmamın bu bölümünde pandemi sonrası için finans sermayenin reform maskesi altında 

yaygınlaştırmak istediği Wall Street Uzlaşmasına da değinmek istiyorum.  Dünya Bankası ve diğer 

çok taraflı kalkınma bankalarının “Milyarlardan Trilyonlara Gündemi”,  “Kalkınma için Finansı En 

Üst Düzeye Çıkarma” ya da G20’nin  “Bir Varlık Sınıfı Olarak Altyapı” girişimlerinde ifadesini 

bulan bu yaklaşım, BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak bir finansal 

araç gibi sunularak pandemiden önce geliştirilmiştir. Yaklaşımın esası, uluslararası kalkınma 

bankalarının “refakati”  altında finans sermayenin gelişmekte olan ülkelerin risklerden arındırılmış 

yatırım yapılabilir kalkınma tahvillerine yönlendirilmesine dayanmaktadır.  BM’in sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken “trilyonlar” düzeyindeki fonların, özel fon 

kuruluşlarından gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını sağlayacağı iddia edilen bu plan, aslında 

ellerindeki fonları yatıracak karlı ve risksiz kağıtlar arayan finans sermaye için gelişmekte olan ülke 

risklerinden kurtulmanın bir aracı olacaktır.  Gelişmekte olan ülke hükümetlerinin yapması beklenen 

şey ise fon şirketlerine, altyapı yatırımlarında kullanıcı bedellerinden doğacak talep risklerini,  

kamulaştırma ihtimallerini, yabancı yatırımcıların kalkınma varlıklarından çıkışını zorlaştıran tahvil 

piyasası likidite risklerini ve daha yüksek asgari ücretler ve iklim düzenlemesi gibi politikalara bağlı 

siyasi riskleri ortadan kaldıracak şekilde garantiler ve sübvansiyonlar vermektir.  COVID-19 

sonrasında yaygınlaştırılması önerilen bu girişimi kapitalizmin reformu olarak değil finans kapitalin 

“kalkınma” retoriğini kullanarak kendine yeni değerlenme kağıtları yaratma girişimi olarak ele 

almak lazım.  

Pandemi krizinde yeni otoriteryanizm eğilimleri 

Pandeminin öne çıkardığı bir başka yaklaşım da krizden önce de var olan otoriterleşme eğilimleridir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump, Brezilya’da Bolsonaro, Macaristan’da Orban, İtalya’da 

Salvini, Hindistan’da Modi, Japonya’da Abe, Türkiye’de Erdoğan bu üçüncü alternatifin örnekleri. 

Yeni otoriteryanizmin kadının özgürlüğü ve eşitliği temelinde değil ailenin kutsallığı temelinde bir 

dünya tahayyül ettiği ve kadınlara istihdam ve bakım krizinin çözümlendiği bir gelecek vaat 

etmediği biliniyor. Ancak yeni sağ ile ilgili olarak dikkat çeken bir husus  Batı Avrupa'nın aşırı sağ 

partilerinde Fransa Ulusal Cephesi'nde Marine Le Pen, Danimarka Halk Partisi'nde Pia Kjaersgaard 

ve Norveç'in İlerleme Partisi'nde Siv Jensen gibi kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesi ve bu 

sağ partilerin seçmen tabanında kadınların kayda değer bir yer işgal etmesi. Zaman kısıtımız 

nedeniyle bu durumun analizine yönelik çalışmalara değinemiyorum. 

Neoliberal düzen, pandemi ve kapitalizmin açmazları: Sızıntı ekonomisi 

Konuşmamı bitirirken değinmek istediğim bir konu da “sızıntı ekonomisi”. Neoliberal çevrelerde 

eskiden hatta 2008 krizinden sonra bile “aşağı doğru sızıntı ekonomisi”  savunuluyordu. Deniyordu 

ki mal ve hizmet ticareti ve sermaye hareketleri serbestleştikçe, kamu işletmeleri özelleştikçe, işgücü 

piyasalarındaki “katılıklar” ortadan kalktıkça, refah devleti harcamaları azaltıldıkça ekonomiler 

büyüyecek ve bu büyümenin getirileri işçi sınıfı ve emekçi kesimlere de “sızacak”. Daha sonra 

bunun böyle olmadığı, neoliberal politikaların işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik ürettiği yaşanarak 

görüldü.   

Pandemi krizinde ise talep yaratılabilmesi için Friedman’ın hayali örneğinde olduğu gibi halka 

“helikopter para” dağıtalım, insanlar bunu harcasın, ekonominin çarkları dönsün, büyüme olsun, 

denmeye başlandı. 2005 yılında Türkiye’deki asgari ücretlerin çok yüksek olduğunu savunan 
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IMF’nin başkan yardımcısı Anne Kruger’in halka helikopter para dağıtılmasını savunacağını 

düşünebilir miydiniz!  Buna da “yukarı doğru sızıntı ekonomisi” ekonomisi adı veriliyor. COVID-19 

döneminde bu politikanın başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere 

gelişmiş kapitalist ülkelerde uygulandığını görüyoruz. Yukarı doğru sızıntı ekonomisi yaklaşımı 

küresel kapitalizmin açmazını çözer diye düşünenler var.  Sol/sosyalist siyasal görüşler ise, 1980 

sonrasının post-fordist yapısını bütünleyen neoliberal politikalardan vazgeçilmedikçe, bu tür 

politikaların kapitalizmin açmazlarına çare olmayacağının altını çiziyor.    

Tüm katılımcılara ve Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI 

Prof. Dr. Aziz ÇELİK 

 

 

Teşekkür ederim.  

Konuşmama başlamadan önce, toplantıyı düzenleyen, emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür 

ediyorum, bizi davet ettikleri için, pandeminin emek ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerini tartışma 

imkânı verdikleri için teşekkür ediyorum. Dinleyenlere, salona gelenlere, izleyenlere de zaman 

ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum.  

Konuşmamda pandemi döneminin çalışma hayatına etkilerini sosyal politika uygulamaları üzerinden 

ele almaya, değerlendirmeye çalışacağım. Bu değerlendirmeyi yaparken, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nda devletin kendisini sosyal devlet olarak tanımlamasından hareketle, Türkiye'de 

pandemi döneminde sosyal politika uygulamalarının başarısını, başarısızlığını ele almaya, tartışmaya 

çalışacağım. Bu değerlendirmeyi yaparken belli başlıklar üzerinde duracağım. Birincisi, sosyal 

politika uygulamalarının yapılış şekli, yani sosyal diyalog ve taraflarla işbirliğine gidilip 

gidilmediği; ikincisi, işsizlik, istihdam politikaları; üçüncüsü de gelir politikaları ekseninde bu 

dönemde hükümetin COVID 19’la ilgili almış olduğu sosyal önlemleri değerlendirmeye 

çalışacağım.  

Konuşmamın sonunda söyleyeceğimi söyleyeyim. Ben, Türkiye'de COVID 19’la mücadele 

sürecinin bir sosyal politika başarısızlığı olduğu kanaatindeyim; yani sosyal politikaların kendi 

sınırları içerisinde, kendi tanımı içerisinde bir dizi başarısızlık örneği olduğunu düşünüyorum ve 

konuşmamda teker teker bunları aktarmaya, bunları tartışmaya çalışacağım.  

İlki, sosyal politika önlemleri, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan, Batı Avrupa'da 

yaygınlaşan, zaman zaman diğer dünya ülkelerinde de görülen ve devletlerin, kamunun emekle, 

işçilerle, onların örgütleriyle, işveren örgütleriyle de müzakere ederek almış oldukları çeşitli sosyal 

sorunlara ilişkin kamusal önlemler bütünü olarak da ifade edilebilir. Burada kritik husus, sosyal 

politika önlemlerinin alınması, yani sosyal soruna ilişkin kamusal politikaların nasıl yürütüleceği 

konusunda kritik sorun, bunun nasıl yapılacağı, bunun tarzının ne olduğudur. Bu noktada İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan eğilim, sosyal diyalog mekanizmaları dediğimiz, kamunun, 

devletin, hükümetin toplumsal tarafların örgütleriyle, onların temsilcileriyle merkezi düzeyde 
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müzakere ve işbirliği yoluna gitmesidir. Dediğim gibi, bu konuda özellikle Batı ve Kuzey Avrupa 

ülkelerinde yaygın örnekler görüyoruz. Türkiye'de de özellikle 1961 Anayasası sonrasında bu tip 

mekanizmaların oluşturulmaya başladığını görüyoruz. 1980 sonrasında bunlar önemli ölçüde 

zayıflatılmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında kendisini sosyal devlet olarak 

tanımlıyor ve hâlâ bir dizi sosyal diyalog mekanizması var; Üçlü Danışma Konseyi, Ekonomik 

Sosyal Konsey, Çalışma Meclisi gibi mekanizmalar söz konusu. Pandemi döneminde, pandeminin 

sağlıkla ilgili tarafında zaten bir işbirliğine rastlanmadığını biliyoruz, yani sağlık meslek örgütleriyle 

birlikte bir çalışma yürütülmediğini biliyoruz ancak, pandeminin sosyal boyutuna ilişkin de özellikle 

toplumsal örgütlerle, sendikalarla bir işbirliği yapıldı mı, nasıl bir süreç izlendi, onun üzerinde 

durmak istiyorum. Burada önce şunu vurgulamak isterim: Pandemi döneminde, Seyhan Erdoğdu 

hocanın konuşmasında da vurguladığı gibi, aslında bütün dünyada kamusal politikalara, kamucu 

politikalara, sosyal politikalara dönüş konusunda güçlü bir eğilim ortaya çıktı, bu tartışılmaya 

başlandı. Hatta ana akım iktisatçıların da bu yönde eğilimleri oldu. Aynı şekilde, pandemi 

döneminde sosyal politika uygulamaları ve sosyal diyalog uygulamalarında da ciddi bir artış 

olduğunu görüyoruz. Örneğin, Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO tarafından yapılan bir araştırma, 

Şubat 2020 ile Ocak 2021 arasında 102 ülke ve bölgede hükümetlerle işverenler arasında pandemiye 

dönük çeşitli önlemlerin alınması konusunda ortak açıklamalar ve anlaşmalar sağlandı. Uluslararası 

Çalışma Örgütü’nün araştırması, bunların sayısının 381’e ulaştığını söylüyor. Tabii, bunun ağırlıklı 

olarak Avrupa’da ortaya çıktığını; yani Avrupa'da pandemiye dönük sosyal önlemler konusunda 

özellikle sendikalarla müzakereler yürütüldüğünü, ortak açıklamalar ve anlaşmalar yapıldığını ve 

bunlara dayanarak da kimi politikalar izlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla yaygın bir biçimde 

pandemiyle mücadelede alınacak önlemlerin, konunun muhataplarıyla, taraflarıyla tartışılarak 

yürütülmesi eğiliminin olduğunu söylemek mümkün.  

Peki, Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de pandemiye dönük sosyal politikaların uygulanması konusunda 

ne yapıldı? Şunu söylemek mümkün: Pandemi döneminde Türkiye'de hükümetin sosyal taraflarla, 

işçi örgütleriyle, emek örgütleriyle, işverenlerle ve meslek örgütleriyle yapmış olduğu tek toplantı 17 

Mart 2020 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısıdır. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren örgütlerinin ve memur sendikalarının bir araya gelmiş 

oldukları bir danışma organı niteliğini taşıyor. Tabii, bu danışma organının özelliği şu: Yılda üç kez 

toplanması gerekir bunun, fakat bu Danışma Kurulu pandemi döneminde dahi bir kez, 17 Mart 2020 

tarihinde toplantı yaptı. Ondan sonra herhangi bir toplantının, herhangi bir işbirliğinin 

yapılmadığını; ne Üçlü Danışma Kurulunun, ne Ekonomik Sosyal Konseyin, ne de başka tür bir 

görüş alışverişinin, müzakerenin, danışmanın yürütülmediğini görüyoruz. Türkiye'de COVID 19’a 

dönük önlemler esas olarak hükümet tarafından tek başına ve tek taraflı olarak alınmıştır ve bunlar 

emek tarafıyla özellikle müzakere edilmemiş, tartışılmamış ve onların katılımı sağlanmamıştır. Bu 

açıdan bakıldığında, başlı başına Türkiye'de sosyal politika önlemlerinin yönteminin başarısız 

olduğunu söylemek mümkün. Eğer bu yöntemler başarısızsa, içerikte de ciddi başarısızlıklar 

yaşanıyor. Birazdan onun örneklerini aktarmaya çalışacağım.  

İkinci olarak, pandemi döneminde işgücü piyasalarında, yani işsizlik ve istihdamla ilgili alınan 

önlemler, bunların değerlendirmesi üzerinde durmak istiyorum. Dünya ölçeğinde de bu dönemde 

COVID 19 salgınının sağlık boyutu yanında, insani boyutu yanında, insan kaybı yanında, ciddi 

iktisadi etkilerinin olduğunu ve bunun da en önemli boyutunu iş kaybı ve gelir kaybının 
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oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün dünyada hükümetlerin bu kayıpları gidermeye dönük 

çeşitli paketler hazırladıklarını, istihdamı korumaya dönük ya da gelir kayıplarını korumaya dönük 

önlemler aldıkları biliniyor. Bu çerçevede Türkiye'de ne yapıldı? Türkiye'de, bu konuda belli başlı 

birkaç adım atıldı. Fakat şunu söylemek lazım: Bu adımlar atılırken ya da bu kararlar alınırken, 

bunlar müzakere edilmedi, konuşulmadı, tek taraflı olarak açıklandı. Bunların içeriğini, ayrıntısı 

sendikalar basından duydu.  

Ne yapıldı? 17 Nisan 2020 tarihinde bir işten çıkarma yasağı getirildi, belli istisnalar dışında. 

Biliyorsunuz, bu istisnalar eski adıyla “Kod 29” diye biliniyor. Ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı 

haller ve benzerleri dışında, bir işten çıkarma yasağı getirildi. Evet, bu konuda ihlaller yaşanmakla 

birlikte şunu söylemek mümkündür: İşten çıkarma yasağı bu dönemde ciddi bir biçimde işten 

çıkarmaları önlemiştir. Pandemi döneminde, 17 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında ekonomide 

ciddi bir işten çıkarma yasağı olduğunu ve  bunun etkili olduğunu da söylemek mümkündür. Elbette 

bunun istisnaları olmuştur, kötüye kullanılmalar söz konusu olmuştur; ancak, normal dönemlerde 

yaşanan işten çıkarmaların ciddi bir biçimde azaldığını söylemek mümkündür. Ancak, işten çıkarma 

yasağıyla beraber getirilen diğer düzenlemeler, işten çıkarma yasağını işçiler için bir tür 

hapishaneye, bir tür cendereye dönüştürmüştür. Nedir bu işten çıkarma yasağıyla beraber getirilen 

düzenleme? İşverenlere işçileri zorunlu, ücretsiz izne tek taraflı olarak çıkarma olanağının 

tanınmasıdır. Aslında bu, Türkiye'nin iş hukuku sisteminde olmayan bir düzenlemedir. Ücretsiz izin 

işçinin onayına tâbidir. Ancak, bu dönemde bu tek taraflı olarak bu dönemde işverenlere tanınmıştır. 

İşverenler bu dönemde işten çıkarmadıkları, fakat pandemi nedeniyle de çalıştıramadıkları işçilerin 

iş akitlerini askıya almışlardır. İşten çıkamamışlardır, istihdamda görünmeye devam etmişlerdir; 

fakat bunları askıya almışlardır, yani ücret ödeme borçlarını yerine getirmemişlerdir ve bunların 

yerine de bunlara İşsizlik Sigortası Fonundan nakdi ücret desteği dediğimiz bir destek sağlanmıştır. 

Biliyorsunuz, bu destek başta günde 39 liraydı, yani ayda 1.168 liraydı. 2020 sonuna kadar böyle 

sürdürüldü, sonra 2021 başında  50 TL’ye çıkarıldı. Yani çalışanların önemli bir bölümü, yaklaşık 

2,5 milyon kişi bu uygulamadan etkilendi ve de bunlara nakdi ücret desteği sağlandı.  

Bu dönemde ikinci büyük düzenleme, kısa çalışma ödeneği düzenlemesi oldu. Kısa çalışma ödeneği 

zaten mevzuatta var olan bir düzenlemeydi. Ekonomik kriz, afetler ve benzerleri durumunda 

çalışanların kısa çalışması ya da bir dönem çalışmaması durumunda bunlara İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan destek verilmesini öngören bir düzenlemeydi. Fakat bu düzenleme ağır şartlara tâbi bir 

düzenleme, İşsizlik Sigortası Ödenneği şartlarına bağlıdır; yani son 3 yılda 600 gün prim ödeme, son 

120 gün iş akdinin devam etmesi gibi bir önkoşulu gerektirmektedir. Pandemi döneminde bunda 

küçük bir iyileştirme yaptılar, bu koşulları sırasıyla 450 gün ve 60 güne indirdiler. Halbuki 

sendikaların talebi, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden koşulsuz yararlanılması 

şeklindeydi. Çünkü pandemi çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor, olağanüstü etkileri olan bir süreç ve 

burada çalışanların İşsizlik Sigortası’ndan sağlanan kısa çalışma ödeneğinden koşulsuz 

yararlanmasını talep ettiler. Bu yapılmadı. Bunun yerine, 450 gün koşulunu yerine getirmeyen 

işçilere nakdi ücret desteği verilmiş oldu. Tabii bunun anlamı şudur: Kısa çalışma ödeneği daha 

yüksek bir ödenekken, ücretleri ne olursa olsun, insanların ayda 1.168 liraya çalıştırılması anlamına 

gelmekteydi. Dolayısıyla pandemi döneminde ücretli çalışanlara ve çalışması kesintiye uğrayanlara 

verilebilen destekler bunlarla sınırlı oldu. Hemen altını çizmek gerekir ki, bu desteklerden kayıt dışı 

çalışanlar maalesef yararlanamadı. Oysa, pandemi döneminin en çok kaybedenleri kayıt dışı 
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çalışanlar oldu. Çünkü kayıtlı çalışanların işten çıkarılmasını önleyen yasal düzenlemeler getirildi, o 

yüzden kayıtlı çalışanlarda işsizlik daha az görüldü. Onların iş sözleşmesi askıda kaldı, kâğıt üstünde 

istihdamda kaldılar, işten çıkarılamadılar; ancak, kayıt dışı çalışanlar için bu söz konusu olmadı. 

Kayıt dışı çalışanlar bu dönemde en çok işten çıkarılanlar oldular, fakat kayıt dışı oldukları için de 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan kısa çalışma, ödeneği  nakdi ücret desteği  ve işsizlik ödeneği 

gibi yardımlardan yararlanmadılar. Yani COVID 19 döneminin en çok kaybedenleri bu dönemde 

kayıtsız çalışanlar oldu. Vakit kalırsa, sosyal destekler açısından bunların durumu ne oldu, ona 

kısaca değinmeye çalışacağım.  

İşgücü piyasasında, istihdam ve işgücünde bu önlemler alındı. Fakat şunun altını çizmek lazım: Bu 

önlemler kuşkusuz pandemi döneminde işsizliğin ölçülmesi konusunda ciddi sorunları da 

beraberinde getirdi. Burada ikinci bir başarısızlık olarak, TÜİK’in işgücü piyasalarındaki 

gelişmeleri, işsizlik ve istihdam konusundaki gelişmeleri doğru ölçme ve açıklama konusunda 

başarısız olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü TÜİK, pandemi döneminde, işgücü piyasasına 

ilişkin verileri olağan koşullarda olduğu gibi anlatmaya ve açıklamaya çalıştı. Halbuki ne oldu? 

İnsanlar işe gidemediler, çalışamadılar, daha az çalıştılar, daha kısa süreli çalıştılar ve ciddi bir 

istihdam kaybı oldu, TÜİK ise standart işsizlik tanımına göre işsizliği ölçmeye çalıştı. Halbuki, işten 

çıkarma yasağının olduğu bir ekonomide işsizlik standart işsizlik hesaplamasıyla ölçülemez; çünkü 

insanlar çalışacakları halde iş aramaktan vazgeçebilirler, iş arama ümidini kaybedebilirler, yani âtıl 

işgücü çok yükselebilir. Nitekim, pandemi döneminde, TÜİK metodolojisini değiştirmeden önce de 

yapılan hesaplamalarda, âtıl işgücünün, yani geniş tanımlı işsizliğin çok yüksek olduğu görüldü. 

TÜİK, gelen yoğun eleştirilerden sonra, Mart 2021’de metodolojisini değiştirmek zorunda kaldı. 

DİSK-AR’ın 2010 yılından bu yana TÜİK’in ham verilerinden hesaplayarak açıkladığı geniş tanımlı 

işsizliği ya da atıl işsizliği TÜİK de Mart 2021’den itibaren açıklamaya başladı ve aslında gördük ki, 

TÜİK’in açıkladığı açık işsizlik yüzde 11-12 bandındayken, atıl işsizlik yüzde 29 bandına kadar 

yükselmiş. COVID 19 döneminin aslında esas vahim manzarasını burada görebilmek mümkün oldu. 

Çünkü COVID 19’la sadece standart işten çıkarma, işsiz kalma -işgücü piyasasına girip iş 

bulamamayla iş kaybını anlamak mümkün değildir- istihdamda olup işbaşında olmayanlardan 

kaynaklı olarak iş kaybını eşdeğer istihdam kaybının da -Uluslararası Çalışma Örgütü eşdeğer 

istihdam kaybı olarak ifade ediyor bunu- hesaplanması gerekir. Bunu hesapladığımız zaman, aslında 

Türkiye'de de, dünyada da COVID 19 döneminde ciddi bir iş kaybı ve buna bağlı olarak gelir kaybı 

yaşandığını söyleyebilmek mümkün. Türkiye'de de Uluslararası Çalışma Örgütü metodolojisini 

kullanarak DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamalara göre, pandemi döneminde yaklaşık 4 milyon 

civarında bir kayıp olduğunu, bunun bazı aylarda ve bazı dönemlerde 8 milyona yakın yeni iş kaybı 

getirdiğini söyleyebilmek mümkün. Bunların sayısal ayrıntılarına vakit nedeniyle giremiyorum. 

Son olarak, pandemi dönemindeki ödeneklerin, yani pandemi dönemindeki sosyal desteklerin, maddi 

desteklerin değerlendirmesine kısaca yer vermek isterim. Uluslararası Para Fonu bu konudaki 

ayrıntıları bir veri tabanında derliyor. Bu dönemde bütün dünyada iki tip destek yapıldığı görülüyor. 

Birincisi, vatandaşa verilen doğrudan karşılıksız nakit destekler. Doğrudan verilen nakit destekler, 

yani işsizlik sigortası fonlarından verilen destekler, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği 

yanında, vazgeçilen vergiler ve pandemi döneminde yapılan ek sağlık harcamalarını kapsayan, 

hükümetlerin pandemi döneminde doğrudan yapmış oldukları nakit harcamaları ifade ediyor. İkinci 

grup destekler ise, likit önlemler, likit destekler olarak daha çok finans piyasalarına verilen 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

299 
 

destekleri, bankalara verilen destekleri, kredi faizlerinde yapılan indirimleri ve benzerlerini ifade 

ediyor. Böyle iki gruba ayrılabiliyor dünyadaki destekler. Pek çok ülkede doğrudan vatandaşa dönük 

nakit desteklerin, likit desteklerin çok üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de ise bunun tam 

tersi bir tablo ortaya çıktı; vatandaşa verilen destekler sınırlı kalırken, vatandaşın cebine konulan 

paralar daha sınırlı kalırken; likit destekler, yani finans piyasalarına, mali piyasalara verilen 

destekler çok daha yüksek oldu. Bunun anlamı, kredi kolaylıkları ve benzerleri gibi, borç 

ertelemeleri gibi mekanizmalar ortaya çıktı. Bu dönemde Türkiye'de gelir desteği modeline 

baktığımız zaman, gelir desteği ne oranda sağlandı? Şunu görüyoruz ki: Türkiye, örneğin, içinde yer 

aldığı G20 ülkeleri içerisinde en düşük nakit desteği sağlayan ülkelerden birisi durumundadır. 

Uluslararası Para Fonu’nun geçtiğimiz bahar ayında yapmış olduğu hesaplamaya göre, dünya 

çapında 19 milyar dolar civarında bir destek sağladığı görüldü, fakat bunu yeni kur üzerinden revize 

etmek gerekiyor. Birazdan oransal olarak da bunu ifade edeceğim.  

Türkiye, seçilmiş ülkeler içerisinde de, gelişmiş ekonomiler ve kendi grubundaki ülkelerle 

karşılaştırıldığında da en düşük nakit desteklerden birisini vermiş oluyor.  

Kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Bu dönemde Türkiye'nin yapmış olduğu bütün harcamalar, yani 

işsizlik ödeneği, emeklilere yapılan ek ödemeler, nakdi ücret desteği, işverenlere yapılan 

normalleşme desteği, sosyal destek programları da dâhil olmak üzere 90 milyar lira civarında bir 

kaynak aktarıldığını söylüyor Uluslararası Para Fonu. Buna vazgeçilen çeşitli vergiler de 

eklendiğinde, Türkiye'nin pandemi döneminde 117 milyar lira dolayında bir destek yaptığını 

görebiliyoruz. Bu da Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hâsılasının yaklaşık yüzde 2,3’üne karşılık 

geliyor. Kimi ülkelerde bu oran yüzde 20’ye kadar yükselmiş durumdadır. Türkiye'de ise bu oran 

pek çok ülkeden çok daha düşük, yani dünyadaki örneklerin en altında yer alabildiğini söylemek 

mümkün. Buna sağlık harcamalarını da eklersek, yani COVID 19 nedeniyle yapılan sağlık 

harcamalarını da eklediğimiz zaman, yüzde 2,7’ye çıkıyor bu. Gayri safi yurtiçi hâsılanın 2.7’si 

kadar bir harcama yapıldığını görüyoruz ki, bu dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığı zaman, gelişmiş 

ülkelerde bunun yüzde 16 civarında olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4 civarında 

olduğunu, Türkiye'de ise sağlık dâhil toplam harcamaların yüzde 2,7’de kaldığını görüyoruz.   

Burada altı çizilmesi gereken kritik husus şudur: Bu harcamalardan aslan payını, yani nakit 

transferlerinden, desteklerinden aslan payını İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri almıştır. Yine haziran 

ayı itibarıyla yapılan hesaplamaya göre, İşsizlik Sigortası Fonundan COVID 19 nedeniyle yapılan 

destekler ve harcamalar 55 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır. Doğrudan hükümet tarafından 

transfer edilen miktara baktığımız zaman ise, sosyal yardım olarak transfer edilen miktara baktığımız 

zaman ise, bunun 8 milyar TL civarında kaldığını görüyoruz. 8 milyar TL’nin de 2 milyar TL’si, 

“Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyasıyla toplanan bir miktardan oluşuyor. Bu da aslında COVID 

19 döneminde hükümet tarafından yapılan doğrudan nakit transferlerin çok çok sınırlı kaldığını, 

bunların daha çok vazgeçilen kimi vergiler ve destekler şeklinde sınırlı kaldığını; esas büyük 

kısmının, Türkiye'de pandemi döneminde sağlanan desteklerin yüzde 78’inin şirketlere, işletmelere 

ve bankalara sağlanan kolaylıklardan oluştuğunu söylemek mümkün. Türkiye, vatandaşın cebine 

nakit para koymak yerine, borcunun ertelenmesi ya da ucuz kredi sağlanması gibi tekrar 

borçlandırma yolunu tercih etmiştir pandemi döneminde.  
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Son olarak burada altını çizmek istediğim husus, pandemi döneminde, özellikle yoksullar ve kayıt 

dışı çalışanlara dönük desteklerin neredeyse olmaması meselesidir. Pandemi dönemindeki 

harcamaların bilançosuna baktığımız zaman, bu kesimlere dönük harcamalar 8 milyar TL’yle sınırlı 

kalmıştır. Yani 8 milyon aileye 8 milyar TL civarında bir harcama yapıldığını tahmin etmek 

mümkündür. Pandemi döneminde sadece bir kez 1.000 liralık bir transfer söz konusu. Bu transferi 

aile fertlerine ve aylara böldüğünüz zaman, komik düzeyde bir transfer olduğunu görmek 

mümkündür. Bunun dışında, Türkiye'de pandemiden zarar gören, etkilenen yoksul ve kayıt dışı 

kesimlere dönük herhangi bir koruyucu mekanizma işletilmemiştir maalesef. Bu da aslında bize 

COVID 19 döneminde, Mustafa Sönmez’in de konuşmasının sonunda vurguladığı, vatandaşa dönük, 

yurttaşa dönük bir gelir desteği meselesini gündeme getirmiştir. Ben burada, bütün yurttaşlara, bütün 

çalışanlara, onların belli bir gelir seviyesinin altında kalmasını önleyecek şekilde bir asgari gelir 

desteği uygulaması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hane gelirinin asgari ücretin altında ya da 

belli bir gelir düzeyinin altında kalması durumunda, özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 

sosyal güvenlikle ilgili tavsiye kararında da vurguladığı gibi, asgari bir gelir desteği sağlanması ve 

bunun sosyal sigorta mekanizmalarıyla, sosyal güvenlik sistemi içinde sağlanması gerektiğini 

düşünüyorum. Böylece, yoksul aileler, kayıt dışı çalışanlar, benzeri kategoride olan ve temel bir 

gelirden, asgari bir gelirden yoksun olanlara bir sosyal gelir desteği, bir asgari ücret sağlanmasının 

mümkün olması gerektiğini, bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. 

Zamanımı aşmadan tamamlamış oldum sanıyorum. Sorular olursa, değerlendirmeye orada devam 

etmek isterim.  

Teşekkür ederim.  
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SERMAYENİN EMEK ÜZERİNDEKİ TAHAKKÜMÜNÜ 

YOĞUNLAŞTIRAN BİR SÜREÇ OLARAK PANDEMİ 

 

Doç. Dr. Hakan KOÇAK 

 

 

Merhabalar. 

Bu değerli organizasyonu gerçekleştirdiği için, öncelikle Makina Mühendisleri Odası’na çok 

teşekkür ediyorum. Özel olarak da bu organizasyonda emeği geçen organizasyon ekibine teşekkür 

ediyorum.  

Ben aslında Ankara'ya gelmek istiyordum, yüz yüze de bu toplantıya katılmayı çok istiyordum; ama 

konumuz olan pandemi koşulları engelledi. Bizim haneyi de Covid-19 vurduğu için, gelme imkânım 

olmadı. O yüzden böyle online katılabiliyorum. 

Benden önceki konuşmacılar aslında epeyce tamamlamış oldular, benim anlatacağım şeylerin 

çevresini bütünlediler. Ben özel olarak, başlıkta da yer aldığı gibi emeğin üzerinde yoğunlaşan bir 

tahakküm süreci olarak pandemiyi anlatmak istiyorum. 

Seyhan hocam konuşmasında söyledi; pandemiyi kendi başına bir süreç olarak almak doğru olmaz. 

Pandemi, aslında 2008 krizi ve sonrasında da devam etmekte, yoğunlaşmakta olan krizin içinde, 

ortasında bizi vuran bir hâdise oldu. Dolayısıyla bazı eğilimleri sıfırdan ortaya çıkardığını değil, 

yoğunlaştırdığını söylemek daha gerçekçi olur sanıyorum. 

Ben, pandemi sürecinin, özellikle başlangıçta, pandeminin ilk günlerinde, aylarında popüler 

söylemde çokça ifade edildiği gibi, hepimizin aynı gemide olduğu değil; tersine, hepimizin aynı 

gemide olmadığını çok net hissettiren, toplumdaki sınıfları ve sınıf içi bölünmeleri çok daha bariz 

kılan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yine bununla bağlantılı olarak da pandemide sınıf 

mücadelesinin azalmadığını, toplumda sınıflar arası bir dayanışmanın ve uzlaşının değil; tersine, 

sermayeyle emek arasındaki sınıf mücadelesinin -daha da sertleşerek- derinleştiğini gözlemliyorum 

ve bu eksende konuşacağım. Bu bağlamda da pandeminin Türkiye sermaye sınıfının kazanımlar elde 

ederek geçirmekte olduğu bir dönem olduğunu, Türkiye işçi sınıfının ise kayıplar yaşadığını ve 

yaşamakta olduğunu söyleyeceğim, buna dair de bazı örnekler vermeye çalışacağım.  
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Bir kere, pandemi dönemi emeğe yönelik her türden hak ihlalinin çok yoğunlaştığı bir dönem oldu. 

Diğer söyleyeceklerim genel şeyler olacak, ama emek hak ihlalleriyle ilgili bazı sayısal veriler de 

verebilme imkânımız var. Naçizane benim de içinde yer aldığım COVID 19 Emek Çalışma Grubu 

adlı gönüllü bir grup olarak, pandeminin, özellikle karantinaların yoğun yaşandığı 11 Mart-31 Mayıs 

tarihleri arasındaki dönemine ilişkin bir veri tarama çalışması yürüttük. Sosyal medyada, Twitter 

hesaplarında yayınlanan konuya ilişkin paylaşımlardan 40 bin kadarı, gelişkin teknolojileri de 

kullanarak veri kazıma tekniğiyle hızlı bir şekilde ayıklandı. 3 bin küsur kadar twit bunun içinden 

seçildi. Ayrıca da işçilere yönelik hak ihlallerini daha sıklıkla konu edinen çeşitli yayın organlarının 

hesapları da özel olarak taranıp, buna eklenip bütünleştirildi. Yakın zamanda, benim de mensubu 

olduğum Kocaeli Dayanışma Akademisi tarafından yayınlanacak olan kitapta da yer alacak bir rapor 

ortaya çıkardık bu verilerden. Ekran paylaşımı mümkün olursa eğer, ondan birkaç şey göstermek 

istiyorum.  

Bu rapor çok uzun, sizi yormayacağım; ama çok kabaca söylemek istedim. 

Burada, belli gruplara göre hak ihlalleri kategorileri oluşturduk. Şöyle genel bir manzarayı size 

sunmak istiyorum. Özellikle işçileri iş güvenliği önlemi almadan çalışmaya zorlamanın en öne çıkan 

hak ihlali biçimi olduğunu görüyoruz. Keza işten çıkartmalar, işyerinde pozitif vaka görülmesine 

rağmen çalışmaya zorlamak, ücretsiz izne zorlamak, ücretlerin geciktirilmesi ve eksik ödenmesi, 

yine yaygın olarak görülen senelik izinden kullanmaya zorlama, izin borçlandırma, karşılığı 

ödenmeden fazla mesailer, sokağa çıkma yasağına rağmen çalıştırmaya fiilen devam etme; yemek, 

sigorta, ulaşım gibi haklarında kısıtlamalar diye giden çeşitli hak ihlalleri olduğunu gözlemledik. 

Bunların işkollarına göre dağılımına baktığınız zaman da, pandemide önce çıkan işkolu 10 no’lu 

işkolu oldu: ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar. Bu işkolu özellikle marketlerin olduğu işkolu. 

Biliyorsunuz, işçilerin yaşadıklarına dair kamuoyuna da buralardan sık sık çeşitli videolar, 

görüntüler yansımıştı. En yoğun hak ihlallerinin burada olduğunu görüyoruz. Dokuma, hazır giyim, 

metal, inşaat gibi, imalat işkolu içerisinde değerlendireceğimiz yerlerde de yine önemli hak ihlalleri 

var. Burası da aslında pandeminin başında, “Çarklar ne olursa olsun dönecek” mottosunun pratikte 

emekçiler açısından ne tür hak kayıpları olduğunu göstermesi açısından önemli. Yine memurlar, 

yani kamu çalışanlarının da ciddi hak kayıpları yaşadığını bu listeden görmek mümkün.  

İhlalin yoğunlaştığı illere baktığımızda da, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Antep, Bursa, Tekirdağ 

diye sıralanıyor. Yani ağırlıkla üretimin olduğu yerler veya hizmet işkollarının yoğun olduğu 

yerlerde emek hak ihlalleri olağanüstü derecede yoğunlaşıyor.  

Emek hak ihlalleri meselesine ilişkin niceliksel olarak bu araştırmayı ortaya koyduk; ama tabii, bu 

niceliksel verilerin ötesinde de çok önemli ihlal vakaları var, onları da bu rapora örnek olarak 

koyduk. İnsan içinde yaşarken, bazı şeylerin ne kadar vahim olduğunu yeterince görmüyor belki 

veya çok sayıda şey yaşandığı için belli şeyler unutulup gidiyor. Bunları da kayda almak lazım. 

Ancak, bütün bunlara genel olarak baktığımızda ne görüyoruz, buna biraz değinmek istiyorum.  

Türkiye'de pandemi sürecine işçi sınıfı açısından bakarsak, benim söyleyeceğim şey öncelikle şu: 

Aslında proleterleşmeyi derinleştiren bir süreç oldu. Proleterleşmekten kastım şu: Proleterlik, 

işgücünden başka satacağınız bir şeyin olmaması, piyasaya sunacağınız bir şeyin olmaması hali; ama 
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proleterliğin de dereceleri var, yani işgücünün metalaşma dereceleri. Örneğin, göreli iş güvencesi 

olursa, bu metalaşma düzeyi azalabilir. Örneğin, güçlü sosyal destekler olursa, güçlü sosyal güvenlik 

kurumları olursa, eğer örgütlülük güçlüyse, bu metalaşma düzeyi azalır, bütün bunlar yoksa 

metalaşma düzeyi artar. Bu anlamıyla işgücünün metalaşma düzeyinin artması, bir başka ifadeyle de 

sermayenin emek üzerinde tahakkümünün artması bağlamında baktığımızda, Türkiye'de pandemi 

aylarının, yıllarının proleterleşmeyi derinleştirici bir süreç olduğunu söylemek mümkün.  

Bazı şeylerin boyutlarını söyledi hocalarım. Büyük bir işçileşme olduğunu söyledi Mustafa hoca. 

Gerçekten, 2000’li yıllar boyunca işçileşme, yani ücretlilerin oranının artışı söz konusu. Bu pandemi 

döneminde de arttı. Yanı sıra, işsizleşme, işgücü kaybını yine Aziz hoca rakamlarla söyledi. Tabii, 

işsizleşme, işsizlerin bireysel olarak yaşadığı tekil işsizliğin yarattığı sorunların ötesinde, bir bütün 

olarak işçi sınıfı ve işçi sınıfı bireylerinin üzerindeki sermaye tahakkümünü artıran bir şey. Çünkü 

her türlü hak talebinizde, ister mikro düzeyde işyerinde olsun, ister mikro düzeyde olsun, ister 

sendikal örgütlenme tercihleriniz ortaya çıktığında olsun, üzerinizde en büyük, en temel basınç. Bu 

anlamıyla işsizliğin artışı aslında bu proleterleşmeyi derinleştiren şeylerden bir tanesi.  

Yine bununla paralel olarak, özellikle DİSK’in kendi üye sendikalarına bağlı çalışanlar üzerine 

yaptığı araştırmaların raporları da, başka birtakım kamuoyu anketleri de gösterdi ki, işçilerin hatırı 

sayılır bir kısmı ciddi bir biçimde borçlandılar, borçluluk arttı. Borçlanma da bir bütün olarak finans 

sermayenin işçi sınıfı üzerindeki tahakkümünün artışı anlamına geliyor aslında. Yani öyle bir hal ki, 

işçiler sadece bu yoğun borçlarından dolayı da -tıpkı işsizlik gibi- örgütlenme konusunda kendilerini 

daha güvensiz hissedebiliyorlar, daha zayıf hissediyorlar. Hak talep etme konusunda, mücadeleye 

girişme konusunda borçlanma da yine engelleyici bir husus. Borçlanmanın yarattığı bireysel 

sorunların ötesinde, bu yönü de var. 

Daha mikro düzeye geldiğimizde pandemi Türkiye'de emek rejiminin daha otoriterleşmesi, emek 

sürecinin sermaye açısından daha denetimsizleşmesi, işçiler açısındansa sermaye denetiminin daha 

yoğunlaşması süreci olarak yaşandı. Burada bazı örnekler çok öne çıktı. Özellikle pandemi 

döneminin başlarında bazı sınır denemelerinin olduğu görüldü. Örneğin, MÜSİAD’ın izole üretim 

tesisleri gibi, ilk anda fantastik görülebilecek, ama aslında fiilen giderek hayata geçmek üzere olan 

projeler ortaya çıktı. Neydi bu izole üsler; salgın döneminde tümüyle işçilerin üzerine kapanacak 

kapılar ve burada işçilerin üretime kesintisiz devam etmesi. Bu, pandeminin başında ifade edilen 

“Çarklar ne olursa olsun dönecek” mottosuyla paraleldi tabii, onu sağlayacak bir araç. Yine Dışişleri 

Bakanlığı ve resmi kimi yayınlarda yer alan şöyle bir bakış açısıyla da paraleldi: Pandeminin Çin 

kaynaklı olması ve Çin’den yaygınlaşması, dolayısıyla da Çin'in dünyadaki üretim zincirlerinde 

aldığı yerin sarsılması, bunun karşısında Türkiye'ye bir rekabet imkânının sağlandığı tespitleri 

yapılıyordu. Bu rekabet avantajını kullanabilmek için de, özellikle ihracata yönelik üretim yapan 

tesislerin hiç durmadan çalışması, buradaki üretimin kesintisiz sürmesi. Ne pahasına? Burada işçiler 

COVID olsalar bile devam etmeleri veya COVID’den kurtulmak için ilan edilen genel halk sağlığı, 

kamu sağlığı şiarıyla ilan edilen genel karantinalara, sokağa çıkma yasaklarına rağmen, son derece 

rahat ve basit bir şekilde verilen izinlerle, Türkiye'nin hemen hemen her organize sanayi bölgesinde 

yüz binlerce imalat sanayi işçisinin fiilen çalışmaya zorlanması, Anayasamızca ve Uluslararası 

Çalışma Örgütü-ILO normlarınca yasak edilmiş olan angarya çalışmanın bir anlamıyla fiilen 

uygulanması; yani bir yandan “Evde kal!” sloganıyla insanlar evde kalmaya, sokağa çıkmamaya 

teşvik edilirken veyahut da yasakla mecbur kılınırken, önemli sayıda emekçinin bu yasağın fiilen 



TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 

 

304 
 

dışında tutulması. Aslında bu anlamıyla pandemi, özellikle imalat sanayiinde, geniş kesimler 

açısından emekçilerin çok ciddi bir yurttaşlık statüsü kaybıyla da karşılaşılmasına neden oldu, geniş 

kesimlerin yurttaşlık statülerini tartışmalı hale getirmiş oldu. Yani onlara fiilen, “Sizin sağlığınız 

diğer yurttaşlar kadar, yurttaşların geneli kadar önemli değil” veya “Aslında sizin sağlık ve yaşam 

hakkınız ulusal çıkarlar adına feda edilebilir” denilmiş oldu. 

Bence çok önemli bir nokta, zaten Türkiye'de her alanda söz edilen bir anayasasızlaşma, 

hukuksuzlaşma, yasasızlaşma, mevzuatsızlaşma süreci pandemide çok bariz bir hale geldi. Birkaç 

örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz, pandemiden önce de, pandemi sırasında da çok uzun yıllardır 

temel tartışma konularından bir tanesi olan kıdem tazminatıdır. Sık sık Türkiye sendikalarının 

kırmızı çizgileri olarak ilan ettikleri bu konuda kırmızı çizgiler fiilen aşıldı. Çünkü İş Kanunu’nun 

25/2. maddesine uygun olarak, iyi niyet ve ahlâk kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı 

içerisinde 180 bine yakın işçi, Kod-29 diye tanımlanan biçimde; özcesi, kıdem tazminatı, ihbar 

tazminatı ve işsizlik ödeneği haklarını almaksızın işten çıkartıldılar. Az önce Aziz hocamın 

sunumunda söylediği o cenderenin; yani bir tarafta işten çıkarma yasağı, bir tarafta 1.200 TL’lik bir 

ücretle geçinmeye zorlamanın bir ayağı da aslında şu oldu: İşten çıkarma yasağının tek açık kapısı 

olan 25/2 ile işten çıkarma, beklendiği gibi çok yoğun olarak uygulandı. İŞKUR’un verdiği 

rakamlara göre de 180 bin kadar kişi Kod-29’la; yani bugün Türkiye işçileri açısından çok önemli 

olan temel güvencelerden, tazminat ve işsizlik ödeneğinden mahrum kalarak işlerinden olmuş 

oldular. Dolayısıyla bu da bir fiili mevzuatın aşılması vakası oldu.  

Yine bir başka mevzuatın fiili olarak aşılması örneği -az önce Aziz hocam söyledi- ücretsiz izin 

meselesiydi. Aslında çalışma mevzuatımızda olmayan "ücretsiz izin" fiilen çok yaygın bir kullanıma 

girmiş oldu.  

Çok benzer bir başka şey ise, kapalı devre veya kapalı sistem çalışma olarak adlandırılan çalıştırma 

biçimi oldu. Bu tanımlama da yine bizim çalışma mevzuatımızda, İş Kanunu’unda ve iş ilişkilerini 

düzenleyen mevzuatta olmayan bir kavram. Fakat en bilineni, Çanakkale Dardanel Fabrikasında, 

yine Manisa Vestel Fabrikasında ve çeşitli cezaevi ve baraj inşaatlarında, büyük inşaat 

şantiyelerinde, sayıları binlerle ifade edilecek kadar işçi, çalıştırdıkları işyerlerinde veya yurtlarda 

kapatılarak, belli süre çalışmaya zorlandılar. Buralarda çıkmış pozitif vakalara rağmen bu çalıştırma, 

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına dayandırılarak yapıldı. Özellikle Çanakkale’de yakından takip 

etmeye çalıştım. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak, yurtlara yerleştirilen işçiler yurtlarla 

fabrika arasında götürülerek, yani 15 gün kadar evlerine hiç uğramaksızın, zorunlu olarak çalıştılar. 

Yine bir tür angarya çalışma biçimi ve mevzuatta olmayan kapalı sistem çalışma diye bir şeyin fiili 

olarak yaşama geçtiği görüldü.  

Yine mevzuatta olmayan, yasal statüsünün tam olarak ne olduğu belirgin olmayan bir başka 

uygulamayı da Sanayi Bakanlığı yürüttü. Çok sayıda fabrikaya, özellikle ihracata yönelik 

işletmelere, "güvenli üretim belgesi" dağıtmaya başladı. Bir kılavuz yayınladı Sanayi Bakanlığı ve 

dedi ki, “Bu kılavuzda olan COVID 19 önlemlerini alan, aldığını taahhüt eden veya uyduğunu beyan 

eden işletmelere bu güvenli üretim belgelerini veriyoruz.” Kamuoyuna da yansıdı ki, birçok COVID 

19 vakasına rastlanmış olan çok sayıda işyerinin de bu güvenli üretim belgelerini aldığı görüldü. 

Burada bir sorgulamaya gidildi. Peki, bu kılavuzların uygulaması nasıl, kimler tarafından 

denetleniyor? Örneğin, “Çalışma Bakanlığı’na bağlı iş müfettişleri bir denetleme yapıyor mu, bu 

kılavuza uymayanlardan bu belge geri mi alınıyor?” vesaire gibi soruların karşılığının olmadığı 
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görüldü. Öğrenildiği kadarıyla, fiilen aslında bu, sadece yöneticilerle yapılan telefon görüşmelerine, 

sadece onların genel bir bildirimine dayanılarak verilen belgeler.  

Buradan hareketle denetim meselesini de dile getirelim. Pandemi döneminde, zaten çok zayıf olan, 

çok uzun süredir şikâyetlere konu olan; hatta o kadar ki, ILO’nun-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 

de Türkiye Hükümetinden talep ettiği, sorguladığı, Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye'ye de soru 

haline getirilen iş teftişlerinin zayıflığı konusu, pandemi döneminde zayıflıktan da öte, neredeyse 

sıfırlandı, fiili olarak pandemi döneminde Türkiye'de iş teftişi neredeyse hiç yapılmadı. Dolayısıyla 

emek sürecinde sermaye neredeyse tümüyle denetimsiz kalmış oldu. İşçilerin yaptığı çeşitli 

şikâyetler de ancak uzaktan çözümlenmeye çalışıldı ve bu noktada da işçiler emek sürecinde büyük 

ölçüde kendi kaderlerine terk edilmiş hale gelmiş oldular. 

Dolayısıyla bütün bunlar aslında mevzuatın aşıldığına örneklerdi. Ama daha ilginç başka örnekler de 

var. Pandemi döneminde emek hak ihlallerinin çok yoğunlaştığı yer, bir ara Türkiye'nin Wuhan’ı 

olarak anılmaya başlayan Gaziantep. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, az önce söylediğim 

zorunlu çalıştırmanın en yoğun olduğu yerlerdendir. Çok yoğun olarak COVID pozitif vakaları 

görüldü. Bunlar karşısında, özellikle DİSK’e bağlı Tekstil Sendikasının Bölge Temsilcisi olan 

Mehmet Türkmen, çeşitli sosyal medya paylaşımları yaptı, bu konuyla ilgili çeşitli eylem ve basın 

açıklamaları yapılmaya çalışıldı. Türkmen, bu paylaşımlardan ötürü gözaltına alındı. Yani emek 

sürecinde bir denetimsizliğin ötesinde, işyerinde ortaya çıkan pandemiyle ilgili sorunların 

konuşulmasına yönelik yasaklar da geldi. Dolayısıyla emek açısından söylersek, olayın bir yanı da 

emeğin ifade, örgütlenme haklarının da çok ciddi biçimde kısıtlandığını gördük. Fakat Gaziantep’te 

yaşanılanlar bir raporla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına sunuldu ve basınla da paylaşıldı 

Haziran 2020 itibarıyla. Bu raporda çarpıcı şeylerden bir tanesi, bir organize sanayi bölgesinin 

çevresinde bulunan bir bölgede, pozitif vakalar çok arttığı için ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 

özellikle organize sanayinin önemli iki çuval üreticisi işvereninin özel talebiyle birkaç saat sonra 

kaldırıldığı çarpıcı bulgulardan bir tanesiydi. Yine buna benzer, kamuoyuna yansıyan, yasaklar 

sırasında organize sanayilerde fabrikalar nasıl, hangi izinlerle çalışıyor, buna dair de bazı belgeler 

sosyal medyaya da yansıdı. Bölgedeki jandarma çavuşunun imzasını taşıyan, son derece kolay 

alınabilir belgelerle bu tür tesisler çalıştı. Yani buralarda ciddi bir denetimin, bir kamu otoritesinin 

ya olmadığı ya da olduğu zamanlarda da çok açık biçimde tercihini işçi sağlığı, kamu sağlığı, çevre 

sağlığı, çevredeki insanların sağlığı değil; her ne olursa olsun, insani bedelleri ne olursa olsun, 

çarkların dönmesi yönünde kullandığı görüldü. 

Tabii, bütün bunların, bu kadar hak ihlali yaşanmasının en temel sebebi, emeğin örgütlü gücünün 

taşıdığı zaaflardı. Bu da aslında sermayenin tahakkümünü artıran bir şey. Burada, konfederal 

düzeyde sermaye tahakkümünün ne kadar yoğunlaşmış ve olağanlaşmış olduğunun manzarasını da 

bize gösterdi. COVID’in yoğunlaştığı dönemde 3 işçi konfederasyonunun ortak açıklama yapacağı 

haberi basına yansıdı. Bu açıklamada özellikle 15 gün süresince, acil ihtiyaçlar dışındaki üretimin 

durması ve bu üretim durdurularak topluca COVID’den kurtulmamızı sağlayacak bir yasaklamanın 

getirilmesi, işçi sağlığının da bu şekilde korunması talebi en kritik talepti. Tabii, yanı sıra kısa 

çalışma ödeneği, az önce Aziz hocanın saydığı ciddi sosyal desteklerin yaşama getirilmesi vesaire de 

vardı. Ne ilginçtir ki, bu üç konfederasyondan Hak-İş çekildi sonra, Türk-İş ve DİSK ise aynı 

içerikli açıklamayı ayrı ayrı yaptılar. Fakat ilginç olan şu ki: Bu açıklamadan hemen birkaç gün 

sonra, bu kez Türk-İş, içerisinde TİSK’in, Hak-İş’in ve hükümete yakın memur sendikalarının ve 
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yine çoğunluğu hükümete yakın çeşitli meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin olduğu bir dizi 

kuruluşla birlikte bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ise, işlerin durmasından değil, çarkların bir 

şekilde dönmesi gerektiğinden söz eden ifadeler vardı; yani birkaç günlük açıklamaları birbiriyle 

çelişti. Yine Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’le (Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’yla) ortak 

açıklama yaptı ve bu açıklamada da -COVID’in yine çok yoğun olduğu günlerdeydi bu Nisan 

2020’de- Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanına, hükümete, kısa çalışma ödeneğini bir süre 

daha uzattığı için teşekkür edildi.  

Bunun karşısında, DİSK kendi gücü oranında araştırmalar yaparak, üyelerinin içinde bulunduğu 

tabloyu ortaya koyarak; İŞKUR önünde, COVID’in yoğunlaştığı şirketlerin genel merkezleri önünde 

yer yer sokak eylemleri yaparak, bir düzeyde konfederal tepkisini ortaya koydu, sık sık talepler 

ortaya koydu, bunlar için güçlü bir kamuoyu desteği yaratmaya çalıştı; ama üye sayısının azlığı ve 

özellikle kritik işkollarında yeterince güçlü bir örgütlülüğe sahip olmaması nedeniyle onun da 

yapabildikleri sınırlı kaldı. Fakat şunu da söylemek lazım: Türkiye işçi sendikalarının en büyük 

zayıflıklarından bir tanesi de, DİSK’in ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in çabalarını bir tarafa 

koyarsak, üyelerinin COVID karşısındaki durumunu anlamaya yönelik çeşitli araştırmalar, 

soruşturmalar yapma konusunda, bunu objektif biçimde ortaya koyma konusunda bile ciddi zaaf 

yaşadılar, bu türden araştırmalar bile yapılmadı, hatta zaman zaman işyerlerinde COVID vakalarının 

saklandığı örnekler bile görüldü. Tabii, bu bize şunu gösterdi: Özellikle de bu tür felaket 

dönemlerinde, kritik zamanlarda işçi sınıfının örgütlü kapasitesinin, fiilen örgütlü eyleme 

geçebilecek, talepkâr olabilecek kapasitesinin zayıflığının da sermaye tahakkümünü artıran, işçi 

sınıfını bir bütün olarak zayıf düşüren bir yönü olduğu görüldü. Özel sektörde, toplu iş sözleşmesi 

kapsamında yüzde 5.8 sendikalılık oranının bizim açımızdan ne kadar sorun olduğu görüldü. Yani 

sık sık dile getirilen “COVID 19 bir işçi sınıfı hastalığıdır” tanımının yanına bunu da eklemek lazım. 

Aslında işçi sınıfının COVID 19’daki en ciddi zaafı da örgütsüzlüğü ya da çok zayıf örgütlülüğüydü. 

Örgütlülüğün ne kadar yaşamsal bir şey olduğunu COVID 19 dönemi bize tekrar göstermiş oldu. 

Son olarak, “Peki, bunlara rağmen işçi hareketinde hiçbir dinamizm görülmediğini mi söylemeliyiz, 

hiç mi bir şey olmadı?” derseniz, hayır. Bütün bunlara rağmen, sağ olsun, Emek Çalışmaları Grubu 

birkaç gün önce 2020 İşçi Eylemleri Raporunu yayınladı. Genel olarak bir düşüş söz konusu, ama 

yine de 2020 yılında 380 kadar tekil eylem vakasının görüldüğünü söylüyor bize. Öte yandan, az 

önce andığım COVID 19 Emek Çalışma Grubu’nun yaptığı tespite göre de, kayda geçen 412 çalışma 

hakkı ihlalinin yüzde 33’ünde ihlallerin direnişle karşılandığını, 23 direniş eyleminde sendikaların 

yer aldığını da tespit ettik. Tespit edebildiğimiz bizim o dönem için -yani 11 Mart-31 Mayıs 

açısından- özellikle inşaat işkolunda eylemlerin daha yoğun olduğunu gözlemledik. Yine bu dönem 

değil, ama biraz sonrası için söylersek, Soma ve Ermenek’te Uyar Madencilik’ten tazminatlarını 

almak için Ankara'ya yürüyüş yapan işçilerin eylemlerini, Migros depoda DGD-SEN sendikası 

öncülüğünde yapılan eylemleri ve benzerlerini sayabiliriz. Yani aslında 2016’dan beri hiç bitmeyen 

fiili OHAL’e rağmen ve buna eklenmiş olan pandeminin OHAL’i katmerleştirici, pekiştirici 

niteliğine rağmen, yine de işçi hareketinin -konfederal düzeydeki zayıflığına rağmen de- kendi 

dinamiklerini zaman zaman gösterebildiğini; sabırlı ve kararlı mücadeleler de ortaya koyabildiğini 

gördük. 

Şimdilik bu kadar anlatmış olayım. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.  
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PLATFORM EKONOMİLERİ VE DİJİTAL TEKELLEŞME 

Dr. Anıl ABA 

 

Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Oturum Başkanımızın da 

söylediği gibi, saat 15.00’te yan tarafta başka bir etkinlik var, ona katılacağım için, kongrenin 

başından beri bütün oturumları takip ettim, ama kendi oturumumun sonunu bile göremeyeceğim. 

Umarım kabalık olarak düşünmezsiniz bunu. 

20 yıl kadar önce, internetin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda bize bir vaat sunuldu. Liberal 

bir vaatti bu. Ne olacaktı, internetin yaygınlaşmasıyla, büyümesiyle, internet ekonomisinin, 

dijitalleşmenin ilerlemesiyle ne olacaktı?  

Bir kere, bir demokratikleşme yaşayacaktık, özgürlük artacaktı, iletişim olanakları çok gelişecek, 

dünyanın iki ucundan iki insan anlık bir şekilde birbirleriyle neredeyse maliyetsiz bir şekilde 

yazışabilecekler, mesajlaşabilecekler ya da video görüşmeler yapabilecekler. O dönemin koşulları 

için hayal etmesi bile zor bir şeydi bu.  

Başka? İnternetten iş yapabilecektik, herkes internet sitesi açıp bir şeyler satmaya başlayabilecekti 

mesela, girişim olanakları demokratikleşecekti yani. Bugün bir internet sitesi kurmanın maliyeti 

sıfıra yakın. 8 yaşındaki çocuklar bile bunu yapabiliyor. Instagram’dan bir profil açıp -hazır zaten- 

bir şeyler satmaya başlayabiliyorsunuz falan. Dolayısıyla o önceki tekelleri düşünün, Ford gibi, GM 

gibi, GE gibi, Siemens gibi, böyle devasa, milyarlarca dolarlık yatırımlar gerektiren fabrikalar; 

bunlarla rekabet etmeniz olanaksızdı yani 80’lerde, 90’larda. McDonalds’la nasıl rekabet 

edeceksiniz?! Ama internet sayesinde bu işler daha kolay yürüyecekti, daha ucuz olacaktı, herkes 

yapabilecekti. Herkes sesini herkese iletebilecekti, medya kolaylaşacaktı. Ortalama vatandaşlar bile 

fikirlerini, yorumlarını, görüşlerini herkesle paylaşabilecekti. Eskiden, eski ekonomide mümkün 

değildi bu. Köşe yazarları okurduk, köşeler de tutulmuş olurdu, ortalama bir vatandaşın, atıyorum, 

Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olma ihtimali ya da yolları çok kapalı, zordu. Fakat şimdiyi 

düşünün, herkes Twitter’da bir hesap açıp, herkes fikrini, görüşünü yazıp paylaşabiliyor; beğenilirse 

de pekala bir Cumhuriyet köşe yazarından daha fazla takipçiniz, daha fazla reytinginiz olabiliyor.  

Dolayısıyla, hep iyi, güzel şeyler anlatıldı; bir demokratikleşme, bir özgürleşme vesaire. Fakat ilk 

başlarda belki böyle de oldu, yani ilk yıllarında, ilk dönemlerinde henüz boş bir alan olduğu için, boş 

bir ekonomi olduğu için, gerçekten, daha önce hiç duymadığımız, 80’lerde, 90’larda esamisi 
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okunmayan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, yani Elon Musk gibi isimler, Amazon falan gibi daha 

önce olmayan şirketler, o boşluktan, o özgürlükten, o yenilikten yararlanıp bir şeyler yaptı. Bu halka 

da yayıldı; gerçekten, ufak tefek, evinden iş yapan birileri de bu yolla iş yapmaya, bir şeyler 

kazanmaya başladılar, ki Jeff Bezos da öyleydi, garajından bu işe başladı. Fakat aradan yıllar geçti, 

10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, işte bugüne geldik, 2021’e geldik ve döndük dolaştık, nasıl olduysa, yine büyük 

bir tekelleşme, yine bugün 1 milyon çalışanı olan Amazon’un, Google’ın, Apple’ın, Facebook’un, 

Microsoft’un, böyle 5-6 küresel ölçekte iş yapan, devasa şirketin, internetteki akışların, bilgi 

akışının, veri akışının, para akışının neredeyse tamamına yakınını kontrol ettiği, yani 5-10 şirketin 

bütün bu dijital ekonomiye çöktüğü bir tekelci yapıya geldik. Apple’la mücadele etmek, Google’la 

mücadele etmek artık çok zor. O kadar büyükler ki, o büyüklük, bu işlere girmek isteyen insanlar 

için bir teşvik olmaktan çok, bir bariyer haline geldi.  

Baktığımızda, Google’ın bugün dünyanın neredeyse tamamında -bir-iki ülke hariç, Çin, Rusya gibi 

istisnalar- bütün aramaların yüzde 90-95’ini aldığını görüyoruz. Geriye kalan da Yandex, Bing, 

Yahoo falan gibi şeyler; payları yok denecek kadar az yani. İnternet reklamlarının yüzde 40’ı Google 

üzerinden geçiyor. Tek bir şirket bu. Facebook aynı şekilde, internet reklamlarının yüzde 22’sini 

alıyor. İkisi birden, yani Google artı Facebook, internet reklamlarının yarısından fazlasına tekabül 

ediyor. Ki internet dediğimiz şey bugün aslında neredeyse reklam ve pazarlamadan ibaret bir şey 

haline geldi.  

Amazon aynı şekilde, Amerika verisi bu, online alışverişlerin yüzde 40’ı Amazon’dan yapılıyor 

Amerika’da. Türkiye'de de bunun muadilleri var; Trendyol, Hepsiburada gibi. Amazon yeni girdi 

Türkiye'ye, payı düşük, fakat yükseliyor. 

WhatsApp denilen uygulama; aylık 2 milyar aktif kullanıcısı var, günde 100 milyar mesaj 

WhatsApp üzerinden atılıyor. WhatsApp’ı da zaten Facebook satın almıştı, dolayısıyla aynı bunlar 

da.  

Dolayısıyla müthiş bir tekelleşme, yoğunlaşma var aslında. Peki, nasıl oluyor bu? Bu yoğunlaşmayı, 

tekelleşmeyi açıklayan iki faktör var aslında.  

Birincisi, network etkisi, yani bu dijital platformlardaki network etkisi. Kastımız şu: Neden 

Facebook’tasınız? Herkes Facebook’ta olduğu için Facebook’tasınız. İşte network etkisi bu. Yani 

herkes bir aradaysa, herkesin bir arada olması başlı başına bir değer yaratıyor. Neden WhatsApp 

kullanıyorsunuz? Herkes WhatsApp kullandığı için WhatsApp kullanıyorsunuz. Dolayısıyla 

otomatik olarak herkes WhatsApp’a geliyor. Bir ara bir güvenlik problemi olmuştu WhatsApp’la 

ilgili, Signal’e mi, Telegram’a mı, bir yere bir göç olmuştu o dönem; fakat sonra tekrar geriye 

dönüldü. Çünkü Signal’de kimse yoktu, Telegram’da kimse yoktu. Kimse yoksa, o zaman, sizin de 

orada bulunmanızın bir manası yok. Ne yaptınız; geri döndünüz WhatsApp’a, herkesin olduğu yere. 

O yüzden, şimdi ben kalkıp Facebook’tan daha iyi bir sosyal medya platformu kursam dahi kimse 

bana gelmeyecek. Neden? Çünkü kimse yok. O yüzden, ilk girenler o avantajı kullanıp, network 

etkisiyle burada tekelleşiyor. Bir faktör bu. 

Diğer bir faktör, satın almalar. O da bir tekelleşme yöntemi. Facebook, WhatsApp’ı satın aldı, 

Instagram’ı satın aldı, Oculus’ü satın aldı. Bu zamana kadar 66 tane satın alma yapmış. Yani bir 
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şirket 66 şirketi yutmuş. Facebook büyük bir şirket, güzel bir şirket, neden Instagram’a rakip başka 

bir fotoğraf uygulaması yapmıyor? Çünkü herkes Instagram’da, satın almak daha kolay. 

Apple aynı şekilde; Beats’i, Shazam’ı, Siri’yi satın alarak büyüdü, 89 satın alma yapmış buzamana 

kadar. 

Amazon, IMDb’yi, Wholefoods (süpermarket zinciri), Zappos (online ayakkabı perakendecisi), 

Aleksa dahil olmak üzere, bu zamana kadar 77 satın alma yapmış. 

Bunlar kulağa çok gelebilir; ta ki Google’ın 214, Cisco’nun 193, Microsoft’un 189, IBM’in 181 

satın alma yaparak bu büyüklüklere ulaştığını görene kadar, duyana kadar. 

Bu dijital ekonomi, gördüğünüz gibi, çok yoğunlaşmış, çok konsantre ve tekelci bir yapı. Bunun 

istihdamla olan ilişkisine bakalım.  

Çok sevdiğim bir grafik bu. Buradaki sütunları görüyorsunuz. Maviler 1990’lı yılları, 1996-2000 

arasını, turuncular 2001-2008, griler de 2009-2015 arasını temsil ediyor. Yani kronolojik bir gidiş. 

En soldaki, bunların en solundaki, basamak gibi çıkan sütunlar şunu gösteriyor: Dijital ekonominin, 

internet ekonomisinin/endüstrisinin tepesindeki en büyük yüzde 1’de bulunan şirketlerin piyasa 

değerlemesindeki payını gösteriyor. Yani tepedeki yüzde 1 şirket 1990’larda bu ekonominin yüzde 

27’sini alıyormuş. Müthiş eşitsiz bir durum; tepedeki yüzde 1, yüzde 27’yi götürüyor. Fakat 2010’lu 

yıllara geldiğimizde, bu, yüzde 27’den yüzde 52’ye çıkmış. Yani tepedeki yüzde 1, yarısından 

fazlasına tekabül ediyor ki bu 2015 verisi, aradan 6 yıl geçti. Keşke bunu UNCTAD güncellese. Ben 

bunun yüzde 70’lere yaklaştığını tahmin ediyorum, özellikle pandemiyle beraber. Yani tepedeki 

yüzde 1’in yüzde 70’e yakın bir ekonomik değeri süpürdüğünü görüyoruz. 

Şimdi en sağdaki küçük-kısa üçlüye bakalım. O da tepedeki yüzde 1’in istihdamdaki payını 

gösteriyor. Tepedeki yüzde 1, 1990’larda piyasa değerlemesinin yüzde 27’sini alırken, istihdamın da 

yüzde 25’ini yaratıyormuş. Piyasa değerinde yüzde 27’den yüzde 52’ye bir artış gerçekleştirirken, 

istihdamın da yüzde 25’ten yüzde 27’ye çıktığını görüyoruz. Yani istihdamda neredeyse hiçbir artış 

yok. Dolayısıyla, tepede müthiş bir ekonomik yoğunlaşma var; fakat buna mukabil bir istihdam 

yaratılmıyor. Yani değer artıyor; fakat çok az kişiyle paylaşılıyor diyebiliriz. Neden? Çünkü Twitter 

dediğimiz şirkette (dev bir şirket) 5.500 kişi çalışıyormuş. Küresel bir şirket bu. YouTube’ta 2.000 

civarında insan çalışıyormuş. WhatsApp’ta 55 kişi çalışıyormuş. Düşünün, şurada bile 55’ten daha 

fazla insan vardır. Instagram’da 450 kişi çalışıyor. Facebook birkaç sene evvel Instagram’ı satın 

aldığında Instagram’da 13 kişi çalışıyormuş.  

Bunların Türkiye muadillerine baktığımızda; Yemeksepeti’nde 2.000 kişi (biraz daha personel 

yoğun bir iş olduğu için belki), Sahibinden’de 600 kişi, Hepsiburada’da 7.000 kişi.  

Zaten bu uygulamalar, bu platformlar nasıl başlıyor; üç tane yazılımcı, bilgisayar mühendisi kafadar, 

yurt odasında bir şey yazıyorlar; bakıyorlar bu tutacak, hemen bir şirket kuruyorlar, bir tane 

hukukçu, bir tane finansçı, bir tane de pazarlamacı alıp, böyle 6-7 kişiyle başlıyor. Ta ki bu 

devlerden biri bunları yutana kadar.  
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Dolayısıyla, istihdam yaratmayan, ucuza mal olan, en azından ilk etapta ucuza mal olan, yani öyle 

büyük fabrikalar kurmanız gerekmeyen bir iş dünyası burası, bir ekonomi. İstihdam yaratmadığı 

için… Hani bizde hep şöyle deniliyor ya; “Biz de dijitalleşelim, teknolojiye yatırım yapalım.” 

Yapalım tabii ki, bunun kaçarı yok; bunu reddedecek, inkâr edecek değiliz. Fakat bir iktisatçı olarak 

şunu söylemem gerekiyor: Türkiye'deki en büyük problemlerden biri işsizlik ve genç işsizliği. DİSK 

rakamlarına göre, hepsini dâhil ettiğimizde 8 milyon civarı bir işsiz var ülkemizde. Çok açık ki, 

dijitalleşme bu 8 milyon işsize iş alanı yaratmayacak. Yani yanlış hesaplamıyorsam, 8 milyon kişiye 

istihdam yaratılması için YouTube ayarında 4.000 şirketiniz olması lazım. Bunlar öyle birkaç kişiye 

iş yaratan uygulamalar. Dolayısıyla orada bir çelişki var, Türkiye'nin öncelikli sorunlarıyla arada bir 

çelişki var. Mesela bu Emin Çapa’ydı, Cem Seymen’di, Özgür Demirtaş’tı, hep çıkarlar, “Kod 

öğrenin, yazılım yapın, robotlaşalım” falan diyorlar ya… Bir örnek vardı, onu söylüyorlardı mesela. 

WhatsApp 19 milyar dolara satılmıştı Facebook’a. Onlardan biri şey diyordu; “TÜPRAŞ’ın, Türk 

Hava Yolları’nın ve Türk Telekom’un toplam değerinden daha fazla, işte ne güzel! Biz de böyle 

şeyler yapmalıyız. Bizden neden WhatsApp çıkmıyor?” falan. Tamam da, WhatsApp’ta 55 kişi 

çalışıyor, 55 kişiye istihdam yaratıyor WhatsApp. Yani müthiş bir piyasa değeri var, ama 55 kişiye 

iş yaratıyor. Fakat Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ toplamda 100 bin kişiye istihdam 

yaratıyor. Ve Türkiye hâlâ, belki işte o erken sanayisizleşmeden ötürü o doygunluğa ulaşmadığı için, 

bu 8 milyon işsizi, ki çoğu da genç işsiz, bunları belki hâlâ sanayiyle, sanayileşerek, tarıma olan 

yatırımı artırarak ancak absorbe edebiliriz diye düşünüyorum. 

Öte yandan, bu ekonomideki en büyük şirketleri sıraladığımız zaman, tepede Amazon, Google, 

Facebook, Alibaba vesaire olduğunu görüyoruz. Şu bayraklara baktığımızda gördüğümüz çok net bir 

şablon var. İlk 25 bunlar, dünyadaki en büyük 25 dijital şirket. ABD ve Çin. Bir tane Japon var, 

Rakuten, bir tane de Almanya’dan bir şirket var, o kadar. “Biz neden WhatsApp üretemiyoruz?” gibi 

bir soru var ya, “Biz neden burada yokuz?” Yahu, biz yokuz da, burada Hollanda da yok, Danimarka 

da yok, Fransa da yok; yani bizden ekonomik açıdan, eğitim açısından, her açıdan daha ileri olan 

ülkeler de yok. Bunun bir sebebi var, değil mi, bu işlerin hep Amerika’dan çıkıyor olmasının bir 

sebebi var: Beyin göçü. Silikon Vadisi bunun membaı. Ben zaten Amazon ayarında iş yapacak bir 

mühendissem, onu burada yapmam, Silikon Vadisi’nde yaparım, on kat daha fazla kazanırım; işçi 

olarak da, mühendis olarak da, yatırımcı,  girişimci olarak da. Dolayısıyla, hedefler güzel de pek 

gerçekçi değil sanki. 

Öte yandan, bu şirketler, bildiğimiz, takip ettiğimiz, gördüğümüz kadarıyla, vergi vermiyorlar. 

Amazon, dünyanın en büyük şirketlerinden biri, Apple’la beraber ve üç yıldır ödediği federal vergi 

sıfır dolar. Apple, Facebook, Google, Netflix, IBM; bunların hiçbiri vergi ödemiyor. Çünkü 

headquarters’larını Lüksemburg’a, İrlanda’ya, Malta’ya, Panama’ya vesaireye kurup, oradaki sıfır 

vergi olanaklarından yararlanıyorlar. Yani transfer pricing denilen yöntemle, bütün parayı, kârı (çok 

kârlı şirketler bunlar) buralara aktarıp, kendi bulundukları ülkede hiçbir vergi vermiyorlar. Mesela 

siz de, Spotify aboneliğiniz varsa ya da Facebook’tan sponsorlu içerik paylaşıyorsanız, banka 

hesabındaki şeye baktığınız zaman, karşılığında ya Dublin görürsünüz, ya Lüksemburg görürsünüz; 

yani paranız oraya gidiyor aslında, vergisiz olduğu için, vergisi ödenmediği için.  

En son birkaç yıldır ülkeler bunları vergilendirmeye çalışıyorlar. Ama beceremiyorlar aslında. 

Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye de bunlara katıldı. Dijital hizmet vergisi diye bir şey 
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çıkardılar. Çok yeni. Yani ne kadar toplanabiliyor, ne kadar uygulanıyor, henüz verisi yok bunun. 

Daha geçen sene oldu, pandemide başladı. Yüzde 15 gibi bir dijital hizmet vergisi. Bizimki de 

ekşiyor sürekli bunlara, “Geleceksin, ofis açacaksın”, Twitter’a söylüyor, Facebook’a söylüyor, 

Spotify’a söylüyor, Netflix’e söylüyor, “Türkiye'de ofis açın” vesaire diye. Biz de hemen 

yükseliyoruz, “Sansür gelecek” falan. Olabilir yani, gerçekten o işe de yarayabilir o iş ama biz de 

iktidara gelsek, biz de ofis açın diyeceğiz bunlara. Çünkü vergi vermiyor yani. Spotify mesela, 

Türkiye'de iş yapıyor, satış yapıyor, hizmet sunuyor, biz harcama yapıyoruz; fakat Spotify bunun 

vergisini bize vermiyor. Ne ayrıcalığı var?! Şuradaki berber iş yapınca vergisini veriyor da, Spotify, 

Google niye vermiyor? Bunların bir ayrıcalığının olmaması lazım; tam tersine, artan oranda vergi 

veriyor olmaları lazım. 

Yine bu dijitalleşmeyle ilgili bir kaygı, aslında başta söylediğim bu istihdam yaratmıyor olmasıyla 

ilgili. Keynes’in meşhur bir öngörüsü vardı, 1920’li yıllarda yazdığı; 100 sene sonrası için, 

torunlarının torunları için söylüyordu galiba: 15 saatlik iş haftası. Yani günde 3 saat çalışma. Yani 

teknoloji öyle ilerleyecek ki, 100 sene sonra… Ki tam olarak bu yıl için söylüyordu bunu, teknoloji 

o kadar ilerleyecek ki, üretkenlik o kadar artacak ki, artık biz o emeğin ihtiyacı olan, kendini 

yenilemesi için gereken o sepeti günde 3 saat çalışarak karşılayabiliyor olacağız, üretebiliyor 

olacağız, geri kalan zamanda da sanat yapacağız, felsefe yapacağız vesaire idi.  

Bu beklenti gerçekleşti mi? Aslında hem gerçekleşti, hem gerçekleşmedi. Teknolojik olarak 

gerçekleşti, biz o seviyeye geldik gerçekten. Yani 1920’lerden değil, 1970’ten bile baktığımızda, 

mesela ofis işlerinde yüzde 84’lük bir üretkenlik artışı elde edilmiş. Faks makinesi, bilgisayarlar, e-

mail… Yani 1970 yılında 1 günde yapılan ofis işi bugün 1.5 saatte yapılabiliyor aslında. Dolayısıyla, 

teknolojik olarak gerçekten o seviyelere ulaşıldı. Fakat siyasi olarak o seviyelere ulaşılamadığı için 

mücadelede, biz hâlâ günde 1.5 saat değil ya da 3 saat değil, 8 saat, 9 saat çalışıyoruz. Peki, ne 

yapıyoruz o geri kalan vakitte? Burada ofis çalışanları vardır, onlar daha iyi bilirler, birkaç şey 

yapıyoruz. Bir, işi yayıyoruz. Yani 1.5 saatte, 2 saatte, 3 saatte bitecek işi… Çünkü 11.00’de işi 

bitirdiğinizde bir manası yok yani, 18.00’e kadar zaten oradasınız. Dolayısıyla, neden 11.00’de 

bitireyim; arada işte Netflix, Trendyol falan, kaydırıp, işi yayıyoruz. Yani bir yandan verimsiz 

çalışıyoruz aslında. Bir de, tabii, daha fazla çalışıyoruz, yani üretim de artıyor. Fakat bu artan 

üretkenlik artışının yarattığı katma değer, büyüme, vesaire sermaye tarafından gasp edildiği için 

halka yayılmıyor; hem işgünü kısalmıyor, hem reel ücretler 30, 40, 50 yıldır pek çok ülkede 

neredeyse sabit seyrediyor ya da çok küçük eğimlerle artıyor.  

Öte yandan, Daron Acemoğlu da biraz terstir bize belki, ama doğru bir şey söylüyor: Tarihte ilk 

defa, teknoloji, robotlaşma, otomasyon net işsizlik artışına sebep olmaya başladı son 30-40 yılda. 

Bundan önce, o bir korkuydu, “Robotlar işlerimizi elimizden alacak” korkusu. Bunun liberal cevabı 

şu oluyordu: “Evet, tamam, otomasyon birtakım işleri, birtakım meslekleri elimine ediyor, ama 

kendi de bir ekonomi yarattığı için yeni işler yaratıyor. Dolayısıyla, o onu dengeler, hatta baskın 

gelir” vesaire gibi bir iyimser beklenti vardı. Belki son 20-30 yıla kadar bu gerçekleşmişti; fakat 

özellikle son 20-30 yıldır artık robotlaşma net bir işsizlik yaratmaya başladı, bu tespit edildi.  

Yükselen bir iktisatçı olan Carl Benedikt Frey’in -genç bir iktisatçı, Oxford’dan yanlış 

hatırlamışyorsum- Teknoloji Tuzağı diye müthiş bir çalışması, araştırması var, bu teknolojik 
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işsizlikle ilgili. Bunu Türkiye'ye de uygulama niyetim var, belki sizlerle de konuşup. Şöyle bir grafik 

çıkarıyor: Önümüzdeki 10 yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri için yapılmış bu, önümüzdeki 10 

yıl içinde hangi mesleklerin otomasyona karşı daha savunmasız, hangilerinin daha savunmalı 

olduğunu gösteriyor. Mesela grafiğin sağ tarafında, istihdamın yüzde 47’sine tekabül eden ve 

otomasyona karşı yüksek risk taşıyan grupları görüyoruz. Hangileri onlar? Mesela kırmızı, Sales and 

Related diyor, yani satış-pazarlama işleri. Online alışverişe döndüğü için tezgâhtarlık bir iş olmaktan 

çıkıyor gibi. Turuncu mesela, Office and Administrative Support, yani ofis işleri aynı şekilde 

otomatize ediliyor. Pembe olan, hizmet sektörünün önemli bir kısmı. Ne bileyim, biletinizi bile artık 

gişeden almıyorsunuz, Türk Hava Yolları’nın uygulamasından alıyorsunuz gibi. Bunlar, çok 

kırılgan, önümüzdeki 10 yılda büyük kayıplar yaşayacak meslekler.  

Sol tarafta ise istihdamın yüzde 33’üne tekabül eden ve görece daha savunması yüksek gruplar yer 

alıyor. Yeşil, eğitim. Eğitim 40 sene önce nasıl yapılıyorsa, şimdi de öyle yapılıyor; bir tane hoca 

oluyor vesaire gibi. Koyu yeşil, healthcare, sağlık. Orada da otomasyon var tabii ki, orada da 

robotlaşma vesaire var, ama satışa göre daha düşük. Dolayısıyla, hâlâ doktorlara, hemşirelere, bakım 

işleri vesaire, onlara ihtiyaç devam edecek. Böyle bir çerçeve sunuyor Carl Benedikt Frey. 

Zaman dolmak üzere, şöyle toparlayayım: Edison ampulü icat ettiğinde bütün mumcular işsiz kaldı. 

Tamam, bu çok güzel bir şey, ampul; ama işsiz kalan mumcuları ne yapacağız? Ya da Microsoft 

Word Processor icat edildiğinde, geldiğinde, yaygınlaştığında, klavye vesaire, bütün daktilocular, 

arzuhalciler işsiz kaldı. Ve kapitalizmin buna verdiği bir cevap yok. “Ne yapacağız?” “Vallahi ne 

yaparsanız yapın, kendinizi yeniden eğitin, geliştirin.” Yani 60 yaşındaki adama, mum üreticisine 

diyorsun ki, “Şimdi biraz elektrik öğren, ampul üret” falan. Yani topu bireye atıyor. Sistemik 

dönüşümlerin, büyük sorunların yükünü bireye yüklüyor, kendi başına çözmesini istiyor. “İş bul, çok 

çalış, risk al, yazılım öğren” gibi. O yüzden, bu artık büyüyen, ciddi bir tehlike önümüzde.  

Tabii ki otomasyon ve teknolojiye, ilerleyen teknolojiye karşı koyamayız, koymamalıyız, bu iyi bir 

şey. Yani ıvır zıvır işlerin, pis işlerin, ağır işlerin, riskli işlerin robotlar tarafından yapılması kadar 

mantıklı ve güzel bir şey yok yani; neden ben yapayım, biz yapalım bu pis ve ağır işleri?! Ama işsiz 

kalacaksam eğer, o zaman, tuvalet temizlemeyi tercih ederim yani; robotlar yapacağına, ben 

yapmayı tercih ederim. 

John Robinson’un meşhur bir sözü vardır; “Kapitalizmde kapitalistler tarafından sömürülmekten 

daha kötü bir şey varsa, o da hiçbir kapitalist tarafından sömürülmemek, yani işsiz kalmak.” 

Dolayısıyla böyle bir tehlike var, böyle bir risk var, giderek büyüyen bir risk. Buna yönelik 

kapitalizmin bir çözümü yok. Bizim mücadelemiz, daha sosyal, planlamayla bu işlerin idare 

edilmesi, işgünlerinin kısaltılması vesaire ile bu hattımızı ilerletmeliyiz diye düşünüyorum. 

Fazla da laf salatası yapmadan, saat 15.00’teki etkinliğime de yetişmek için sunumumu burada 

tamamlıyorum. Değerli hocalarıma ve sizlere teşekkür ediyorum. 
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TEKNOLOJİ EKSENİNDEN ABD-ÇİN HEGEMONYA 

MÜCADELESİ 

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası 2021 Sanayi Kongresi’nin 

değerli izleyicileri; hepinize merhaba. 

Öncelikle 1970’lerden beri sürdürülmekte olan sanayi kongrelerinin önemi üzerine bir-iki söz 

söylemek istiyorum. 

Makina Mühendisleri Odası’nın bir örgütsel inatla, fikri takiple, sanayileşme fikrinin arkasında 

durmasını çok çok önemli görüyorum. Emek ve meslek örgütlerinin zayıflatılmaya çalışıldığı bir 

dönemde; örgütlülüklerin güçsüz düşürülmesi, kurumsal yapıların çökertilmesi için bilinçli bir 

gayret sarf edilen bir dönemde böyle bir organizasyonu düzenli bir şekilde sürdürmek; bizim gibi 

bilim insanlarına, araştırmacılara, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleriyle fikirlerini 

paylaşmak, tartışmak, buralardan geleceğe yönelik, Türkiye'nin sanayileşmesine yönelik sonuçlar 

çıkartmak bakımından sanayi kongreleri gerçekten çok önemlidir. Ben de sanayi kongrelerinin bir 

parçası olmaktan gurur duyuyorum. 

2021 Sanayi Kongresi’ne adını veren sevgili Yavuz Bayülken’i de özellikle sanayi kongreleri 

organizasyonu sırasında tanımak onuruna eriştim. Kendisi gerçekten çok çalışkan, fedakâr, 

sorumluluk almaktan kaçınmayan, çok değerli bir büyüğümüzdü, ağabeyimizdi. Işıklarda uyusun. 

Kendisini bir kez daha özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. 

Konuşmam büyük ölçüde Amerika-Çin arasında süren hegemonya mücadelesinin, küresel 

hegemonya savaşının son dönemlerde teknoloji ekseninde yoğunlaşmasına ayrılacak. Ama ondan 

önce Türkiye'de güncel olarak tartışılan “Çin modeli” üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. 

Aslında bugün “Döviz kurları ne kadar değer kaybederse o kadar iyidir”, “Türkiye burada bir ulusal 

kurtuluş savaşı veriyor” tezlerinin ne kadar manasız olduğunu sizin gibi değerli izleyicilerle 

tartışmanın,  zamanınızı almanın bile gerekli olmadığını düşünüyorum; ama yine de bir-iki söz 

söylemekte, belli ana noktaları hatırlamakta belki yarar var.  
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Öncelikle Çin bugün 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde bütün adımlarını atıyor. Bu, 2021-

25 yıllarını kapsıyor. Türkiye'ye gelince, sizlerin de bildiği gibi, Eylül başında açıklanan Orta Vadeli 

Program, yani Türkiye'nin 2022-24 arası döneme ilişkin makroekonomik hedeflerinin ifade edildiği 

metinde cari işlemler fazlası vermek gibi bir hedefe rastlanmıyor, döviz kuru 2022 için ortalama 

9.30 lira olarak tahmin edilmiş ve bugün dile getirilen “TL ne kadar değer kaybederse o kadar 

hayırlıdır” gibi bir anlayışa yer verilmemiş. Bu metin ile uygulamalar çeliştiği gibi, onun yerine bir 

şey konulabilmiş de değil. Yani bugün Türkiye'de üretim yapacaksanız, yatırım yapacaksanız, kredi 

alacaksanız, kredi verecekseniz, önünüzü görmeniz mümkün değil. 

Şöyle en temel rakamlarla bir bakarsak, Çin ile Türkiye'deki rakamlar ve uygulamalar arasında 

hiçbir benzerlik yok.  

Öncelikle, Çin hep düşük enflasyonlar altında ekonomisini sürdürmüş. Şu anda enflasyon oranı 

yüzde 2,3. Ve hiç de düşünüldüğü gibi Çin parası Yuan’ın değeri sürekli düşürülerek ihracatta 

rekabet gücü kazanılmamış. Zaten Çin, bilindiği gibi, dünyanın bir numaralı ihracatçısı, dünyanın bir 

numaralı ihracat artı ithalat, dış ticaret gücü; parasının değerini düşürdüğü zaman, bu, özellikle 

Amerika tarafından ciddi tepkilere neden olur. Böyle olmadan dahi zaman zaman Çin’in döviz kuru 

manipülatörü ilan edildiğini biliyoruz. Çin, finansallaşma sürecinin derinleştiği bir ülke değil; ama 

reel faizler hep artı olmuş Çin’de, tasarruf oranları yüksek. Her ne kadar sermaye giriş-çıkışları 

serbest olmamasına karşın, sürekli olarak bir reel faiz ödenmiş. Bu yönüyle de Türkiye'ye hiç 

benzemiyor. 

Türkiye'nin hem döviz kurlarını kontrol edebilme, hem de istediği gibi faizleri indirebilme 

zorlamasının mümkün olmadığını zaten pratikte biliyoruz. Bu, kavramsal olarak, literatürde 

imkânsız üçlü olarak nitelendiriliyor. Çoğunluğunuz mühendissiniz, bir üçgen düşünelim, üçgenin 

üç köşesi var; bir köşesinde döviz kurları, bir köşesinde faiz oranları veya bağımsız para politikası, 

bir köşesinde de sermaye akışları yer alsın. Bu üç köşeden en fazla ikisini seçebilirsiniz, üçüncüyü 

de kendi akışına bırakmanız gerekiyor. 

Çin ile Amerika rekabetinden bahsettiğimize göre, Çin ve Amerika üzerinden örnek vererek 

düşünelim. 

Amerika kendi bağımsız para politikasını izliyor; yani faizleri kendisi belirliyor, sermaye akışları da 

serbest, ama zaten dolar güçlü bir para olduğu için döviz kurlarını serbest piyasaya bırakıyor.  

Bunun farklı bir örneği Çin. Çin’de hem döviz kurları istikrarlı, döviz kuru politikasını 

yönetebiliyor, hem bağımsız para politikası izleyip faiz oranlarını belirleyebiliyor; ama üçüncü köşe, 

sermaye akışları serbest değil, sermaye kontrolleri var.  

Peki, üçüncü bir örnek hangisi? Üçüncü bir örnek de Hong Kong. Hong Kong da döviz kurlarında 

Hong Kong Dolarını Amerikan Dolarına sabitlemiş durumda, sermaye akışları serbest, buna karşılık 

para politikasında bağımsızlığı yok, Amerika Birleşik Devletlerinin izlediği para politikalarına 

kendisini tabi kılıyor. 
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Yani her üç seçenek de bir şekilde ülkelerin kendi dinamiklerine göre mümkün. Ama her üç köşeyi 

de yönetebildiğinizi zannettiğiniz zaman, Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik trajedi gibi, üçünü 

de ne yazık ki yönetemezsiniz. 

Amerika ve Çin arasındaki küresel hegemonya mücadelesi, özellikle son 2 yılda en fazla teknoloji 

eksenli yoğunlaşmış görünüyor. Hatta teknolojik soğuk savaş olarak bunu niteleyenler de var. Ama 

Sovyetler Birliği ile Amerika arasında soğuk savaşın yaşandığı döneme göre çok ciddi farklılıklar da 

bulunuyor. Çünkü o dönem iki ayrı ekonomik bölge söz konusuydu, neredeyse birbirine değmeden 

geçen ticaret-yatırım-üretim hatları vardı. Bugün üç tane temel farklılığı göz önüne almak gerekiyor 

veya neden Amerika’nın Sovyetler Birliği’ne karşı yaptığına benzer bir soğuk savaş 

yürütemeyeceğini tartışmak gerekiyor.  

Bir tanesi şu: Bugün, Çin, Sovyetler Birliği’ne aksine, kendi ideolojisini ihraç etmiyor, kendi 

ideolojik-kültürel bölgesini oluşturmaya çalışmıyor, ülkelerle pragmatik ilişkiler kuruyor. Buna 

Beijing Uzlaşması adı veriliyor. Böylelikle manevra kabiliyeti oldukça fazla. 

İkincisi, Çin’i tecrit etme politikası, aynı zamanda Rusya’yı, İran’ı, Suriye'yi tecrit etme 

politikalarıyla birleşince, bunun sonucunda, kendiliğinden, birbirleriyle dayanışan, yan yana duran 

bir blok oluşmuş oluyor, bu da Çin’i tecrit etmeyi iyice zorlaştırıyor. 

Üçüncüsü de, demin söylediğim gibi, dış ticaret çok yaygın. Çin ihracatının bir numaralı pazarı 

Amerika ama Amerikan şirketlerinin en fazla doğrudan yabancı yatırım yaptığı, üretim yaptığı yer 

Çin. İşte en bilinen örnek Apple Iphone’ları. Bunun yüksek katma değeri Amerika`da kalıyor, 

tasarımı Amerika’da yapılıyor, ama üretim ve montajı büyük ölçüde Çin’de gerçekleşiyor. Bunun 

engellenmesi Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok ciddi handikaplar içerme riski taşıyor.  

Zaten bu tartışma Amerika’da da sürüyor, iki bloğun ayrıştığı gözleniyor. Başını Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Biden’ın çektiği bir kanat, “Çin’i mümkün olduğu kadar tecrit edelim; 

müttefiklerimizle, öncelikle Avrupa Birliği, Japonya, giderek Avustralya, Hindistan’la bir muhalif 

blok oluşturalım (ki geçtiğimiz hafta sizler de izlemişsinizdir, bu tip ülkelerle bir “Demokrasi 

Zirvesi” yaptı Amerika) Çin’i yalıtalım, gelişmesinin önünü keselim” diyor. Ama diğer bir görüş de 

şunu söylüyor: “Bundan en fazla biz zarar görürüz, bizim şirketlerimiz zarar görür. İkincisi, Çin 

kendi bağımsız teknolojik gelişmesini sağlamak için (ki son dönemde bu konuda ciddi adımlar 

atıyor) hamleler yapar, bu sefer Çin’i hiç kontrol edemez hale geliriz. Üçüncüsü de Çin’in 1.4 milyar 

nüfusu var, birçok teknolojide (yapay zekâ, derin öğrenme, yüz algılaması vb.) veriler, sizin veri 

havuzlarınız, ne kadar çok veriye/bilgiye ulaşabildiğiniz çok önemli, Çin buralarda bize göre zaten 

ciddi bir avantaja sahip. Böyle bir strateji izlersek, tam tersi, olumsuz sonuçlarla karşılaşırız.”  

Ama her geçen gün bu konuda yeni gelişmelere tanık olunuyor. Mesela dün Amerika’da, en önde 

gelen Çin drone şirketlerinin, bazı biyoteknoloji şirketlerinin kara listeye alındığına ilişkin bir haber 

vardı. Amerika’da bir liste yayınlanıyor, bu listeye giren Çin kuruluşlarıyla ticaret yapamıyorsunuz. 

Her geçen gün de bu cenderenin daha sıkılaştırıldığını görüyoruz. 
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Amerika’da borsada kayıtlı Çinli şirketler var. En son Çin’in Uber’i denilen araba çağırma 

uygulaması Didi’nin New York Borsasına kaydı engellenmiş oldu. Fakat bu Amerika açısından da 

ciddi bir sermaye çekme olanağı içeriyor. New York Borsasında 2.1 trilyon dolar değeri olan 248 

tane şirket bulunuyor. Bu adımların Amerika açısından olumlu sonuç verip vermeyeceğini de şu 

anda bilmek kolay görünmüyor.  

Ama Çin Komünist Partisi’nin önümüzdeki kongresinde üçüncü kez başkanlığa, Çin Komünist 

Partisi Genel Sekreterliğine devam etmek isteyen Xi Jinping de iyice dizginleri ele almak istiyor. Bir 

şekilde, Çin, çok antiemperyalist, ulusalcı refleksleri güçlü olan bir ülke ve Amerika’nın bu 

saldırgan tutumu da Xi Jinping’i iö kamuoyunu etkilemek açısından göründüğü kadarıyla çok 

rahatsız etmiyor. 

Amerika, bizim geçmişte kendisi için kullandığımız askeri-sanayi kompleks kavramsallaştırmasını 

Çin için kullanıyor, kendi kamuoyunda bir Çin paranoyası yaratmaya çalışıyor. Mesela hepinizin 

bildiği, şimdi sosyal medya paylaşımlarında çok öne çıkan ve bir Çin şirketi olan TikTok’u bile 

yasaklaması bu paranoyasını gösteriyor.  

Çin’in teknolojide çok ciddi bir atılım yapması, bunu ilan etmesi, aslında “Çin Malı 2025” 

sloganıyla, Çin’in önümüzdeki 15 yılda, 2035’e kadarki dönemde, 5G teknolojisinde, klonlama 

teknolojisinde, yarıiletkenlerde, kuantumda, yapay zekâda, robotik gibi alanlarda çok ciddi atılım 

yapacağını ilan etmesi oldu. Üstelik Çin her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Mesela bu yıl 

Mars’a bir uzay aracı indirmeyi başardı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar, Kuveyt 

gibi ülkeler, para vererek yaptığı uzaya insan göndermeyi bir reklam aracı haline getiriyorlar, 

bununla övünüyorlar; hâlbuki burada kendi altyapıları, teknolojileri söz konusu değil. Çin ise kendi 

gücüyle bunu gerçekleştirdi. 

Şimdi size iki rapordan söz edeceğim. Her ikisi de 2021’de yayınlanmış, Çin ile Amerika’nın 

gerçekten teknoloji alanında nasıl kıyasıya mücadele ettiklerini gösteren iki rapor. 

Bir tanesi UNCTAD’ın, yani bu toplantılarda sık sık referans verdiğimiz Birleşmiş Milletler Ticaret 

ve Kalkınma Konferansı’nın Dijital Ekonomi Raporu. 2021’in Eylül ayında yayınlandı son sayısı. 

Çin’in 5G’de, drone’larda, güneş-fotovoltaik sistemleri, yani güneş enerjisinden yararlanmayı 

sağlayan cihazlarda dünyada başı çektiğini gösteriyor bu rapor ve birçok alanda, yapay zekâ, entegre 

devreler, yarıiletkenler ve benzerlerinde Amerika’nın ve Çin’in patent ve yayınlarının bütün 

dünyadaki patent ve yayınların yaklaşık yüzde 30-70’ini kapsadığı, tüm diğer ülkelerin bu her iki 

ülkenin de çok gerisinde kaldığı görülüyor. Başta Avrupa Birliği ve Japonya olmak üzere, diğer 

ülkelerin bu alanda rakip olma potansiyeline sahip olmadıkları görülüyor. 

Diğer söz edeceğim rapor aslında çok yeni, geçtiğimiz hafta yayınlandı; Harvard Kennedy School 

tarafından yayınlanan bir rapor. Buna Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ile Graham Allison adlı 

bir öğretim üyesi imza atmışlar.  
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Graham Allison şöyle popüler: Tarihten Tukidides Savaşı referansını kullanarak, yükselen güç ile 

mevcut hegemon arasında bir savaş olmadan hegemonya mücadelesinin sürdürülemeyeceğini iddia 

ediyor. Kendisi sadece bir öğretim üyesi değil, önceki dönemlerde savunma bakan yardımcılığı da 

yapmış, çok etkili biri. Tabii, bu sadece bir kitap olmakla kalmıyor, “Biz Çin’i savaşmadan alt 

edemeyiz” temasını siyasi zeminlerde de işliyor. Yani bir anlamda tezleri çok tehlikeli. Burada 

“Sputnik anı” referansını veriyor. “Sputnik anı” ile kastettiği şu: Bunu, 1957’de Sovyetler Birliği’nin 

uzaya ilk araç gönderen ülke olması, bunun Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir şaşkınlıkla 

karşılanması ve Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle kamu öncülüğünde uzay çalışmalarına 

ağırlık vermesini ve 1969’da Ay’a ilk araç indiren ülke olmasını tetiklemesine benzetiyor. Yani 

“Sizi erkenden uyarıyorum, bir an önce bu konuda önlemlerimizi alalım” diyor.  

Bu rapor Çin’in birçok alanda çok ciddi ilerlemeler sağladığına yer veriyor. Rakamlara bakıyorum, 

Çin, dünyanın bir numaralı yüksek teknoloji üreticisi haline gelmiş. Yılda 250 milyon bilgisayar, 2.5 

milyon araba, 1.5 milyar akıllı telefon üretir konuma ulaşmış. Rapora göre, Çin, yapay zekâda 

Amerika’ya denk bir durumda, hatta derin öğrenmede Amerika Birleşik Devletleri’nden 6 kat daha 

fazla patent almış. Yapay zekâ konusunda en fazla referans verilen makalelerde Amerika’yı geride 

bırakmış Çin. Huawei vasıtasıyla bildiğimiz 5G teknolojisinde yine aynı şekilde, en önde. 

Amerika’daki 6 milyon kullanıcıya karşılık, Çin’de 150 milyon kullanıcı var, 50 bine karşı 700 bin 

baz istasyonu var vesaire. Yani bütün göstergelerde Çin’in Amerika’yı geride bıraktığı görülüyor. 

Kuantum hesaplaması, kuantum iletişimi, kuantum algılaması gibi konularda Amerika önde 

olmasına rağmen, Çin’in onu yakalamak üzere olduğu kaydediliyor. Yarıiletkenlerde Çin bir 

numaralı üretici haline gelmiş durumda. Amerika burada, tasarımda, yarıiletken üretim 

ekipmanlarında birinci olmasına rağmen, Çin’in geriden gelip Amerika’yı yakalamak üzere olduğu 

belirtiliyor. Çin’in biyoteknolojide, yeşil enerjide yine çok ciddi bir ilerleme kaydettiği; dünyada 

sera gazı salımında bir numara olmasına karşın, güneş enerjisi bağlamında söylediğimiz 

yenilenebilir enerjide de dünyanın bir numarası haline geldiği vurgulanıyor. Havacılık, ilaç, 

nanoteknoloji gibi alanlarda Amerika hâlâ bir numara olsa da, Çin’in geriden gelip bütün bu 

alanlarda Amerika’yı zorladığından bahsediliyor. Yani bir anlamda Amerika’ya uyarıda bulunan bir 

rapor niteliği taşıyor. Nitekim, Joe Biden’ın yatırım çabaları içinde, kamu finansmanıyla çip 

teknolojisine 50 milyar dolar ayrılması, yapay zekâ ve kuantum teknolojisi için toplam 120 milyar 

dolar bütçe ayrılması, bu konularda Amerikan yönetiminin de tedirgin olduğunu ve bu konularda 

ciddi bir çaba yürüttüğünü gösteriyor. 

Xi Jinping yönetimi son dönemde kendi teknoloji şirketlerini hizaya getirmek için çok ciddi adımlar 

attı. Bunu en fazla Alibaba, Tencent örneklerinden biliyoruz. Bunlara büyük cezalar kesti. Bir 

şekilde, “Bu ülkeyi ben yönetiyorum, Komünist Partisi yönetiyor, ayağınızı denk alın” dedi. Bu 

büyük platformların küçük rakiplerini kendilerine katılmak için zorlama pratiğine engel getirdi. Bu 

platformlarda kötü koşullarda çalışanların yaşamını düzeltmeye dönük adımlar atmaya zorlamaya 

başladı.  

Buna karşılık Amerika’da teknoloji şirketleri alıp başını gitmiş durumda. Borsalar yükseldikçe bol 

likidite-faiz politikalarıyla bunların değerleri giderek artıyor, değeri 1 trilyon doların üzerine çıkan 

şirketler var ve bunların hem parasal gücü artıyor, buna bağlı olarak politik gücü, lobi gücü artıyor. 
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Mesela bu hafta bir rapor yayınlandı; Facebook, yeni adıyla Meta şirketi, Google Alfabet ve 

Amazon, üç tane büyük şirketin bütün küresel reklam pastasının yüzde 50’sini aldığı; gazete, 

televizyon, dergi reklamlarının giderek gerilediği, sırf sosyal medyadaki reklamlarda dahi bunların 

yüzde 80-90 civarında bir paya sahip olduğu görülüyor. 

Özetle söylemek gerekirse; bu teknoloji eksenindeki Çin-Amerika mücadelesi devam edecek ve 

daha da keskinleşecek gibi görünüyor. Türkiye benzeri ülkelerden burada taraf olmaları isteniyor, bu 

ülkeler zor durumda bırakılıyor. Ama göründüğü kadarıyla, şu ana kadar Çin kendi teknoloji 

sektörünü denetim altına alarak, kendi kalkınma hedeflerine endeksleyerek bu süreci daha iyi 

yönetiyor gibi görünüyor. Ama demin dediğim gibi, bu mücadelenin askeri alana sıçraması da bütün 

insanlık için ciddi bir tehlike olacak. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki sanayi kongrelerinde de bu 

gündemi izlemeye devam edeceğiz. 

Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum. Sağ olun. 
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PROMETHOUS’UN YENİDEN ZİNCİRLENMESİ: MODERN 

ZAMANLARDA SERMAYEBİRİKİMİ VE TEKNOLOJİ  

 

Prof. Dr. Serdal BAHÇE 

 

 

Sevgili meslektaşlarım, hocalarım ve değerli katılımcılar; ben de hepiniz hoş geldiniz. TMMOB’a ve 

Makina Mühendisleri Odası’na, hem entelektüel, hem de siyasi hayatımızda çok önemli bir girdi 

olan sanayi kongrelerini ısrarla sürdürdükleri için teşekkür ederim. Kişisel olarak da Yunus Başkana 

ve Bülent’e ve bugün burada adlarını zikredemediğim herkese bu altyapıyı hazırladıkları için 

teşekkür ederek başlayayım.  

Kongrenin bu oturumunun temel konusu uzun vadeli bir eğilim; teknolojik dönüşüm ile iktisadi yapı 

arasındaki ilişki. Bu oturumun konusu olan tartışma aslında yeni bir şey değil, çok uzunca bir süredir 

süren bir tartışma bu. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum, benim lisans dönemimde de yapay 

zekâ, büyük veri türünden yenilikler tartışılıyordu. Hatta bu tartışmalar bugün daha çok kişi 

tarafından bilinen nesne tabanlı yazılım, nesne tabanlı internet gibi temaları da içeriyordu. Ancak 

baştan şunu belirtelim; akademisyenler de dahil, genelde teknolojiyle ilişkimiz kıraathane 

muhabbetlerindeki “eğitim şart” demagojisinin ötesine geçmez çoğunlukla. Dolayısıyla, bu oturum o 

anlamda da çok önemli bir oturum. Çünkü bu teknofetişizm, teknofili, teknoloji severlik, yani 

teknolojiyi bütün bağlamından kopararak, tapılacak bir şey, bir tür fetişe dönüştürme işi hakikaten 

hem fizik bilimcilerin, hem mühendislik eğitimi alanların, hem de biz sosyal bilimcilerin dimağını 

ele geçiren tehlikeli bir söyleme dönüştü. Hakikaten muazzam bir teknolojik dönüşüm varmış gibi 

bir algı var. Hatta rakamlar da gerçekten bunun böyle olduğunu söylüyor. E-ticaret rakamları, 

yazılımla ilgili istatistikler sanki muazzam, kasırgavari bir dönüşüm yaşıyormuşuz gibi bir izlenim 

veriyor. Fakat üstadın söylediği gibi, eğer görünüş ile öz aynı olsaydı hiçbirimizin burada olmaması 

ve boş boş konuşmamamız gerekiyordu. Dolayısıyla, teknolojik dönüşüm ile ilgili sadece görünüşü 

anlatan rakamların ötesine bakmak gerekiyor. 

Benim konuşmam genel trendler üzerine yapılmış birtakım çalışmalardan çıkarılmış sonuçlar 

üzerinden yürüyecek bir konuşma.  

Bir endüstri devrimi tartışması vardır. Teknoloji tarihçilerini, daha doğrusu kapitalizm tarihçilerini 

çok uzunca süredir meşgul eden bir tartışma: Biz endüstri devrimini nasıl anlamlandırırız, biz hangi 

süreçler ve olgular bütünlüğünü bir endüstriyel devrim olarak adlandırırız? 18. yüzyılın sonunda 
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başlayıp 19. yüzyılın ortalarında biten I. Endüstri Devrimi’ni teşhis edebiliyoruz. 19. yüzyılın 

sonunda başlayan ve tahminen I. Dünya Savaşına kadar süren II: Endüstri Devrimi’ni teşhis 

edebiliyoruz. Kimilerine göre II. Dünya Savaşının hemen ertesinde başlayan ve bayağı uzun süren 

bir üçüncüsünü de teşhis edebiliyoruz. Bir dördüncüsü, var mı? O nerede, tam bilmiyorum. Ama 

bütün bu dönüşümlerde, üretim sürecinde kullanılan temel yakıt ve temel mekanizmalardaki 

değişimden hareketle bir endüstri devrimi yaşadığımızı teşhis edebiliyoruz. İlkinde buhar gücü, 

ikincisinde elektrik, üçüncüsünde karbon kökenli yakıtlar ve içten yanmalı motorlarla başlayan bir 

süreç endüstriyle dönüşümü gerçekleştirdi. Şimdi bir dördüncüsünü yaşıyor muyuz?  

Öncelikle bir ayrım yapmak gerekiyor. Bir tarafta bilişim sektöründe, dijital teknolojide muazzam ve 

reddedilemez bir dönüşüm var. Robotizasyon, otomasyon, nesne tabanlılık, e-ticaret, bunların hepsi 

kuşkusuz yaşamı da değiştiren ve değiştirecek olan yenlikler. Diğer tarafta ise hayatımızın 

altyapısını oluşturan klasik endüstriyel sektörler; demir-çelik, kimya, çimento gibi. Birinci taraftaki 

dönüşümün ikinci tarafta sıralanan sektörleri de hızla dönüştürdüğünü düşünerek, bu dönüşümün 

çok kapsayıcı ve genel olduğunu iddia edersek hata yapmış oluruz.  

İkincisi, teknolojiyle ilgili her tartışma kaçınılmaz bir şekilde teknofetişizme kayıyor. Fetiş ise 

ilkelin düşünme biçimidir; gelişkin beyin yalıtarak değil ilişkilendirerek düşünür. Örneğin basit ilkel 

akla bir örnek vereyim; ana akım, hatta daha net konuşalım, neoklasik iktisatçılar teknolojik 

gelişmenin ve sıçramanın cennetten düşen elma (“manna from heaven”) olduğunu zannederler. İlkel 

bir düşünce biçimidir. Teknolojik gelişme, Marx’ın deyişiyle, üretici güçlerin gelişiminden ayrıt 

edilebilecek bir gelişme değildir. Teknolojik gelişme içinde yaşadığımız toplumda sermaye 

biriminin kendisinden kaynaklanır; ilahların hediyesi değildir.  

Dolayısıyla teknolojinin kendisinin bağımsız bir varoluşu yok. Teknolojinin kendisinin hem üretim 

sürecinde, hem tüketim sürecinde, hem gündelik hayat ve yaşam standartlarını bir yerden bir yere 

götürmede nasıl kullanıldığı bizim açımızdan çok önemli. Örneğin cep telefonlarının veya 

laptopların hayatlarımızı kolaylaştırdıklarından kuşku duymuyoruz; ama bu onları bağlamlarından 

kopararak arzunun ve tapınmanın kutsal nesneleri haline getirmemize izin vermemelidir. Bu ürünleri 

üretenler kara kaşınız ve kara gözünüz için üretmediler. Teknofetişizm aslında meta fetişizminin ve 

yabancılaşmanın başka bir görünümdür.  

1970’lerdi sanırım, teknofetişistik sahte cennetler yaratma akımı başladı. İşte o zaman birileri çıktı, 

dedi ki, “Biz artık endüstri ötesi bir toplum yaşıyoruz.” O bunu dediğinde hâlâ dünya nüfusunun üçte 

biri en temel gerekliliklere ulaşamayacak haldeydi. Geldiğimiz noktada da aynı türden bir şey 

yaşanıyor; tüm bu teknoloji tartışması ve tapınmasının insanlığın büyük bir bölümü için hiçbir 

anlamı yok. Daha çık konuşalım; bütün bu hikâye aslında insanlık nüfusunun şu an için yüzde 

30’unu ya da yüzde 40’ını hiç ilgilendirmiyor. Kapitalizmin resmi budur; onların gündelik hayatına 

değen bir tartışmadan bahsetmiyoruz burada. Dolayısıyla, bir kere, teknolojik gelişimin kendisinin 

geniş kesimler tarafından paylaşılan bir refah yaratacağına dair temel tez zaten bu manzarayla 

birlikte çöküyor. Teknolojinin kendisi olduğu/durduğu yerde bir refah yaratmıyor yani. Hele 

kullanım tarzıyla hiç yaratmıyor.  

Dijital çağ denildi, enformasyon çağı denildi, isim de her seferinde değişti. Bir kere, bir dönemin ne 

kadar düşünsel bir cıvıklıktan geçip geçmediğini anlamak için, aynı şeye verilen isimlerin ne kadar 

sık değiştiğine bakacaksınız. Çok açık bir kuraldır bu. Üstelik bunun arkasından gelen de bir sürü 
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olumlu beklenti ortaya çıktı. Örneğin bu teknolojik devrimin geleneksel endüstriyle tesis edilen kaba 

ve hiyerarşik çalışma ilişkilerini çözeceği iddia edildi. Ayrıca her çalışanın mümkün olduğunca 

bireysel inisiyatif alacağı, tepemizde postabaşının, ustabaşının, müdürün olmadığı, demokratik, bizi 

libere edilmiş bir çalışma ortamıyla kişisel dinamizmimizi, kişisel yaratıcılığımızı sonuna kadar 

hayata geçirebileceğimiz, yaratıcı bir platformun ortaya çıkacağı iddia edildi. Bir üçüncüsü, eğitim 

ve vasıf gerektirmeyen zahmetli işlere insanları koşma zorunluluğunun biteceği iddia edildi. Eğitim 

ve vasıf gerektirmeyen işlerin çoğunun otomasyon sonucunda robotlar tarafından üstlenileceği, pis, 

kirli, hakikaten bazen insanların eğer geçim sıkıntısı olmasa yapmaktan ar duyacakları işlerin 

otomasyona tabi olacakları iddia edildi. Böylece insanların kendilerini “insan” gibi hissedecekleri, 

insanlık onuruna daha yaraşır durumdaki işlerde zamanlarını harcayacakları bu vazedildi. Hatta 

diğer bireysel yaratıcılığın önündeki tüm asimetrik güç ilişkilerinin çözüleceği de muştulandı. 

Hakikaten, bizi seyreden, bizi kontrol eden, bizi monitör eden, bizi denetleyen her türlü 

mekanizmanın bütün bu yeni teknolojilerle birlikte bir şekilde boyunduruk olmaktan çıkacağı vaaz 

edilmişti.  

Klasik endüstri devrimi, kapitalizmin endüstri devrimi birtakım mekânsal ve zamansal sabitlerle 

doğmuştu. Fabrika ortamının bir sınırı vardır. Çalışma ortamı; çalışmanın bir sınırı vardır. Bütün bu 

zamansal ve mekânsal sabitlerin de yok olabileceği; dolayısıyla, kısıtlanmışlıktan kısıtlanmamışlığa 

doğru geçen ve kendini özgürce ifade edebilecek çalışanlardan oluşan muazzam bir platforma 

kavuşacağımız da vaat edilmişti. 

Ancak bu yeni paradigmaya ve teknofetişizme inananlar bazı soruları cevaplandırmaktan ısrarla 

kaçınıyorlar.  Örneğin teknolojik işsizlik sorununun nasıl halledileceğine dair bir cevap yok. Eğer 

hakikaten makineler insanların yerine ikame edilecekler ise ortaya çıkacak kadar büyük miktarda 

işsizi biz ne yapacağız? Bu tartışma Endüstri 4.0 ya da farklı isimlerle dile getirilen bu süreç için de 

yapılıyor. Peki üretim sürecinde insan emeğinin payı düşeceği için, sermayenin payı giderek hem 

ulusal gelirde, hem üretilen mal ve hizmet miktarı içinde giderek artacaksa, emeğin payını sürekli 

düşürecek ola bütün bu yönelim önünde toplumları nereye götürecek ya da toplumlar nasıl ayakta 

kalacak? Diğer cevap bekleyen önemli bir soru ise gerçekleşme probleminin nasıl halledileceği. 

Kısacası “iyi ama eğer peynir üretecekse robotlar, o peyniri robotlar mı yiyecek?” sorununa tekrar 

geri dönüyoruz.  

Çin’le ilgili, bizim sosyal bilimcilerde, iktisatçılarda çok uzunca bir süredir büyük bir soru işareti 

var; yaşanan bir hegemonya bunalımı mı? Gerçekten Amerika’nın emperyalist silahlı ve siyasi gücü 

inişte mi mesela? Bu çok ciddi bir tartışma. Ve hakikaten Çin gerçek bir meydan okuyan mı? Çin’in 

orta vadede bir meydan okuyan olabileceği konusunda oldukça karamsarım. Yarın bir gün Amerikan 

merkezli, Amerikan siyasal ve kültürel merkezli bir dünyadan Çin siyasal ve kültürel merkezli bir 

dünyaya geçebileceğimiz konusunda çok emin değilim, yani Çin’in sanki bu kapasiteye sahip 

olmadığına dair bir inanca sahibim, bunu açık söyleyeyim.  

Çin’in bu fukara ve yoksul muazzam yedek işgücü ordusunu da katarsak, Hindistan’dakini de 

katarsak, bütün bu tartışma aslında insanlık nüfusunun sadece yüzde 10’unu ilgilendiriyor. Peki, ya 

dünyanın, kapitalist âlemin geri kalan coğrafyası bütün bu tartışmanın neresinde? Afrika neresinde, 

marjinalize edilmiş, bütün kaynakları tüketilmiş bir kıta. Ya da sürekli siyasi ve ekonomik buhranla 

kendisini ayakta tutmaya çalışan Latin Amerika bunun neresinde?  
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Bu arada şunu da söyleyeyim: Bütün bu kuramın ve bütün bu dönüşümün çekiciliğine, aurasına 

sadece liberaller ya da sağcılar kapılmıyor, ne yazık ki bazı solcular da kapılıyor. Yani “Hakikaten 

muazzam bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz ve dolayısıyla kapitalizmin zamanında yapısal olarak 

çözemediği pek çok sorunu işte bu çözecek” bakış açısı solcuların bazılarında da var, bunu kabul 

etmek gerekiyor.  

Hâlbuki iş öyle değil. İşin öyle olmadığını da nereden biliyoruz? Sermaye birikiminin son 10 yılını, 

20 yılını bırakın, son 200 yıllık dinamiklerinden artık damıtabildiğimiz ve artık hepimizin bildiği 

birtakım temel eğilimleri bize bunu söylüyor. Bir kere, sermaye birikiminin kendisi emek 

verimliliğinde sürekli bir artış ister. Her zaman yapamaz, ama sürekli bir artış ister, ve ayrıca üretim 

sürecinde emek gücünün makineye ve üretim araçlarına sürekli tabi olmasını ister. Daha az emek 

kullanan teknolojilere doğru eğilim kaçınılmaz bir şekilde vardır. Marksistseniz bu jargonu da 

bilirsiniz; değişmeyen sermayede değişken sermayeye göre sürekli bir artış hikâyesi ya da verili süre 

içinde emek gücünün emeğe dönüşümünün yoğunlaştırılması. Tüm bu gereklilikler ve sermayeler 

arsı rekabet teknolojik dönüşümü beraberinde getiriyor; teknoloji gökten düşmüyor.  

Keza ürün ve işlem yeniliklerinin çitlenmesi, patent, sadece kendilerinin üretmesi, kendi büyük 

şirketlerinin… Neyse, zamanım doluyor galiba, peki bütün bunları geçiyorum, sermaye birikiminin 

bilindik şeylerini uzatmayayım. 

Üstelik yeni teknolojilerin aslında özgürleştirmedikleri ve işgücünün makineye biat etmesinin yeni 

formlarını ürettikleri de ortadadır.  Mesel çalışma zamanının çalışma ortamının ötesine geçmesi 

eğilimi açıkça tespit edilebilir artık. Pandemi bunu daha da açık bir hale getirdi. Sadece ofisle sınırlı 

olmayan, artık geceyi gündüzü işgal eden bir sermaye mantığı var. Ellerinde birer laptop ya da başka 

bir şeyle gecenin körüne kadar proje ya da çalışma bitirmeye çalışan insanlar. Üstelik bunlar eskiden 

sadece mühendislerden ya da tasarımcılardan oluşurdu; şimdi pek çok çalışma şekli hakikaten artık 

evin kendisini, boş zamanı, uyku süresini de işgal eder hale geldi. Sermaye yeni teknolojiler 

aracılığıyla sadece ülkeleri, sektörleri değil zamanı ve haneyi de işgale diyor. Bubub diğer bir 

yansıması da piyasanın coğrafi ve mekânsal sınırları aşabilme ve yaşamın tüm alanlarını 

piyasalaştırabilme gücünün artması. Yani sürekli ve kesintisiz tüketicilik durumundan 

bahsediyorum. Her yerin pazara ve piyasaya dönüşmesi. Arkadaşlar, tuvalete oturduğumuzda 

alışveriş yapabiliyoruz. Kapitalizmin “devrimci” bir sistem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.  

Sermaye sadece potansiyel yeniliklere değil, yenilik alanlarına da el koyuyor. Diğer bir ifadeyle 

sadece patentlerle değil derdi. Hükümetlerin yönlendirdiği araştırma fonları fizik bilimlerinin hangi 

alanlarına doğru gidiyor örneğin? Mesela, çok ilginç, astrofizik, uzay bilimleri, yani kısa vadede kâr 

vaat etmeyen her şey artık kendi kaderine terk edilmiş durumda. İnsanoğlunun merakını sadece 

piyasanın kâr edebileceği alanlara yönlendiren bir teknolojik devrimden bahsediyoruz. O zaman 

devrim diyebilir miyiz, çok emin değilim.  

Bitirirken birkaç şeyden daha bahsedeyim. 

Yeni tasarım ve patent sayısına bakın. Uluslararası Patent Ofisi veri tabanına göre bin kişiye düşen 

patent sayısında muazzam bir artış var. Bir çalışma gösteriyor ki, büyük şirketler bu bağımsız 

patentlere el koyuyor, satın alıyor ve onları rafa kaldırıyor. Marksistler bilirler, bir zamanlar Baran-
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Sweezy, Monthly Review Okulu, tekelci sermaye “gelişimi” bir yerde bloke etmeye başlar. 

Hakikaten belki böyle bir eğilimle karşı karşıyayız.  

Keza söyledik, bütün bu teknolojik atılım küresel kapitalizmdeki asimetrileri zerre kadar 

değiştirmiyor. Örneğin Çin’deki emek verimliliği seviyesi ABD, İngiltere gibi, ensesi kalın 

emperyalist ülkelerin emek verimliliği seviyelerine bir nebze yaklaşmış; eskiden yüzde 20’siymiş, 

şimdi yüzde 30’una yaklaşmış. Ama kesif bir dönüşüm, kesin bir dönüşüm, bütün tabloyu radikal bir 

şekilde dönüştürecek bir adım varmış görüntüsü yok ortada.  

Bir diğer şey: Özgür, bağımsız patent ofisleri, tasarım ofisleri, bunlar çok önemli. Ama işlem 

yeniliklerinin ve ürün yeniliklerinin yüzde 80’i hâlâ devasa oligopollerin, tekellerin araştırma 

mekanizmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla, hâlâ büyük şirketlerin ve sermayenin kendi 

tahakkümü altındaki bir dönüşümden söz ediyoruz. 

Bitirirken şunu da söyleyeyim: Başta söylemiştik ya, hakikaten iki boyutlu düşünmek gerekiyor. Bir, 

adına bilişim dediğimiz, robotik dediğimiz bir dönüşüm alanı var.  İkincisi ise geleneksel sanayi 

sektörleri alanı. Örneğin birinci alandaki kökten dönüşümün ikinci alanı, yani geleneksel sektörleri 

de dönüştüreceği iddia edilmişti.  Elbette ki bu geleneksel sektörlerde de stok yönetimi gibi, personel 

yönetimi, girdi yönetimi gibi işlevlerde muazzam bir dönüşüm var, bilişim teknolojileri bu alanlarda 

dönüşüm yaratıyor. Ama bu sektörlerde emek verimliliği rakamlarına baktığımızda, öyle çok büyük 

bir fırlama yok.  

Söylediklerim, şu yanlış anlaşılmasın: Teknolojik gelişmenin kendisi insanlığın uzun vadeli refahı 

açısından çok olumlu bir şeydir. Ama burada önemli olan şey, teknolojinin hangi toplumsal sistem, 

hangi sosyolojik ve hangi sosyal çerçeve içerisinde ve nasıl kullanıldığıdır. Bu anlamda bakarsak 

şunu ilan edebiliriz: Prometeus’u tekrar zincirliyorlar. Yani insanoğlunun yaratıcı gücünü, 

sermayenin kendisi, kendi gereklilikleri için, sürekli yeniden, yeniden, katmanlı bir şekilde 

zincirliyor. 

Teşekkür ediyorum. 

 

 





TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 

327 
 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ, ÜRETİM VE EMEĞİN ALTERNATİFİ: SALGIN’IN 

GÖSTERDİKLERİ 

Dr. Özgür NARİN 

 

Davetiniz için çok teşekkür ederim. Uzun zaman sonra yüz yüze bir araya gelmek, heyecanı 

paylaşmak güzel. Sanırım en son yüz yüze katıldıklarımdan birisi de 2019’daki Sanayi Kongresi’ydi. 

Aynı şeyleri anlatmaktan kaçınmaya çalışacağım. Aynı şeylerden kastım, Sanayi 4.0, yapay zekâ ne 

getirecek tartışmaları ve emekle bağlantıları. Onun için, biraz fikri takiple ilgili şeyler söyleyeceğim, 

bir yandan da sorularla gelmiştim, o soruları beraber düşünelim diye sizlerle paylaşacağım. 

Uzun sürerse gözden kaçmasın diye baştan şunu söyleyeyim: Emeğin alternatifi derken, emek nasıl 

alternatif yaratabilir diye sizlerle beraber düşünmeye çalışacağım. 

Başta TMMOB’ye çok teşekkür ederim. Sanayi Kongreleri çok önemli, Hayri hocam söyledi; çünkü 

sanayileşme ve sanayinin, üretimin yeniden örgütlenmesi fikri çok önemli. Benim açımdan da iki 

yönü vurgulanabilir. İlki üretimi bütüncül düşünmek, bilim, teknoloji, sanayi üretiminin bütünü... 

İkincisi, emeğin örgütlenmesiyle bağlantılı kısımları çok önemli; emeğin aslında üretimin 

örgütlenmesindeki çelişkileri ortadan kaldırabilecek ve yeniden örgütleyebilecek bir alternatif olması 

yüzünden. 

Çok genel bir laftan bahsetmiyorum. Mesela iki yıl önceki Sanayi Kongresi’nde ben Sanayi 4.0 ile 

yapay zekayı anlatmış ve demiştim ki, “Yapay zekâ ve Sanayi 4.0, her yeri kaplayacak, her yeri 

otomatikleştirecek, işleri elimizden alacak diye endişelenip tartışmaktan önce, kapitalist bir üretimde 

neden sunulduğu gibi parlak ve pürüzsüz ilerleyemeyeceğini tartışmamız gerek. Kapitalist üretimin 

iç çelişkileri yüzünden, insanların zahmetlerini azaltabilecek, iş gününü 6 saat, belki de 4 saate 

düşürebilecek bir olanak, tam tersine insanı zahmete, uzun ve esnek çalışma koşullarına itiyor. Bu 

yeni teknolojiler, 2000lerden beri beklenilen emek verimliliğini artırmıyor. Halbuki bu araçlar bize 

çok önemli bir olanaklar sunuyorlar, yani üretimin otomatikleşmesi bir yandan, dijitalleşmesi, 

verileşmesi, veri analiziyle, derin öğrenmeyle kontrol edilmesi diğer yandan çok önemli bir olanak... 

İnsanlığın ve emeğin üretici gücü, onu bulan emekçilerle birlikte toplam emeğin üretici gücü. 
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Kapitalist üretimin bağrında eski bir gulyabani hala kol geziyor, çok temel bir çelişki, çok eski kabul 

edilen, tozlu görünen bir çelişkiyi yaşıyor; üretici güçler ile üretim ilişkileri net bir çatışma yaşıyor.”  

2019’daki Sanayi Kongresi’nde konuştuğumuz bir konu buydu. Teknolojik verimlilik artmıyor. 

Sanayi 4.0 ve yapay zekânın olanaklarından bahsediyorlar ve bunu çok hızla her yerde olmasa da 

hayata geçiriyorlar. Çünkü çok ucuzladı bazı şeyler. Mesela, makine mühendisleri iyi bilirler, bütün 

dünya çapındaki standart, sensörlerin 5 sentin altına düşmesiydi. Düştüğü anda bir eşik aşılmıştı; çok 

ucuzladı ve sensörlerle verileri toplayıp denetlemek yaygınlaştı. Buradan toplanan verileri hem 

sanayide, hem üretimde, hem de aslında tüketim, dağıtım, dolaşım gibi alanlarda 

kullanabiliyordunuz. Hatta sağlık alanında da yaşamsal verileri toplayıp derleyebiliyordunuz. Böyle 

bir dünyaya doğru adım attık. Biz bu olanakları ne kadar yerleştirebiliriz, kullanabiliriz diye 

konuşurken, tartışmıştık ve kapitalist üretimin çelişkili yapısı yüzünden bunların pürüzsüz ve emeğe 

yarar biçimde yaşanmayacağını savunmaya çalışmıştım. O zaman henüz salgın yoktu ortada. Olası 

bir senaryo, kapitalist üretimin kaçınılmaz karakteri olan rekabet yüzünden, Sanayi 4.0’ın verileri 

topladığı, şirketlerin birbirleriyle rekabet ettiği sistem büyük çatışmalarla, lokal çatışmalarla ve 

işlevsizliklerle yürüyecek” diye tartışmıştık. Birbirinin pazar payına ve karına göz diken şirketlerin 

otomasyon ve veri analiz sistemleri, tüm kaynakları planlayabilecekken, rekabetle verimsiz biçimde 

sarf edebilirler idi. Bu yüzden bu pürüzsüz işleyecek gibi anlatılan ve parlak gözüken “kapitalist 

ütopyadan” önce distopik gerçeğe bakmak gerekliydi.  

Yapay zekânın kapitalizmi kurtaracağı gibi düşünceler gerçekleşmeyecek; aksine, bir bunalımın 

içerisindeyiz, ön günlerindeyiz. Robotlar, yapay zekanın insanları işsiz bırakmasından önce, 

kapitalizmin kendi iç çelişkisi ve bunalımı, insanları kah işsiz bırakacak, kah işsiz yığınlar orada 

dururken, 3-4 kişinin işini yapmak zorunda bırakacaktı. Bu durumda yapay zekânın ve Sanayi 4.0’ın 

gerçekte nasıl kullanıldığını ve aslında nasıl kullanılabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Ve demiştim 

ki, “Birleşmiş Milletler’in kendi raporunda bile şunu söylüyor: Yapay zekâ ve Sanayi 4.0 gibi dijital 

teknolojiler sayesinde üretim neredeyse bütün dünyada piyasalara gerek kalmadan örgütlenebilir 

duruma geldi.. “görünmez el” görünür oldu. Merkezi planlamanın koşulları oluştu diyordu BM 

(UNCTAD). Yani kapitalizmin 100 yıl önce bize ithamda bulunduğu, “Siz emekçiler, kendi 

ürettiğinizi yönetemezsiniz; piyasa olmadan toplumsal üretimi örgütleyemezsiniz.” sözünün 

yanlışlığını kendi kendilerine kabul ettiklerini görüyoruz. Bunu 2019’da Birleşmiş Milletler kendi 

raporunda söylüyordu. 

Bırakın onların yapay zeka ile parlak gelecek vaatlerini, biz itham etmeliydik onları! O günlerden 

bugüne, salgında yaşananlar inanılmaz bir şekilde bize ithamı daha yüksek sesle dile getirmemiz 

gerektiğini gösterdi. Düşünün, bu rejim maske dağıtımını bile örgütleyemedi. En acil anlarda 

sağlığın örgütlenmesini, hizmetlerin ve temel üretimlerin örgütlenmesini bile sağlayamadılar. 

Dünya’da da öyle... Kendi deyimleriyle ekonomiyi “komaya soktular” ama pek çok işçi işe gitmek 

zorunda kaldı, çarklar dönsün diye...İnsanlar işe gitmek zorunda kaldılar, hastalandılar. Yaşlılar ve 

emekçilerin, motokuryelerin sokaklarda can pazarında yaşadıklarını gördük.  

Peki 2 yıl öncesinde söylediklerimiz nasıl sınandı? Parlaklığa kanmayın, kapitalist üretimde 

teknoloji emekçinin ürettiği, ondan koparılan ve onun hayrına kullanılmayan, kar için kullanılan 
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çelişkili bir sonuç yaratır demiştik. Sanayi 4.0 ve yapay zekâ çok önemli olanaklar. Ama bu önemli 

olanakları bu üretim ilişkisi değil, başka bir üretim ilişkisi hayata geçirebilir. Eğer geçirmezse, bu 

üretim ilişkisinde gerçekleşen bu dijitalleşme olanakları, Sanayi 4.0 olanakları, sadece üretici güçleri 

kontrol etmenin, gözetlemenin ya da denetim altına almanın aracına dönüşür, ileride yıkıcı güç 

olarak savaş ya da mesela olağanüstü hal, toplumsal hoşnutsuzluk gibi şeyler olursa, bu 

dijitalleşmelerin, tam tersine, onlara karşı kullanılacağını söylemiştik. Gerçekleşen de ne yazık ki bu 

oldu. Yaşadığımız son iki yılda bir maskeyi üretememekten tutun da bütün her şeyi gördük. Çok 

temel bir çelişkiyi gördük. Yani emeğin toplumsallaştığı bir dünyayı gördük. Aşı üretimi bile “Açık 

Bilim” denilen ortak üretken güçle, dünyadaki bilim emekçilerinin zihinsel üretimde ortaklaştıkları, 

çitlenip parsellenmeyen bilimsel emekler içinde, bilgileri özgürce paylaşarak gelişti. Bu sayede 

belki, aşı hiç olmadığı kadar hızlı bulundu; bulunur bulunmaz da kar amacındaki kapitalist üretim 

tarafından özel mülk haline çevrildi. Bu üretim ilişkisi yüzünden aşının üretimi, dağıtımı ve 

uygulanmasında dünyada derin bir eşitsizlik var. Yoksul ülkelerde, halk ölüme terk edilmişken, 

zengin ülkelerde aşı stoku nüfusun kat kat üstünde... Kendileri bile bu çok bariz  eşitsizlik 

karşısında, “Patenti kaldıralım mı? Jenerik üretime izin mi verelim?” diye tartışmaya başladılar. 

Ama fiilen yapılmadı, fiilen dünyanın çok büyük bir kısmında varyantlar yayıldı. 

Sanayi 4.0 açısından baktığımızda, üretim dijitalleşecekti, otomasyon olacaktı; biz, sokakta 

motokuryelerin hız yüzünden kaza yaptığını, lojistiğin kilitlendiğini; yeni lojistik biçimleri bulmaya 

çalıştıklarını görmeye başladık. Dolayısıyla, kendimizi çok daha güçsüz, güçlenmemiş hissediyoruz, 

doğru; süreci, emeği bu anlamıyla, bu perspektifle düşünmediğimiz, birleşmediğimiz sürece de öyle 

olacak gibi gözüküyor. 

Teknolojinin ve bilimin büyük başarılarını kişilere, “girişimcilere” haksızca yükleyip, parlaklıkla 

gözlerimizi kamaştırmamak için, bilimin ve teknolojinin üretiminin de toplumsallaşan, kolektif bir 

emek tarafından, bilim emekçileri (araştırmacılar, mühendisler) tarafından üretildiğini ve üretme 

yordamlarını biraz konuşmak gerekiyor. Elbette bu emekçiler türdeş değiller, hepsi emekçi sınıfların 

duyguları ve nesnel konumlarını paylaşmıyorlar, çoğu zaman hisleri ile nesnellikleri örtüşmese de.. 

Ama emeğin üretken gücü ile, ortak birikim ile oluşuyor bilim ve teknoloji... Sadece “devlerin 

omuzunda yükselmiyor” bilim, aynı zamanda kafa ve kol emeğinin üretken çarklarından damıtılan 

bilgilerde, deneme yanılmalarda gelişiyor... Bu üretimin kendisi de sanayi haline dönüşen yönler 

içeriyor. Bir sanayi kongresinin dışında değiller bu yönleriyle... 

 Daha önceki çalışmalarım sırasında, (zaten bilinen bir şeyi biraz daha sistemleştirmeye çalışmaktı 

belki de) Türkiye'de üretim araçları üretiminin ve teknoloji üretiminin sanayileşmeyle, bilimle, 

üretimle bağlantılarını incelemeye çalışmıştım. Sonuçlardan bir tanesi şuydu: 1995 ile 2006 

arasındaki 10 yıllık sürede Gümrük Birliği yüzünden, hele 2002-2006 arasında yatırım araçları ihraç 

ettiğimiz gözüküyordu. O dönemin söylemi, yatırım aracı üretip ihraç eden Türkiye idi. Ana akım 

göstergelere göre, o dönemlerde, Türkiye'de yatırım araçları ve yüksek teknoloji ihracı artmaya 

başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2005, en parlak dönemdi, böyle anlatılıyordu. Oysa ana akım 

göstergelerde “yatırım aracı” olarak anılanların gerçekte ne kadarının üretim aracı olup olmadığını  

ayrıştırmak gerekiyordu. Bu yapıldığında, aslında bunların üretim aracı olmadığını, daha çok binek 

otomobiller gibi tüketim aracı içinde sayılabilecekleri görülebiliyordu. Bir binek otomobili de 
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teknoloji içeriyor ve önemsiz değil ama neden bu ayrım önemli? Çünkü, ülkenin üretken kapasitesi, 

teknolojik yeteneği, gerçekte üretim araçları üreten sektörleri ile bilim üretiminin iç bağlantılarının 

(ileri-geri bağlantılar diyebiliriz) güçlü kurulması ile yakından ilişkili. Ayırt edici teknolojik 

yenilikler, üretim araçları üretimi gibi alanlardaki yenilikler, bilimsel üretim çabası ile ortaya 

çıkıyorlar. Otomobile seri üretilip koyulan çipleri, kökten değiştirecek yenilikler, yarı iletken 

teknolojileri, hatta üzerindeki yazılımları, depolama kapasitelerini, internet erişimlerini 

geliştirebilecek tasarım ve bilimsel buluşlar, teknolojik yetenek ve üretken kapasiteyi artırıyor. Bu 

pek çok alanlarla, üniversite eğitimi, araştırma kurumları, bilim üretimi, devlet ve planlama ile 

doğrudan ilişkili...  

Bu aslında çok bildiğimiz bir şey, eğer bilim üretimi ile sanayi üretimi bağlantısı kurulmazsa, yani 

bilim-teknoloji üretimi ile üretim araçlarını üreten sektörler arasında iç bağlantı kurulmazsa o ülke 

teknolojik yetenek kazanamaz. Dünyada da zaten üretim zincirleri ona göre sınıflandırılıyorlar; bilim 

üretimi daha zengin ülkelerde, erken kapitalistleşmiş ülkelerde gerçekleşirken, alt tarafa doğru ara 

katmanlarda en fazla daha küçük Ar-Ge çalışmaları yapılıyor (son derece endüstriye benzeyen bilim 

üretim kalıplarıyla), üretim zincirinin en altında ise  emek yoğun işbölümü kalıyor. Bunun sonuçları 

var; üniversite eğitiminin artırılması, nitelikli işgücünün belirli kademelerde oralarda da 

yetiştirilmesi, sanayiyle kısmi bağların kurulması. Mesela 2000’lerde otomobil sektörüne, özel 

sektöre şunu dayatıyorlardı: “Senin üretimi devam ettirmen, yani benim yeni modellerimi senin 

ülkende üretmene izin vermem için bana sadece ucuz işgücü sunman yeterli olmayabilir; Ar-Ge de 

sunabilirsin, küçük, karbüratörde, diferansiyellerde küçük geliştirmeler sunabilirsin. Ar-Ge teşviği 

olursa çok da iyi olur.” 2007’de çıkarılan Ar-Ge yasasında, belirli bir sayıda Ar-Ge personeli 

çalıştırma sınırıyla birlikte yasadan yararlanıp teşvik alanlar da bu türden şirketler oldular. 

Bu yüzden çalışmada gerçekte üretim araçlarındaki gelişmenin, yani bir ülkenin kendi makinelerini, 

kendi teknolojisini, sanayisini geliştirmesindeki gelişmenin o kadar parlak olmadığını anlatmaya 

çalışmıştım ve önerdiğim şey şuydu, (pek çok teknoloji yazını, yenilik iktisadı tartışması içinde): Bir 

ülkenin teknolojik yetenek kazanabilmesinin temel koşullarından bir tanesi, artık bilim ile üretim 

araçları üretimi arasındaki bu ilişki üzerine düşünmek iken, öte yandan bilim üretiminin kendisini 

ayrı bir haleyle donanmış ulvi bir konumdan indirip, kapitalist üretimle girdikleri bu gerçek 

boyunduruk gerilimi ile düşünmek gerektiği idi. Bunun hem sınıfsal sonuçları var hem de emeğin 

üretken gücünün alternatif kurucu yapısı için üretimin bütünü (bilim-teknoloji üretimi de dahil) 

üzerindeki bu tahakkümü çözümlemek zorunlu sanırım. Sınıfsal yönünü sert biçimde yaşıyoruz, 

daha da derinleşecek gibi gözüküyor: Üniversitelerdeki eğitimin düşürüldüğü konum ile, 

mühendislerin bir kısmının işçileşirken diğer bir kısmının “girişimcileşmesiyle”, piyasa şartlarına 

terk edilen “projeci” bilim ve üniversite ile kendisi de sanayileşen bilim teknoloji üretimi ile, ya da 

buna hiç gerek duymayabilen vasati, emek yoğun işyerleriyle...  

“Esneklik”, dijitalleşen ve yapay zeka ile müthiş gelişen “üretken kaynak dağıtımı” koşullarında 

üretimde işçinin elini rahatlatabilecek, iş gününü sınırlayıp özgür zaman bırakabilecek bir 

olanakken, tam tersine taşeron çalıştırmanın, işçiyi kiralık işçi gibi farklı işlerde geçimini 

sağlayabilecek bir can pazarının ortasına atan bir üretim ilişkisine bırakan sermayenen “esnek” 

gözüken gerçekte son derece despotik tahakkümüne dönüşüyorsa, bilimi “haleleriyle” düşünmek, 
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sanayiyi “üretimci, kamu yararcı”, eğitimi “sınıfsız, zümresiz, aydınlanmacı” düşünmek yetersizdir, 

sınıflı ve bütüncül düşünmek gerekir. Bu bütünlüğüyle bilime, sanayiye, eğitime yaklaşan bir Sanayi 

Kongresi bu açıdan çok önemli ve büyük ihtiyaç diye düşünüyorum. 

 Salgındaki ekonomik koma durumunda ve sonrasında yaşananları biraz daha irdeleyelim. Salgın 

dijitalleşmeyi artırdı, bunu biliyorsunuz. Algoritmaların işlediği, talan edilen verilerimiz inanılmaz 

bir hızla arttı. Bir fırsat gözettiler burada. Hepinizin bildiği üzere, sermaye daha önce insanları 

uzaktan çalışmaya çok kolay itemeyecekken, şimdi zorunlu olarak uzaktan çalışıldı. Sonra birden 

uzaktan çalışmanın verimliliği üzerine tartışmaya başladılar. Bundan 4-5 yıl önce, Fransa’da, sınıf 

mücadelesinin baskısıyla, mesai saatleri dışında e-postalara cevap verilmeyecek diye bir yasa 

çıkmıştı, yani o dijital zamanı kontrol etmeye çalışan, “erişilememe hakkı”. O yine altüst oldu.  

Örnekleri var. Mesela, henüz daha Nisan 2020’de, Microsoft Yönetim Kurulu Üyesi, “İki yılda 

yapabileceğimiz dijitalleşmeyi iki ayda yaptık” dedi. Nisan 2020. Yani aradan geçen iki yılda 

muhtemelen 15 yılda yapabilecekleri dijitalleşmeyi artırdılar. Buradan kastım, veri kanallarının 

açılması, dijital altyapının sınanması, insanlara dijital şeylerin götürülmesi, bu verilerin onlardan 

toplanmaya başlanması.  

Başka ne oldu?  

Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre, Türkiye'de salgında kapanmanın ilk iki ayında 5 

milyon yeni kullanıcı internetten banka işlemi, kredi kartı işlemi vb. yaptı. Yani milyonlarca insan, 

salgınla internet ve dijital alanı kullanmaya yöneldi, “güvenmek” zorunda kaldı, elektronik ticaret 

yaptı, böylelikle yeni yeni kullanıcılar hakkında veriler toplandı ve paylaşıldı. 

Eğitimde dijitalleşme çok fazla arttı. Sendikayla topladığımız ilk verilere göre bile, 8 milyon 

üniversite öğrencisi varsa, milyonlarcası dijitalleşmeye evde edinilen bilgisayarla, kapalı sıkışık 

mekanlarda ya da mobil olarak katıldı, verilerini, görüntülerini paylaştı. Henüz ne görülmeyen, 

milyonlarca öğrenci kapanma yüzünden eğitimden uzaklaştı, önemli bir kısmı çalışmak zorunda 

kaldılar.  

Eğitimde dijitalleşme, kimi derslerin uzaktan verilmesi, paralı öğretim için de önceden düşünülen, 

altyapısı hazırlanan bir projeydi. Birkaç yıl önce -YÖK’ün sitesinde görebilirsiniz- Cisco gibi dev 

tekeller ile YÖK’ün antlaşması vardı, dijitalleşme antlaşması. Salgın buna büyük bir hız kazandırdı. 

Dijitalleşme, eğitimin ticarileşmesini hızlandırdığı kadar, öğretim emeğindeki vasıfları da 

farklılaştıracak gibi gözüküyor.  

Salgının ivmelendirdiği başka ve çok önemli bir yön, sağlıkta dijitalleşme. Bu benim son dönemde 

en çarpıcı bulduğum şeylerden bir tanesi. Keşke bunu tartışabilseydik. Bu, sanayi açısından da 

önemli. Çünkü sağlığı yaşam bilimleri endüstrisi gibi düşünün, ileri-geri bağlantılarıyla sanayiyi ve 

emek gücünün yeniden üretimini çok etkiliyor; aslında kendisi de bir sanayi; medikal sanayi, ilaç 

sanayi, taşıma, kurye gibi şeyler. Çok fazla etkiliyor.  
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Sağlıkta dijitalleşmeyi şu açıdan çok önemli buldum. Salgın, kaynak tahsisini acil ve yaşamsal 

olarak yapması gereken sağlık için önemli bir sınav idi. Ama aynı zamanda kapitalist üretim, salgını, 

yaşamsal sağlık verilerini tekeline almak, toplamak, veri analizi ile “verimli” bir işletme gibi 

ticarileşen sağlığı yönetmek için de kullanmaya çalıştı. Sonuç, “piyasa” sağlığının iflası ya da 

teklemesi, eski “kamu”dan kalan acil hizmetlerin örgütlenmesi, zaten çok sayıda hasta yükü olan 

sağlıkçıların fedakarca çalışmaları ile su yüzünde tutulan sağlık hizmetleri oldu. Övünülen yatak 

sayısı ve yoğun bakım üniteleri, onları işletecek emekçiler olmadan bir hiçti ve öyle de oldu. Halk 

sağlığının önemi yine ortaya çıktı. Eski kurumların, Hıfzıssıhha gibi, Verem Savaş gibi toplumsal 

hizmet olarak sağlığı örgütleme kapasiteleri önemliydi. Buna geri dönmek belki aynı biçimde 

mümkün değil ama acil durumlarda sağlığı örgütlemenin bize gösterdiği, lojistik krizinden daha 

yakıcı ve merkezi olarak üretimi yeniden örgütlemenin dersleri. Sağlığın yaşadığı bu kriz ve bu kriz 

deneyimleri üzerine düşünmek, bize üretimi yeniden örgütlemek ve planlama ve bunun emekçiler 

eliyle yapılması açısından çok önemli fırsatlar sunuyor.  

Baktığımızda ne görüyoruz; bu tabloyu çok yansıtmayan bir şey görüyoruz. Ne oldu? Sağlıkta 

müthiş bir dijitalleşme gerçekleşti, daha doğrusu başlatılan süreç, fırsattan yararlanılarak 

derinleştirildi. Çünkü sağlıktaki dijitalleşme 2019’da başlamıyor, 2000’lerde başlıyor. Otoriter bir 

rejim o dijitalleşmeyi hayata geçirebilmek için çok kritik, e-devlet, e-nabız, özel hastaneler de dâhil 

olmak üzere hastanelerin yatak durumları, ilaç sayıları, o tetkikler, röntgenler, yatak sayısı, ilaçları 

ne kadar aldılar, ne yaptılar, her birinin barkodla işlenmesi, bunlar çok önceden başlamış bir şey ve 

müthiş bir dijitalleşme, “piyasalaşan sağlık”ta, üretileni aslında verilerle görünür kılıyor.  

Sağlık Bakanlığı gururla anlatıyor; HIMSS diye sağlık “bilgi” yönetim sistemleri platformuna 

giriyorlar. Dev dijital şirketlerin, ilaç ve medikal şirketlerin, (Google’un, Alphabet vb.’nin) içinde 

oldukları ve çok hevesle baktıkları bir platform. Çünkü sağlıkla ilgili çok büyük veriler toplanıyor. 

Bu veriler ilaç şirketleri için, sigorta şirketleri için, medikal şirketler için önemli bir kar kaynağı, 

ama aynı zamanda önemli bir dijital altyapı pazarı. Sağlık yönetiminde “dijital yetkinlik”, “yapay 

zekâ kullanma”, veri analizi, hem yüksek karlara satılan dijital bir hizmet, altyapı hem de toplanan 

veriler, ilaç, medikal “ürün” geliştirmede çok önemli girdiler. Üstelik bu girdileri gerçekte sağlık 

hizmetini üreten, sağlık emekçileri ve hastalar sağlıyorlar. Bu verileri kullananlar öncelikle 

toplumsal bir hizmet olarak sağlık ve sağlık emekçileri. Ama bu veriler onlardan koparılarak, 

devletin tekelinde, emekçilerin denetiminden uzaklaştırılıyor. Üretimi planlamanın, denetlemenin bu 

temel verileri, teknik bir analizin konusu ediliyor, ama aynı zamanda devletin tekelinde kalıyor. 

Bunlar ise “işletme” gibi çalışacağı söylenen devletin ve piyasalaşmanın hizmetine sunuluyor. Bu 

veriler, ister KVKK ile korunsun isterse anonim olarak “araştırmacılar” ile paylaşılsın, kar amacı ve 

piyasayı gözeten bir kapitalist “işletme”ler sisteminde vahim sonuçlar doğurur.   

Yapay zeka ve Büyük Veri’nin denetimsiz gelişimini eleştiren toplumsal araştırmacılar haklı olarak 

dikkat çekerler: Sosyal medyayı, yapay zeka yöntemleri ile veri analizini kullanan bir dijital tekelin 

belirli bir alanla sınırlı kalması nadir görülür; birkaç alanda birden veri toplamaya başlaması, yani 

sizin banka kartı verileriniz, sağlık verileriniz, sigorta verileriniz ve sosyal medya uygulamalarınız 

gibi dört-beş alanda veri toplaması, sizin hakkınızda sizden çok daha öte ve devletlerden çok daha 

öte veri toplaması, bir profil oluşturması anlamına geliyor. Bu verilerin anonim de olsa yaşamsal tıp 
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verileri ile birleşerek sigorta şirketlerine, ilaç araştıran şirketlere satılması, toplumsal ve yaşamsal bir 

üretimi, çok olanaklı ve halk yararına olabilecekken dehşet bir can pazarına dönüşen piyasalaşma ve 

rekabete bırakmak anlamına gelir. Nesnel olarak işlerin “rasyonel”, hızlı yürümesini sağlayan 

verileşme ve dijitalleşme, onu üreten emekçilerin yönetimi ve denetimi olmazsa, zamanla bu tür bir 

piyasalaşmaya ve öte yandan da o emekçilerin emek süreçlerini denetleyen bir mekanizmaya 

dönebilir. 

Dolayısıyla, yapay zekâ, dijitalleşme, bize çok önemli olanaklar sağlarken, bu kar sistemi ve 

piyasalaşma içinde, emek süreci içinde gözetim denetim, en can alıcı yaşamsal verilerin halk sağlığı 

için değil, özel medikal ve ilaç şirketleri için, müşteriye dönüştürmeye çalıştığı hastaya yönelik 

kullanılması söz konusu. Oysa bu veri analizi, toplanan devasa verilerden üretim ve yaşam için çok 

önemli, toplumun yararına analiz çok daha olanaklı. Enflasyon konusunda tek yanlı ve eksik verileri 

görüyoruz. TÜİK’in yapabileceğini şu anda 3-4 market zinciri bir yapay zekâ veri analiziyle çok 

kolay yapabilir; muhtemelen de hali hazırda yapıyorlar. Tüketici sepetlerindeki ortalama fiyatlar ne 

kadar arttı, onu ortaya koyabilirler.  

Peki, bunu eski yöntemle yapabiliriz. Bunu sorularda konuşalım. Mesela Hıfzısıhha’yı tekrar 

kurmak şey yapabilir mi, üretimi yeniden örgütleyebilir mi? Planlamayı yeniden örgütleyebilir mi? 

Hayır. Ben yeni bir kamu tartışmasının yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani işçi sınıfının, bütün 

bileşenleriyle çalışanların, üretime, emeğe, kendi emek üretkenliğine (genel zekâsına aslında) el 

koyduğu, sahip çıktığı bir toplumsal üretim örgütlenmesiyle bunun mümkün olacağını 

düşünüyorum.  

Kastım ne? O yazılımı üreten yazılımcıyla birleşmeden, o yazılımın uygulaması sayesinde canını 

tehlikeye atarak ürün yetiştirmek zorunda olan motokuryeyle birleşmeden bunun olabileceğini 

düşünmüyorum. Emeği salgın, işsizlik ve despotik yönetimle ucuzlatan piyasa sistemi, uygulamadan 

sipariş alan şirket, aynı teknoloji ile navigasyonu kullanmayı maliyet sayıyor ya da tek yönlü, 

denetim için kullanıyor. Tam bir piyasaya dayalı kapitalist sistem örgütlenmesi bu. Neoliberal piyasa 

sisteminin emri altında tüm kamu yapısı, devlet örgütlenmesi farklılaşmışken, eski tip bir üretim 

yeniden örgütlenmesine dair bir çağrıyla, kamuyu, daha doğrusu eski kamuyu göreve çağırarak 

değil, yeni bir kamu inşasıyla; çalışanların, emeğin, bizim verilerimize sahip çıkmasını sağlayan bir 

sınıf birliği ve politikası ile olanaklı olabileceğini düşünüyorum.  

Bunun verileri var. Mesela Walmart gibi perakende şirketleri, Amazon gibi şirketler. Salgından önce 

bunlar hakkında yazılan kitaplardan bir tanesi, “Walmart Halk Cumhuriyeti” idi mesela. Çünkü 5 

milyon çalışanı, dünya üzerinde milyonlarca kalem satışı tam bir merkezi planlama biçiminde 

örgütlüyor ve çalışanlarını ona göre yönlendiriyor. Kendileri bunu uygularken; üretimin 

planlanması, örgütlenmesi konusunda kendileri şirket bazında bütün dünyada bunu uygularken, bize 

ne kalıyor; bize bu üretim anarşisi kalıyor, salgın sırasında ölümler, zorla işe gitmek kalıyor. Özel 

kar amacı ile toplumsal çıkarın tam bir çatışması. Oysa bu veri analizi, yapay zeka yöntemleri ve 

algoritmaları ağırlıklı olarak üretenler, sınıfın parçasıdırlar.  
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Dolayısıyla, emeğin alternatifi, üretimi bu anlamıyla anlayarak, emeğin bileşenlerinin bu anlamıyla 

birleşmesi olabilir gibi geliyor. Buna TTB, sağlıkçılar da dâhil, sadece doktorlar değil, 

perakendeciler, motokuryeler, diğerleri, hepsi dâhil. Ayrıntısını belki soru-cevap bölümünde 

konuşabiliriz. 

Hem böyle bir toplantı için hem de sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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1961 ANAYASASININ 60. YILINDA PLANLAMA 

Kaya GÜVENÇ 

 

 

Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyiciler; Sanayi Kongresi’nin sondan bir önceki oturumuna 

başlıyoruz. 

İzninizle önce Yavuz Bayülken arkadaşımı anmak istiyorum.  

1975 yılında bu bina Oda merkeziydi. Genel Kurulda sosyalist sol görüşe sahip üyelerden oluşan bir 

Yönetim Kurulu görevi devralmıştı. Kurulda Günay Bolazar, İsmet Rıza Çebi, Yavuz Bayülken, 

Emin Özkan, Aydın Meriç, Neşet Kocabıyıkoğlu ve ben yer almıştık. Yavuz İstanbul’dan gelmiş ve 

Sekreter Üyelik görevini üstlenmişti. Bir yıl boyunca yoğun bir çalışma dönemini yaşadık. Yavuz’un 

özel bir katkısı oldu. Bu dönemin belki en önemli yanlarından birisi, farklı siyasal geleneklerden 

gelen bizlerin, gerektiğinde birbirimizi en sert biçimde ama yoldaşlığımızı zedelemeden 

eleştirmekten kaçınmayarak senteze ulaşma çabamız oldu. Sevgiyle, özlemle anıyorum Yavuz’u. 

Bize çok güzel şeyler bıraktı. Sağ olsaydı, aramızda olsaydı diye düşünüyorum.  

Sevgili arkadaşlarım, 

Son oturumdan bir önceki dedim, çünkü bizden sonra Serkan Öngel ya da  Yönetim kurulundan bir 

arkadaşımız Sanayi Kongresi’nin geneli üzerinde bir değerlendirme yapacak.  

Oturumumuzun temelini oluşturan 1961 Anayasasının 60. Yılının hak ettiği ilgiyi görmediğini 

düşünüyorum. En çok dikkatimi çeken ise güçlü parlamenter sistemi hedefleyen muhalefet 

çevrelerinin bu olayı görmezden gelmeleridir. Oysa savundukları güçler ayrılığı, Cumhurbaşkanının 

parti üyesi olamaması, yargı bağımsızlığı, Danıştay denetimi gibi düzenlemeler 1961 Anayasasının 

getirdiği  önemli hususlardır. Umuyorum ki bu suskunluk, 61 Anayasasının özünü oluşturan temel 

hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmasını, sosyal devlet uygulamalarının gerçekleştirilmesini, 

emekçi sınıfların örgütlenme, sendikalaşma ve grev haklarının düzenlenmesini, laikliği, planlamayı 

zikretmekten kaçınmak amacını taşımamaktadır. 

61 Anayasasıyla ilgili önemli bir etkinliği 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu gerçekleştirdi. 

İzlemeyenler varsa ve izlemek isterlerse, Youtube’da 21. Yüzyıl İçin Planlama sayfasında bulmak 
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mümkün. Özellikle üçüncü oturumunda Korkut Boratav, Bilsay Kuruç ve Yakup Kepenek 

hocalarımız planlama konusunu tartıştılar. Dolayısıyla biz bir anlamda onların bıraktığı yerden 

devam ediyoruz.  

Sırasıyla 1961 öncesinden bize kalan deneyimleri, 24 Ocak 1980 kararları öncesindeki planları, 12 

Eylül’den sonraki İMF güdümlü planları ve neoliberalizmde planlama ve seçeneklerini ele alacağız.  

Bu oturumu planlarken, sunuşlara geçmeden önce 61 Anayasasının hangi koşulların ürünü olduğuna 

ilişkin kısa bir bilgilendirmenin, bir bellek tazelemenin yararlı olacağını düşündük. Özellikle de genç 

arkadaşlarımız açısından. Zaman kısıtı nedeniyle de ayrı bir tebliğ yerine, çok sayıda eksiğin 

kalacağını bile bile kısa bir özet sunmayı yeğledik. Diğer arkadaşlarımızın sürelerini göz önüne 

alarak bu bilgilendirmeyi mümkün olduğu kadar kısa tutacağım.  

1950’ler dünyasından başlayalım. 50’ler dünyası, İkinci Dünya Savaşının arkasından sosyalist 

sistem ile emperyalist sistem arasında ikili bir yapı gösteriyor. Daha sonra, bağımsızlıklarına yeni 

kavuşan ülkelerin oluşturdukları Bağlantısızlar Hareketi bu iki sisteme ekleniyor.  

Sosyalist sistemin, özellikle Sovyetler Birliği’nin, İkinci Dünya Savaşında faşizmin yenilmesinde 

başat bir rol oynadığını biliyoruz. Sosyalist ülkeler kendi aralarında oluşturdukları birlikle halklarına 

çok önemli haklar sağladılar. Bunlar arasında işsizliğin ortadan kaldırılmasından tutun da, devlet 

tarafından bedelsiz sağlanan  eğitim, sağlık, barınma gibi saymakla bitmez hakları görüyoruz. 

Teknolojik açıdan da emperyalist sistemle boy ölçüşür hale gelmeye başlayan bir ülkeler 

topluluğundan bahsediyoruz.  

Emperyalist sistem sosyalist sistemdeki bu gelişmeler karşısında zorlandı. Sosyalist sistemdeki 

sosyal haklar ve emperyalizmin metropol ülkelerinde işçi sınıfının yükselen hak arama 

mücadelesinin sonucunda kapitalist ülkeler de refah devleti politikalarını uygulamak zorunda kaldı.  

Daha önce sözünü ettiğim Bağlantısızlar Hareketine de kısaca göz atalım. Daha önce sömürge olan 

ülkeler bir biri ardına bağımsızlıklarını kazanmaktadırlar. Bu ülkeler bir araya gelmeye başlamışlar 

ve 1955 Bandung Konferansıyla başlayan süreç 1961’de Bağlantısızlar Hareketiyle sonuçlanmıştır. 

Bu hareket içinde yer alan ülkelerin gelişmelerine önemli katkı sosyalist sistemden gelmiştir. Bu 

yüzden bağlantısızlarla sosyalist ülkelerin ilişkileri olumlu seyretmiştir. 

Gelelim ülkemize. 1950 yılında ticaret burjuvazisi ve toprak sahiplerinin temsilcisi olan Demokrat 

Parti iktidara geldi. 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye bağımsızlığını terk ederek tercihini 

emperyalist sistemden yana yapmıştır. DP iktidarı boyunca iç ve dış politikalarda tam bir 

Amerikancılık söz konusudur. 1951’de TKP üyelerine yönelik 1951 tevkifatı, Kore’ye asker 

gönderilmesi, NATO’ya üyelik, ikili anlaşmalar, 6-7 Eylül 1955  olayları bu gelişmeyi açıklamak 

için birkaç örnek. Özel bir konuyu daha aktarmak istiyorum: 1957’de BM’de Cezayir halkına 

bağımsızlık verilmesi karar taslağını, ilk bağımsızlık savaşını gerçekleştirmiş olan Türkiye 

desteklememiştir. ABD gibi. Devam edelim. 1959’da imzalanan Türk-Amerikan güvenlik işbirliği 

anlaşması ise “dolaylı saldırı” kavramını getirmiştir.  NATO üyeliğine tekrar dönüyorum: NATO 

sadece bir üsler konusu değildir: NATO aynı zamanda, eski adıyla Seferberlik Tetkik Dairesi, daha 

sonra Özel Harp Dairesi, bizim daha genel adıyla bildiğimiz Kontrgerillanın kurulması ve yoğun bir 
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faaliyet göstermesidir. 12 Mart ve 12 Eylül’ün gerçekleşmesinde ve uygulamalarında bu örgütün eli 

vardır.  

 Tabii söylemekte yarar var, DP’nin iktidara gelmesiyle birlikte ilk el attığı konulardan birisi laiklik 

uygulamasındaki gerilemedir. Çünkü laiklik ticaret burjuvazisinin ve büyük toprak sahiplerinin 

ideolojilerine uygun değildir. Bu alanda o ana kadar atılmış adımların hemen gerisine dönmek ve 

laikliği hızla tırmalamak DP’nin başlıca etkinliklerinden birisi olmuştur.  

DP’nin uyguladığı ekonomik politika da tamamen dış borçlanmaya bağlı bir sistemdir. Tabii ki 

sürdürülemeyecektir; çok kısa bir süre sonra bu politikalar olumsuz sonuçlarını gösterecektir. Korkut 

Boratav’ın Türkiye İktisat Tarihi’nden kısa bir aktarma yeterli olacaktır: “1954-61 yılları -yani 

Demokrat Parti’nin 4-5 yıllık döneminden sonra başlıyor- kendisinden önceki ve sonraki dönemlere 

göre milli gelir büyüme hızının belirgin biçimde düşük olduğu dönemdir.” Tıkanma başlıyor, 

1958’de büyük bir devalüasyon var. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti, o zamana kadar almış 

oldukları oyların bir hayli gerisine düşüyor, muhalefetin aldığı toplam oydan daha düşük bir oy 

alıyor. Baskılar anti-komünizmi aşan bir nitelik kazanıyor. Gazetelerin sayfalarında beyaz alanlar 

artmaya başlıyor, gazeteler kapatılıyor. Bir not düşeyim, genç arkadaşlarımız bilmeyebilirler: o 

tarihlerde gazetelerde sansürlenen yazıların yeri beyaz bırakılırdı. Uşak’ta, 1959 yılında Cumhuriyet 

Halk Partisi Başkanına taşlı bir saldırı yapıldı. Son büyük baskı girişimi ise Tahkikat Komisyonu. 

Tahkikat Komisyonu aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin faaliyetlerini inceleme komisyonu. Ama 

Komisyon Demokrat Partili milletvekillerinden oluşuyor. Bu da yetmiyor, Komisyon bütün yargı 

yetkilerine sahip, hem savcı hem de yargıç ve kararları kesin. Yani anayasaya tamamen aykırı. Yani 

aslında amaç CHP’yi kapatmaktı. Bu büyük bir tepkiye neden oluyor. Baskılara karşı üniversite 

gençliğinin 1959’da, 1960’ta protesto gösterileri var ve Turan Emeksiz adlı bir ağabeyimizin o 

yapılan gösterilerde polis kurşunuyla öldürülmesi var.  

27 Mayıs 1960’ta darbesi Demokrat Parti iktidarına son veriyor.  

27 Mayıs olsun, 1961 Anayasası olsun hala tartışılan konulardır. Ben Bülent Tanör’ün İki Anayasa 

kitabından kısa bir bölüm okuyarak özetimi tamamlayacağım:  “Bir askeri darbe ya da müdahale 

olan 27 Mayıs, iktidara geliş biçimi bakımından elbette “tepeden inme”dir. Ancak bu hareket, 

toplum içinde doğuşu ve sosyal tabanı bakımından, asıl egemen durumdaki (“tepe”deki) sosyal ve 

siyasal güçlere karşı ve aşağıdan yukarı bir karakter gösteriyor. Muhalefet, objektif olarak, egemen 

güçler ittifakının (büyük burjuvazi-toprak sahipliği) siyasal tekelini kırmak, baskılarını geriletmek 

hedefini gütmektedir. 27 Mayıs, gerçekleşiş bakımından antidemokratik, ama özünde taşıdığı fikir 

ve üzerine oturduğu birikimin niteliği bakımından demokratik bir yönelimi temsil etmektedir. 

Dolayısıyla 1961 Anayasası da bir rastlandığı değil, bu ortamın ve koşulların bir ürünüdür.”  

Şimdi sunuşlara geçiyoruz.  
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1930’LARIN SANAYİLEŞME HAREKETİ İLE 
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Serdar ŞAHİNKAYA (
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TMMOB Sanayi Kongresi 2021 Bilim Kurulu toplantılarında, 2021 yılının, 1961 Anayasası’nın 60. 

yılı olması nedeniyle Kongre’deki bir oturumun bu meseleye tahsis edilmesi tartışılmış ve kabul 

edilmişti. Ve böylece kongre programında ‘1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama’ başlığına yer 

verilmiş oldu. 

Mülkiye’deki öğrenciliğim sırasında Anayasa Hukuku dersini sevgili hocam Prof. Dr. Mümtaz 

Soysal’dan almıştım. Dersin kaynağı, teksir ders notları ile 1969 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi 

yayınları arasında basılan ve 12 Mart 1971 döneminde hocamın yargılanma ve tutuklanmasına neden 

gösterilen Dinamik Anayasa
1
 kitabı idi.  

Mümtaz Hoca 27 Mayıs
2
 ile ilgili değerlendirmesini şöyle özetler: “27 Mayıs, burjuvazi–bürokrasi 

dengesinin bozulmasına ve bürokratik yanın zayıf düşürülmesine bir tepkidir”.  

Tarihçi Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ de “27 Mayıs: Bir İhtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa”
3
 başlıklı 

kitabında tarihe o günlere dair not düşüyordu: 

“27 Mayıs günü Türk Silahlı Kuvvetleri, toplumu baskı altında tutan hükümetin TBMM’nde 

sayısal çoğunluğa sahip olsa da yasallığını yitirmiş sayılacağı noktasından hareket ederek 

                                                           
(**) Dr. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü. 

1 Soysal, Mümtaz (1969). Dinamik Anayasa. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını. Ankara. Bahse konu kitabın “yargılanma 

öyküsü” için bakınız: Soysal, Mümtaz–Ertuğrul İlter.(2011) Anayasaya Giriş. Mümtaz Soysal’ın ve Kitabının Yargılanışı. 

İmge Yayınları. 3. Baskı. Ankara 

2 27 Mayıs 1960 ve bağlamındaki Anayasa tartışmaları için bakınız: Mülkiye Dergisi (2010). 50. Yılında 27 Mayıs ve 

Anayasa Tartışmaları. (Özel Sayı). C. 34. S.267. Ankara. Derginin bütününe elektronik ortamda ulaşabilirsiniz. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/268 (Erişim tarihi: 7 Aralık 2021). 
3 Akgün, Karal, Seçil(2009). 27 Mayıs: Bir İhtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa. ODTÜ Yayıncılık. Ankara. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/268
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gerçekleşen askeri hareketle hükümette kalmak uğruna 

Anayasayı bile göz ardı eden Demokrat Parti’nin 10 yıllık iktidarına son verdi. 

Yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi, kısa zamanda gelecekte benzer ihlallere olanak 

vermeyecek özellikler taşıyan bir anayasa yapılmasını ve halkoyuna sunulmasını sağladı. 

İçerdiği sosyal haklar, toplumsal güvence ve ulusal egemenliğin sarsılmasını önleyen 

demokratik kurumlarla Türkiye’yi tam anlamıyla bir hukuk devleti yapan anayasanın 

kabulünü izleyen genel seçimden sonra iktidarı, sivil yönetime bırakmıştır”. 

1961 Anayasası; Başlangıç bölümü, 157 maddelik esas ve 22 geçici maddesi ile 9 Temmuz 

1961 günü yüzde 80’nin üzerinde bir katılım oranı ile oylanmış ve yüzde 61,5’lik oy yüzdesi 

kabul olmuştur
4
.  

Yukarıda değindiğim gibi, 1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama başlıklı oturumda bana verilen 

görev nedeniyle bildiri hazırlıklarım esas olarak 1961 sonrası planlama faaliyetlerine ciddi esin 

kaynağı oluşturmuş olan 1933 Birinci Sanayi Planı üzerinde odaklandı. Bu odaklanmayı üç ana 

kısım halinde tasarladım. Birinci kısımda; ülkenin 1930’lu yıllarındaki sanayileşme gayretlerini dört 

alt başlıkta ve aktörler ve sözleri üzerinden özetliyorum. İkinci kısım, Cumhuriyetin 10. Yılının da 

bir ürünü olan 1933 Birinci Sanayi Planından kimi kesitler başlığını taşımaktadır. Bahse konu planın 

girişinde yer alan kritik önemdeki 11 sayfalık metinde vurgulanan çarpıcı tespitler dâhilinde 

uluslararası iş bölümü ve bunun içerisindeki Türkiye’ye dair değerlendirmeler bu kısmın girişini 

oluşturmaktadır. Takiben planın tercihlerince seçilen sektörler ve yatırım tutarları ile birlikte, 1933 

yılı Konsolide Bütçe büyüklüğü ve yatırım tutarları karşılaştırılarak Cumhuriyetin kendini güvende 

hissedeceği bir sanayileşme hamlesinin ana payandalarına değinilmektedir. Bildirinin üçüncü kısmı 

da kısa bir sonuç ve değerlendirme niteliği taşımaktadır. 

-I- 

“Bütün Milli Kuvvet Kaynakları”  

1931 Mayısında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayı bir programla sonuçlanmıştır. Bu 

program der ki, ekonominin örgütlenişinde temel ilke devletçilik 

olacaktır. 1931 Mayısından, 1932 Temmuzuna gelindiği zaman anlaşılır 

ki, sanayii ekonominin ağırlık merkezine oturtmak, sermaye birikiminden 

devletin alacağı payı da büyütmek demektir. O tarihte sayıca küçük gibi 

görünen özel sermayenin geniş çevresi, bu çizgiden hoşlanmaz. Devletin 

ekonomideki payının büyümesiyle gerçekleşecek olan yeni sanayi 

modelini sevmez. Bunu ‘aşırı devletçilik’ sayar. Sanayileşmeyi 

devletçiliğe oturtmaya yönelen bu gelişmelerin sahibi Mustafa Şeref Bey, 

1932 Eylülünde İktisat Vekilliğinden ayrılır.  

Cumhuriyetin sanayi hamlesi, Mahmut Celâl Bey’in (Bayar) İktisat 

Vekilliği döneminde uygulamaya girer. Celâl Bey, hem İş Bankası 

Umum Müdürü, hem de mebustur. 1932 Eylülünde Mustafa Şeref Bey’in 

                                                           
4 Ülkemizin Anayasa gayretlerine karşılaştırmalı bir bakış için meraklılar mutlaka bakmalıdır: Tanör, Bülent (2020). 

Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri. Yapı Kredi Yayınları. 34. Basım. İstanbul. 

Mustafa Şeref Bey 

(Özkan) 
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yerine atanır. Sanayileşmenin yeni boyutu konusunda tereddüdü yoktur. Varsa da açıklayamaz.  

Dünyada ve Türkiye ekonomisinde buhranın biraz daha 

derinleştiği 1932 yılında Celâl Bey önemli bir niteliğe sahiptir. 

Arkasında özel kesimin güveni ve desteği vardır. Önemli olan da 

budur. Çünkü özel kesimi ve çevresini genç Cumhuriyet rejimine 

yabancılaştırmamak, yönetimin titizlik gösterdiği noktalardan 

biridir. Ekonominin daraldığı ve her kesimde sıkıntıların arttığı 

ortamda ise, bu titizlik eskisinden daha çok artar.  

Sanayi kararlarının merkez karargâhı olan İktisat Vekilliğinde, 

1932 Eylülünden önce düşünülen şey şudur: Buhran ortamında 

kaynaklar kıtlaşmaktadır. Özel kesime eskisi gibi götürü destek 

vermek savurganlık olacaktır. Bunun yerine, öncelikle sanayii 

desteklemek gerekir. Özel kesime akan desteklerin büyücek bir 

bölümünü kesmek ve bundan sanayi için bir kaynak oluşturmak 

şarttır. Bu, ‘tulumbanın ilk suyu’ olacaktır.  Bu olmazsa, 

Cumhuriyetin kuracağı sanayie ilk büyük hareketi vermek 

olanaksızdır.  

1932 Eylülünden sonra Celâl Bey özel kesimi destekleyen devlet fonlarına dokunmaz. Bu destekleri 

azaltmış olan kararları hemen değiştirir. 1933 yılına girildiğinde, ekonomide buhranın derinleşmesi 

sürerken İktisat Vekâleti sanayileşme için yeni bir çerçeve kurma arayışı içindedir. Aranan çözümün 

kritik noktası; sanayileşmenin devletin ekonomideki payını büyütecek ve özel sermayeninkini 

küçültecek bir hareket haline gelmemesidir. Celâl Bey’in (ve İş Bankası’nın) sanayileşme anlayışı 

“bütün millî menabi-i kuvva” (kuvvet kaynakları) sloganı üzerine kuruludur. Bu slogan, devlet 

sermaye birikimini hızlandırırken, yerli özel kesimi bu işin dışında bırakmamak demektir. 

Sanayileşme, kaçınılmaz olarak devlet öncülüğünde gerçekleştirilecektir: ama özel sermayeyi de 

geliştirmelidir. 1930’ların Türkiye’sinde, sanayide yerli sermayenin çapı pek küçük olduğuna göre, 

özel kesim kendi boyunu, kat kat aşacak olan bir sanayileşme hareketinde ufalanıp gitmez mi?  

1933’te bulunan çözüm basittir. Kolomb’un yumurtası gibidir: Özel sanayi demek, öncelikle ‘millî 

bankalar’ demektir. ‘Bütün millî kuvvet kaynakları’ndan yararlanmak ise devletin kaynaklarını 

bankalar1a eşleştirmektir. Sanayileşme modeline Celâl Bey’in İktisat Vekilliği ile getirilen çözüm, 

1933 Haziranında Sümerbank’ın kuruluş kanunununda açıklanır:  

“Sanayileşme hareketine hız verilebilmesi için bütün millî kuvvet menba (kaynak) ve 

unsurlarından çok istifade etmek lâzım geldiğini tecrübeler göstermiştir. Bir an evvel 

sanayileşmek gayesini güderken, Sümerbank’ın millî ve hususi teşebbüslerle beraber 

çalışması esasına yer verilmiştir. Biriken sermayelerin emniyetli işlerde kullanılmasının 

bu husustaki mesaiyi (çalışmayı) daha müsmir (yararlı) kılacağı düşünülerek, 

Sümerbank’ın sahibi bulunacağı fabrikalar hisselerinden bir kısmının Türklerin ve Türk 

teşekküllerinin eline geçmesi muvafık (uygun) görülmüştür.” 

Aynı çizgi, İş Bankası’nın 10. kuruluş senesi (1933) raporundan da izlenebilir. ‘Bütün kuvvetler’ 

sloganına dayanan yeni politika, özel sermaye çevrelerini sanayileşme hareketine ortak edecektir:  
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“Bugünkü Türkiye devleti, bütün irade ve enerjisini, yürüyen müspet bir program 

üzerinde toplamış bulunuyor. Memleketin bütün iktisadî kuvvetleri, iktisadî unsurları bu 

yapıcı programın etrafında iktisadî seferberliğe davet edilmiştir. Milli iktisadın 

finansman işlerinde, millî bankalara pek mühim bir vazife (önemli bir görev) düştüğü 

içindir ki, bankamız, devletin çizdiği çerçeve içinde ve devletin nezaret ve murakabesi 

(gözetim ve denetimi) altında, memleketin iktisadî kalkınma savaşında -diğer millî 

bankalarımız gibi- mühim vazifeler almış bulunmakta iftihar eder (kıvanç duyar).”  

Devlet Sanayi Ofisi ile Sanayi Kredi Bankası’nın birbirine geçmiş iki çark gibi oluşmasıyla kurulan 

1932 Temmuzunun sanayi modeli, o yılın Eylülünden sonra bitkisel hayata bırakılmış, 1933 

Haziranından sonra yeni bir model başlatılmıştır. 1932 Temmuzunda birbirinden ayrılmış olan 

sanayi ve bankacılık işleri, yeni modelde bir bakıma yeniden birleştirilmiştir. Fakat asıl yeni olan 

şey, sanayi hareketine katılacak ve bundan pay alacak alan ‘millî bankalar’dır. Öncelikle, İş Bankası 

(ve Ziraat Bankası)’dır. Bunlar devletin tasarlayacağı sanayi işlerine kredi verecekler, ama daha 

önemlisi, devletin yürüteceği sanayi hareketi içinde pay sahibi olacaklardır. Sümerbank ise, aslında 

bir banka değil, İktisat Vekâletince tasarlanıp yürütülecek sanayi hareketinin merkez karargâhıdır.  

Bu modelde millî bankaların gelişme şansı, devlet sanayiinin gelişme temposuna bağlanmıştır. 

Sanayi hareketinin sağlayacağı birikim hem devlet kesimine, hem de millî bankalar üzerinden yerli 

özel sermayeye yönelecektir. Böylece, bankacılık kesimi sanayiin yönetiminde bir bakıma söz sahibi 

olabilecektir. İktisat Vekili Celâl Bey’in 1934’ün yaz aylarındaki deyişiyle;  

“Hükûmet memlekette ana sanayii vücuda getiriyor. Bu ana sanayide millî sermayeye 

ve hususi (özel) teşebbüslere ayrıca bir kıymet ve pay bırakmıştır. Ana hatların 

haricinde (dışında) müteşebbislerin sanayi vücuda getirmelerini büyük bir 

memnuniyetle karşılamaktadır.”  

Sözler oldukça berraktır: Sanayi hareketinin gövdesi ana sanayidir. Bunu devlet kuracak, bunu 

yaparken özel sermayeye de pay verecektir. Bu gövdenin dışında, adına ‘sanayi’ denilebilecek işlerle 

uğraşmak isteyenler olursa, devletin bir diyeceği yoktur. Onları da alışılagelmiş biçimde 

desteklemeye devam edebilir.  

“Sömürge Ekonomisinden Kurtulmak”  

‘Sümerbank modeli’ bir uzlaşma çizgisi oluşturur; ‘sanayi, devletin ve özel sermayenin işbirliğiyle 

kurulacaktır’ anlayışını simgeler. Bundan sonra sanayileşme politikasının ilkeleri netleşmeye başlar.  

Yavaş yavaş genişleyen halkalar halinde şu anlaşılmaya ve konuşulmaya başlanır:  

Sanayileşme dört başı mamur bir iştir. Başlangıcında da, sonrasında da kıskanç davranmayı 

gerektirir. Sanayileşmenin ABC’si, hammadde kaynağını, üretim aşamasına, onu da pazara garantili 

olarak bağlayabilmektir. Bu üçlü zincir garantili biçimde kurulabilirse, sanayi kurulabilir, 

geliştirilebilir ve buna dayanarak başka politikalar tasarlanabilir. Cumhuriyet yönetimi bu zinciri 

kurmakta başından beri kararlıdır. Ama iş 1930’larda aydınlanmaya başlar. 1932 Şubatında Mustafa 

Şeref Bey’in deyişiyle;  
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“Hiç tereddüt etmeksizin arz edeyim ki, hükûmet, millî fabrikaların memleket iptidai 

(ham) maddeleri kullanmasını, istihsal membalarımızın âtideki emniyeti nokta-i 

nazarından (üretim kaynaklarımızın gelecekteki güvencesi açısından) en mühim 

istinatgâh telakki etmektedir (en önemli dayanak saymaktadır). Hükûmetin esas 

programı, millî fabrikaların memleket iptidai maddelerini kullanmaları hususunu 

temindir. Bu hususta, memleket iktisadîyatını (ülke ekonomisini) en iyi surette 

koruyacak tedbirler ittihaz edeceğiz (alacağız).”  

“Milli fabrikalar” olarak söz edilen özel kesimin, yerli hammadde 

kullanmak diye bir tasası yoktur. Amaç, ister yerli, ister ithal 

olsun, hammaddeyi bulmaktır. Yönetimin sanayileşme anlayışı 

ise, üçlü zinciri kurmaya yönelmektir. Yerli sanayii de bu çizgiye 

çekmeye çalışır. Bu çaba 1930’larda da hep sürer, hiç bitmez.  

1930’1arın sanayileşme çizgisi, o zamana kadar dışarıdan alınan 

şeker, dokuma mamulleri gibi tüketim mallarının yerine yerlilerini 

koyma çabası olarak kalmıyor. Bu çaba, şüphesiz sanayileşmenin 

bir bacağıdır Ama bundan ileri olanı, ülkenin hammadde 

kaynaklarını yerinden oynatmanızdır. Hammaddeyi alabildiğiniz 

yere kendi sınaî ürününüzü verebilmenizdir. Ancak bu çapta bir 

çaba, erişilmez gibi görünen kaynakları ülke ekonomisine katar, 

ekonominin coğrafyasını değiştirir. 1930’ların özel kesimini temsil 

etme görevini üstlenmiş olan banka sermayesi de bu çizgiye, 

‘Evet’ demiştir.  

Daha 1934’ün yaz aylarında ilk sanayi tesislerinin temelleri hazırlanırken, İş Bankası İdare Meclisi 

Reisi ve Siirt Mebusu Mahmut Bey (Soydan) bunu açık seçik söyler:  

“Türkiye’yi millî sanayini kurmaya icbar eden (zorlayan) siyasi ve iktisadî zaruretleri 

(zorunlulukları) kim bilmez. Davamız basittir. Memleketimizi hammaddecilikten, 

müstemleke iktisadından (sömürge ekonomisinden) kurtarmak istiyoruz. Onun yerine 

millî ahenkli (uyumlu) bir iktisat sistemi kurmak kararındayız. Bu gayeye (amaca) 

varmak için, milletçe bir nevi iktisadî kalkınma savaşına girişmiş bulunuyoruz. Bu 

savaşta memleketin mali, iktisadî ve millî bütün teşekkülleri kudretlerine göre vazife 

almışlardır. Memleket işlerinde daima ön safta çalışmayı kendine şiar (iz) edinen 

müessesemize de devletin sanayi programında vazifeler verilmiştir.”  

Demek ki, ‘iktisadî kalkınma savaşı’nın ilk adımı, hammaddecilikten kopmaktır. Çünkü 

hammaddecilikte kalmayı kabul eden bir ülke, sömürge ekonomisi olmayı kabul etmiş demektir. İş, 

bu kadar basittir. Zaman, hangi zaman olursa olsun, bu kadar basit fakat doğru olan şey değişmez.  

Hammaddesi, üretimi, pazarı bizim elimizdeyse, sanayii kurmak ve işletmek, bir teknik ve bilgi 

işidir. Tekniğe ve bilgiye egemen olma işidir. 1930’larda, Cumhuriyeti kuranların sanayi konusuna 

böyle baktıkları anlaşılıyor. Sanayileşme konusunda kıskanç davranıyorlar. Sanayiin vereceği 

üstünlük ve kontrol şansının pek önemli olduğunu ve bunun kimselerle paylaşılmayacağını 

düşünüyorlar. Bu nedenle, o tarihlerde bizim teknik ve bilgi düzeyimizin ötesindeki büyük bir iş 
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olan sanayileşmeyi başkalarına ‘ihale’ etmek, onların gündeminde 

yer almamıştır. Sanayiin o parçası buna, şu parçası ötekine emanet 

edilir gibi bir düşünce, 1930’ların çizgisine taban tabana zıttır. 

Sanayileşme ciddi bir harekettir ve bölünmez bir bütün olarak 

tasarlanmaktadır.  

Sanayiin bir ülkeye sağladığı üstünlük ve kontrol olanağı öyle 

önemlidir ki, sanayileşmeyi başaran devletler bir yandan da 

başkalarına karışmak isterler. Kendi çıkarlarını ve güçlerini 

artırmanın, başkalarının sanayiini engelleyebilmekle iç içe olduğunu 

düşünmeden edemezler. Çıkarların büyüklüğü, sanayi alanında 

ticaretten daha iyi anlaşılır. Ticarette gelişen çıkarlar arasında, bir 

noktada uzlaşma bulunabilir. Oysa sanayi, çıkarları daha temelden 

kavrar. Ticaretin yelkeni, çoğunlukta sanayiin estirebildiği rüzgâra 

göre şişer. Bu bakımdan, sanayi alanında devletlerarası çıkarları 

uzlaştırmak güç ve zaman zaman olanaksızdır. Herkes birbirini 

yönlendirmek ister. Hatta bunun zorla, savaşarak yapıldığı da olur.  

“Memleketimizde çok propagandası yapılmış bir fikir vardı: Hammaddecilik fikri. Bu 

fikre bazı münevverlerimiz (aydınlarımız) de kapılmıştı. Bunlar, sanayi hareketi başlar 

ve ilerlerse, mali vaziyetimizin sarsılacağından endişe ediyorlardı. Bu tezi bir dava gibi 

müdafaa edenler (savunanlar) oldu. Hariçte (yurtdışında) de, sanayileşmek isteyen 

memleketlere karşı kuvvetli propagandalar vardı. Bunların harice ait olanları, cevaba 

bile değmez Kendi menfaatleri (çıkarları) cephesinden yapılmış olan bu tezahürlerin 

(görüntülerin) en hafif ifadesi egoizmdir (bencilliktir)”  

İktisat Vekili Celâl Bayar, 1936’da, sanayileşme konusunda devletlerin birbirlerine nasıl 

karıştıklarını dile getiriyor. Bir başka ülkeyi ‘sanayileştirmemek’ öyle önemli bir iş haline gelmiştir 

ki, orada kendine ‘sanayileşmeye karşı olan’ yandaşlarını bulmak, hatta yaratmak bu işin parçasıdır. 

Çünkü bir başka ülkeyi sanayileştirmemek, oraya hammaddesinden üretim aşamasına, üretiminden 

pazarına kadar el koyabilme şansı yaratmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş döneminde, yönetimin en iyi 

bildiği şeylerden birisi budur:  

“Sanayii geri kalmış memleketler, sanayi tesisine (kurmaya) teşebbüs ettikleri 

(giriştikleri zaman) sanayii ileri memleketler onlara gülerler. Bir memlekette sanayi 

tesisi heves edildiği kadar kolay değildir. Bunun için teşkilat (örgüt) ister, sermaye 

ister. En hevesliler iki senelik müşkülat (zorluk) karşısında teşebbüslerinden 

vazgeçerler… Yüksek hayat yaşamak isteyen milletler, bu davadan vazgeçemezler ve 

geçemeyeceklerdir. Milletler ailesi içinde layık olduğu yüksek mevkii (yeri) tutmak için 

sanayii behemehal (ne olursa olsun) kurmak lazımdır.”  

Başvekil İsmet Paşa, yukarıdaki sözleriyle 1934’ün son ayında Eskişehir Şeker Fabrikası’nın önünde 

işi özetlemiştir. Sanayileşme teknikten, bilgiden, kaynaktan önce bir inanış konusudur. Yani, bir 

davadır. Cumhuriyeti kuran kadronun geçirmiş olduğu deneyimler, bu davayı keskin1eştirmiş ve 

onlarda bir nitelik geliştirmiştir: Kendini aldatmamak. Varlık kazanmak isteyen bir ülkenin neyle 

soluk alıp vereceğine 1930’larda böyle karar veriliyor.  
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“Bugünkü Medeniyet, Kömüre ve Demire Dayanır”  

Sanayi kurmanın, sanayii ekonominin lokomotifi yapmanın nedeni, acaba uluslararası çıkar 

çekişmesinde kazanan tarafta olmak mıdır? Her şey bundan mı ibarettir? İşin herhalde bir ‘reel 

politik’ yönü de vardır. 

Varlık kazanmak isteyen genç Cumhuriyetin omurgası sanayi olursa, ayakta durmak ve gelişmek 

kolay ve sağlıklı olacaktır. Fakat, işin başka, daha önemli bir yönünü görmek gerekir.  

Cumhuriyet rejimi kurulurken, bir amaca doğru yola çıkıldığı hep söylenmiştir. Medeniyete veya 

bugünkü sözcükle, uygarlığa doğru. Uygarlık bir yüksek düzeydir ve her çağda tektir. Uygarlığın 

ölçütleri çoktur, çeşitlidir. Eğer bunlardan birisini ekonomide aramak gerekirse bu ölçüt sanayidir. 

Cumhuriyeti kuran veya ona hizmet eden kadroların ortak düşüncesi burada toplanır. Kişiler veya 

gruplar arasında başka farklılıklar olmuştur. Fakat, yönetimdekiler çağdaş uygarlığı ‘günün sanayi 

uygarlığı’ olarak düşünmekte birleşirler.  

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4. kongresinde (Mayısta) İkinci Beş 

Senelik Sanayi Planı için Büyük Önderden ve İsmet İnönü’den emir 

aldığımı söylerken, arkadaşlarımın yüzünde gördüğüm sevinç, 

milletin sevinci idi. Benim nazarımda endüstri müsavi (eşit) 

medeniyet, medeniyet müsavi endüstri demektir. İçtimai (toplumsal) 

hayat seviyesini (düzeyini) yükseltmek için mutlaka endüstri 

sahasında çok ileri adımlar atmak mecburiyeti vardır.”  

1935 yılının son ayında İktisat Vekili Bayar’ın söyledikleri, 

karşımızdaki tablonun çerçevesini çiziyor. 1930’larda, 

Cumhuriyetin yöneticileri uygarlığı ekonomi alanında sanayi ile 

ölçerler. Başka bir şeyle ölçmeye, tartmaya yönelmezler. Kalkınma 

konusunda işin özünü kavramak, kendini aldatmamak, çocukça 

düşüncelere kapılmamak, o yıllarda berraklaşmış bir özelliktir.  

Türkiye’nin nüfus yapısında büyük çoğunluk köylüdür. Emek gücü, teknik bilgi ve görgü 

bakımından geridir. Verimliliği düşük tarım çeşitleri, üretimde ağır basar. Başka ülkelerle 

karşılaştırıldığı zaman, ekonomide sanayiin yeri, varla yok arasındadır. Adına ‘sanayi’ denilen 

kuruluşlar vardır, ama bunlara bakarak Türkiye’de sanayiin varlığından söz etmek, kendini ve halkı 

aldatmak olur. 

Cumhuriyet yönetimi bu konuda ciddi ve samimi olmaktan hiç uzaklaşmaz. Ülkenin geri bir ‘ziraat 

memleketi’ olduğunu bilir ve tek çıkış yolunun da bir an önce sanayileşmek olduğunu söyler:  

“İktisadi cihazımızı kurmak lüzumu, her gün daha mübrem ve müstacel (zorunlu ve 

ivedi) bir vaziyet alıyor. Mübrem sanayiin kurulması bitmedikçe, her nokta-i nazardan 

(açıdan) yürek istirahati (rahatlığı) duymamıza imkan yoktur. Memleketin sınaî 

teçhizatını (donanımını) tamamlamak için bütün gayret (çaba) ve dikkatinizi celbetmeyi 

(çekmeyi) yerinde buluyorum.”  

Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) 
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1933 yılının sonbaharında Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) geri bir tarım ülkesinden, gelişmeyi 

yakalamış bir sanayi ülkesi olmaya doğru geçiş için çok beklenemeyeceğini söylüyor. Çünkü, 

sanayileşme kararı verilmiştir. Sanayi, nasıl başkalarına emanet edilemeyecek bir çaba ise, aynı 

zamanda da savsaklanmaması gereken bir harekettir. Bu harekette başarı, zamana karşı 

yarışabilmeye bağlıdır. Çağın sanayii, ancak hızlı bir koşuyla yakalanabilir. İşte 1933’te, 

Cumhuriyet rejimi bu koşunun çıkış noktasındadır.  

Cumhuriyet yönetimi ‘sanayileşeceğiz’ derken, ufak ve hafif sanayilerle, geleneksel çalışma 

kollarıyla, eskimiş teknolojilerle uğraşmayı, ikinci veya üçüncü sınıf bir ‘sanayi’ ülkesi olmakla 

yetinmeyi düşünmüyor. Yönetimin güçlü arzusu, doğruca günün ileri sanayi kollarını kurabilmektir. 

Sanayiin uygarlığa doğru açacağı kapı bu kollara yönelmeye bağlı olacaktır. Sanayiin, çağdaş 

işbölümünü öğretecek ve düşünce yapısında devrimler yapacak nitelikleri, ancak böyle kazanılabilir. 

Yoksa, sanayiin uçsuz bucaksız dünyası içinde önemsiz, ikinci, üçüncü derecede işleri yapmaya 

aday olmak, toplumu ileri götürmeyecektir.  

Toprağı sarsıp değiştirebilmek, sanayiin özünü iyi kavramaya ve tam bu noktada samimi olmaya 

bağlıdır. “Hiç değilse, memleketin yarısını kömüre alıştırmak ve sarf ettirmek lâzımdır. Bugünkü 

medeniyet kömüre ve demire istinat eder (dayanır). Kömürsüz ve demirsiz bir medeniyetin 

yürüyeceğini iddia etmek boş bir sözdür.”  

Başvekil İsmet İnönü, 1935’in sonlarında, Cumhuriyetin 1930’lu yıllardaki değişmez inancı 

diyebileceğimiz, ‘Sanayi uygarlıktır’ çizgisini iyice somutlaştırıyor. Çağdaş sanayii, Cumhuriyet 

yönetimi böyle görmektedir Sanayiin hemen tüm kollarının can damarlarının kömür ve demir olduğu 

sadece bir gözlem değil, hangi sanayilerin kurulacağını gösteren bir politika çizgisi olarak önemlidir. 

1930’lu yılların ikinci yarısında, rejimin hedefi bu çizgiyi kısa sürede oluşturabilmektir. Bu 

düşüncenin, yönetim kadrolarında egemen olduğu, başka seçenek bulunmadığı anlaşılıyor. Manisa 

Mebusu Turgut Türkoğlu bunlara bir örnektir. 1936 ilkbaharında konuşuyor:  

“Beş senelik plan işi, bilhassa (özellikle) demir sanayii ve yüksek fırın siyasetinden 

ibarettir. Yirminci asırda bir milletin istiklal (bağımsızlık) sembolü yüksek fırındır ve 

yüksek fırına sahip olmayan ve demir sanayii bulunmayan bir millet, bir harp 

zuhurunda (çıktığında) kendisini müdafaa (savunmak) için muhtaç olduğu silahları 

yapamamak ve dışarıdan da tedarik edememek (sağlayamamak) yüzünden istiklali ve 

mevcudiyeti (varlığı) tehlikeye düşer.”  

“Organik ve Planlı Bir Ekonomi Yaratmak”  

1930’larda benimsenen düşünce şudur: Sanayi programla kurulur. Çünkü sanayiin özünde ne 

istediğini bilmek, tasarlamak ve kurmak vardır. Bunda ciddi olmanın ve amaca erişmenin tek yolu 

programdır. Program bir merkezden yapılır ve yürütülür. Ayrıca, program, gitgide genişleyecek bir 

hareketi devletin yürütmesi demektir.  

Sanayi programının genelkurmay karargâhı Sümerbank’tır. Sanayi hareketinin komutanlığını yapan 

Sümerbank Genel Direktörü Nurullah Esat Sümer, 1936’nın son ayında bu işi anlatıyor:  
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Nurullah Esat (Sümer) 

“Türkiye’nin fiili ve vazıh (olup biten ve açık) bir hedef olarak 

endüstrileşme hareketi, devletin yüksek otoritesinin millet 

ekonomisine müdahalesi ile başlar. Bu müdahalenin mevzuu 

(konusu), Türkiye’de ana sanayii devlet eliyle kurmak ve 

Türkiye’yi hava gibi, su gibi ve güneş gibi artık ihmal edilmez 

(savsaklanmaz) birer ihtiyaç halini almış olan ana sanayi 

branşlarında muhtar (kendi ayağı üzerinde durur) bir hale 

gelmekten ibarettir.  

Türkiye’nin ampirik bir ekonomisi, bir ortaçağ ekonomisi vardı. 

Ziraat kısır, ormanlar harap, madenler metruk (terk edilmiş), 

tezgâhlar kırık ve memleket tenha idi. Bu manzarası yüzündendir 

ki, emperyalist politikaya dayanan ekonomi nizamı (düzeni), bu 

memlekete bir sömürge gözü ile bakar oldu ve burada bir nevi 

politik boyunduruk tesisine kalkıştı. Cumhuriyet bunu bir hamlede 

yıktı. Türkiye’de organik ve planlı bir ekonominin yaratılmasını da 

bizzat devlet eline aldı.”  

-II- 

Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı (1933) ve Kimi Kesitler  

Devletçiliğin, 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 

(CHF) program ve tüzüğüne girmesi ile resmiyet kazanan 

stratejik tercihin arkasında tamamen tesadüfî, ampirisist; 

yani sadece günü idare etmeye çalışan bir anlayışın ötesinde 

ciddi bir kavrayış olduğunun izleri, Gazi Mustafa Kemal’in 

iktisat temalarının ağır bastığı konuşmalarından da açıkça 

izlenebilir. 

Türkiye’de Cumhuriyet rejiminin kuruluş çabaları içinde, 

önceki kısımda da değindiğim gibi program kavramı sık sık 

duyulur olmuştur. Sovyetler’in deneyiminden de esinlenerek, 

planlama 1932’den başlayarak gündemde yerini alır. 

Kast edilen şey, bir düzen içinde sanayiler kurmak, bunu bir 

organik hareket haline getirmekti. Bazen plan, bazen de 

program denilmesine rağmen 1930’larda sanayileşme çabası 

projeler katında, ama bir bütünlük anlayışı ile toplumun 

nabzına yerleşti.  

Birinci Sanayi Planı, kaynakların kıt olduğu zor zamanların ürünüdür ve Sanayi Devrimi trenini 

kaçırmış ve de yatırımcılığı öğrenememiş Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki kritik farklardan 

biridir. Ve bu fark, Cumhuriyetin 10. Yılında Cumhuriyete de çok yakışmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı-1933, doğru 

tasarlanan projelere garantili kaynak tahsisi ile süreklilik 

kazandırmış böylelikle üretimde teknolojinin algılanması 

başlamış ve ulusal (büyük) ölçeği, yatırımların ileri–geri 

etkilerini işleyerek/göstererek aynı zamanda devletçilik 

politikasının da merkezi olmuştur.  

Ayrıca bu plan, Cumhuriyet Türkiye’sinin sanayileşme 

politikasında 1930'lu yıllarda yaptığı önemli bir değişikliğin 

simgesidir. Devletçilik, öncelikle sanayide yeni ve doğru 

yatırımcılık ve bunu sürdüren işletmecilik demektir. 

Aydınlanmamız ve dönemin iktisat anlayışındaki temel 

dönüm noktalarını kavramamız için dünyadaki iktisadi 

işbölümünün ciddi bir tahlilinin yer aldığı Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı’nın 11 sayfalık ‘Giriş’ 

bölümünde yer alan üç noktaya farklı bir ifade ile üç kritik 

vurguya göz atmak gerekmektedir.  

Birincisini planda yer alan kelimelerle ve imlâsına dokunmadan kaydedelim: 

“Garp kültürünün, yâni tekniğin ve büyük sanayin sahası Avrupanın bütün garbî 

kısımlarını ve şimalî Amerikanın da şark sahillerini ihata ediyordu. Dünyanın ‘Tezgâh’ı 

haline girmiş olan bu sahalar, sanayileşmemiş milletlere mamulât gönderiyor, bu 

suretle büyük sanayinin tufanı altındaki dünya pazarlarında mevcut istihsal cihazları 

inhilâl ediyor ve daha dün müstakil vahdetler halindeki camialar büyük sanayinin 

hegemonyası altına girerek hukuken müstakil, fakat iktisaden tâbi birer varlık haline 

düşüyordu. 

Garbın sanayi memleketleriyle ziraat ve hammadde memleketleri arasındaki bu tâbiyet, 

sanayi memleketlerini ihya edici, fakat hammadde memleketlerini de tedricen inhilâl 

ettirici vaziyetler ihdas etti.” 

Evet, iktisat ve tarihle ilgili olanlar meseleyi kavramış olmalıdır. 1933’te yazılmış olan bu kısım 

yayınlandıktan 30-35 yıl sonra Batı sosyal bilimine bağımlılık ekolü olarak geçen bir dizi sosyal 

bilimcinin katkılarının özünü içermekte, yani uluslararası işbölümünün sömürge düzenleri son 

bulduktan sonra dahi, süregelen bağımlılık yaratıcı özelliklerini teşhir etmektedir. Dünya kapitalist 

sistemi hakkında yapılan bu teşhis, akademik sosyal bilimlerde Marksistler hariç tutulursa, ancak 30 

yıl sonra yapılabilmiştir
5
.  

İkinci vurgulama, Türkiye’nin bu çerçeve içindeki konumu ile ilgili ve yine plandaki kelimelerle: 

“Türkiyenin Dünya emtea mübadelesindeki Garp sanayi mamulâtına bir mahreç ve 

buna mukabil de o sanayie hammadde yetiştiren bir ziraat memleketi olmasında 

manasını bulmuştur” 

                                                           
5 Boratav, Korkut (2007). Dünden Yarına Atatürkçülük. Açık Oturum Notları. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını. Ankara. 
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Bu kritik cümle ile Türkiye’nin bu büyük kutuplaşmadaki yeri, hiçbir yanılsama olmadan teşhis 

ediliyor.  

Üçüncü vurgulama ise izlenmesi gereken stratejiyle ilgili ve yine plan dili-imlası ile: 

“Türkiyeyi müstakil millet yapmak şiarının bugünkü manâsı Türkiyeyi iktisaden 

müstakil ve tam teşekküllü bir vahdet haline getirmek demektir. Bu münasebetle, 

ehemmiyetli bir noktayı belirtmeli: büyük sanayici memleketler, aralarındaki bütün 

siyasî ve iktisadî münazaalara ve ihtilaflara rağmen ziraatçi memleketleri her zaman 

için hammadde müstahsili mevkiinde bırakmak ve bu memleketlerin piyasalarına hakim 

olmak davasında müttefiktirler. Bu itibarla ziraatçi memleketlerin bu silkinme 

hareketlerine, er geç, set çekmek hususunda siyasi nüfuzlarını kullanmakta da 

birleşeceklerdirler. Baz ziraatçi memleketler de ufak bir taviz mukabilinde bunu 

kabulden imtina etmeyeceklerdir. Bilhassa bu hakikat muhtaç olduğumuz sanayi, zaman 

kaybetmekten kurmak için en mühim muharrikimizdir”. 

Birinci Sanayi Planındaki bu üç vurgudan hareketle belirlenen stratejik tercih, bir aciliyet 

gereksinimi üzerine kurulu, yani derhal yapılması gereken bir atılımın vurgulanmasına dayalı. 

Görüldüğü üzere dış dünyaya ilişkin de çok doğru bir teşhis var. Bununla birlikte faşizmin ayak 

sesleri hissedilmektedir, Almanya’da ve Avrupa’da emperyalist ülkeler arasında çatışmalar vardır; 

bir hegemonya boşluğu vardır. Bu boşluk, Türkiye gibi ülkeler için geçici bir fırsat yaratmaktadır ve 

hızla kullanılmadığı takdirde bu fırsat kaybolabilecektir. 

İşte, Cumhuriyet kadroları bu fırsatı değerlendirmek için kolları sıvamışlardır. 

Sıra, ilk Sanayi Planı’yla, Devletin, ‘ana hammaddeleri ülkemizde bulunan veya kolay 

sağlanabilecek olan’ öncelikli yatırım alanlarını belirlemesine gelmiştir. Bu alanlar; mensucat, 

demir, kömür, bakır, kükürt, selüloz ve kâğıt, ipek, seramik, kimya ve enerji’dir. Plan, Meclis’e 

sunulur, Alkışlarla ve oybirliğiyle kabul olunur. 

Yeri gelmişken Plan’da öne çıkan sektörlerle ilgili yatırım tutarlarına da yine planın dili ve yazımı 

ile yer vermek tarihe not düşmek açısından önemlidir. 

Yapılması teklif olunan işlerin malî portesi hakkında Not
6
 

Sümer Bank tarafından tatbik edilecek sanayileşme planına dahil mevzulara yatırılması icabedecek 

sermayeler, her işe göre münferit olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

                                                           
6 1933 Birinci Sanayi Planı’nın 141-143 sayfalarından alınmış, yazım biçimi de aynen korunmuştur. 
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 Türk Lirası 

Pamuklu sanayii 18.538.000 

Kendir 1.700.000 

Kamgarn 1.650.000 

Demir 10.000.000 

Bakır (%55) 550.000 

Kükürt 150.000 

Sellüloz 1.025.000 

Kâat 3.790.000 

Sun’î İpek 490.000 

Porselen (tahminen) 800.000 

Kimya sanayii 

Zaç yağı 

Süperfosfat 

Sudkostik ve klor 

 

550.000 

400.000 

1.410.000 

Talebe tahsisatı
7
 500.000 

 41.553.000 

Bundan başka İş Bankası tarafından yapılacak fabrikalardan: 

Sömikok 1.000.000 

Cam ve Şişe 1.250.000 

Kükürt 150.000 

2.400,000 lira ki cem’an 43.953.000 liradır. 

Bu tabloya biraz daha yakından baktığımızda gözden kaçırmamamız gereken bir kaç hususu not 

etmeliyiz: 

Birincisi; yaklaşık olarak 42 milyon liralık bir sektörel - yatırım programı içerisinde sıralanan, bir 

yatırım kalemi olarak talebe tahsisatıdır. Tutarı 500.000 liradır. Toplam yatırım kalemi içerisindeki 

payı yüzde 1,2 gibi dikkat çekici bir orandır. Bu tahsisat muhtemelen Sümerbank kaynaklarından 

                                                           
7 Buraya dikkat isterim.  
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başta kuzey komşumuz Sovyetler Birliği olmak üzere yurtdışına (harice)
8
 öğrenci göndermek için 

yapılmıştır. Farklı bir ifade ile, Cumhuriyetin merkezinde sanayileşme olduğu kadar insan da 

vardır.  

İkinci nokta da; sektörlere yapılacak yatırımların tüm zamanların koşullarına göre de büyüklüğüdür. 

Maliye Bakanlığı–BÜMKO verilerine göre 1933 yılının bütçe büyüklüğü 202.958.636 liradır.
9 

42 

milyonluk kamu yatırım tutarı, toplam bütçenin yüzde 21,6’sıdır. Bu yüksek tutarlı sanayi 

yatırımları, Cumhuriyetin kendini güvende hissedeceği bir iktisadî modelin taşıyıcı kolonu olmuştur.  

Üçüncüsü de, İş Bankası’nın 1933 Sanayi Planı’nın yatırım gayretlerine olan katkısıdır. Banka’nın 

yapacağı fabrikaların yatırım tutarı 2.400.000 liradır. Ve toplam sanayi yatırımları içerisindeki payı 

yüzde 5,46 gibi oldukça yüksek bir orandır.  

-III- 

Yukarıda özetlenen stratejik algıya dayanan yeni ve yoğun bir sanayileşme dönemiyle, Cumhuriyet 

tarihinde iktisadi açıdan müstesna bir parlak sayfa yaratılmış olmaktadır. Temel stratejik sentezin 

yapıldığı 1932 sonrasında, bu dönemin ortalama büyüme hızı yüzde 8’e yakındır ve sanayinin 

öncülüğündedir. O yüzdendir ki, İkinci Dünya Savaşının büyük tahribatına rağmen, savaş sonunda 

Türkiye ekonomisi, bu yılların kuvvetli yatırım temposu sayesinde 1945 sonrasında tekrar hızla 

canlanabilmiştir.  

  Şekil 1. 

 

                                                           
8 Bu konu planda ayrıntılarıyla ele alınarak, Mesleki Tedrisat başlığı altında özel bir bölümle değerlendirilmiştir. İlgili 

kısmın sayfa kenarlarında Gazi Mustafa Kemal’in ayrıntılı notları bulunmaktadır. 
9 Maliye Bakanlığı BÜMKO (1995): Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924 – 1995). 2. Basım. S. 1995/5. Ankara. 

s.194. 
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1930’lar Türkiye’sinde imalat sanayi katma değerinin artış hızı yıllık ortalama yüzde 12’dir.
10 

Grafik 

son derece nettir. Bu parlak sanayileşme deneyimi imalat sanayi katma değerinin ulusal gelir 

içerisindeki payında meydana gelen gelişmelerden de görülebilir: 1929 yılında imalat sanayi katma 

değerinin ulusal gelir içindeki payı yüzde 8,4’dür. Halkçı–Devletçi ekonomi yönetiminin dönem 

sonunda ise bu pay yüzde 14,7’ye yükselmiştir. Bu başarının arkasında, korumacılık ve devletçiliğin 

harika sentezi yatmaktadır. Sentezdeki korumacı faktör, dünya krizine karşı doğru bir koruma 

mekanizması sağladı. Depresyonda, Türk ekonomisini emperyalist sistemden kısmen koparabildi.  

Demiryolları + Sanayileşme = Devletçilik sihirli denklemi temelinde ekonomisini örgütleyen 

Kemalist Türkiye’nin 1923–1938 dönemi, ilk defa yirminci yüzyılda geri kalmış ve bağımlı bir 

ülkenin dış açıkları, kronik dış borçları ve mali esareti olmadan, kendi kendine yeten bir 

sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin, ütopik bir fantezi olmadığını gösterdi.
11

 Başka bir deyişle; 

Kemalist deneyim ulusal kapitalist model içinde geri kalmışlık ve bağımlılığın üstesinden gelmenin 

önemli bir çabası olarak da tanımlanabilir. Bu tercih sayesindedir ki; Üretim alanına, Dolaşım 

alanına (dış ticaret, borçlanma, finansal akımlar), Bölüşüm alanına, Fikir alanına sahip, yeni özgür 

ve bağımsız bir ülke yaratılmıştır. Sözün özü ya da çıkartılacak son ders, her zaman “büyük bir 

sabırla benim gibi bir koruğun helva olmasını beklemiş olan ” ve çok zamansız kaybettiğim, çok 

arayıpözlediğim, sevgili hocam–ağabeyim Prof. Dr. İşaya Üşür’e ait olsun. “Dolaşım alanına haklı 

vurgular, üretim alanı ile bağlantılandırılmadığı sürece ve takdirde, özgürlüğün mevcut yapılar 

içinde mahkûm kalacağından endişe duyarım. Böylece, formel bir bağımsızlık mevcut olabilir; ama 

değindiğim anlamda özgür olunamıyorsa, bağımsızlık da fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Getirme 

çabasında bulunduğum tanımlar, öyle sanıyorum ki, diğer yandan “yurtseverlik”in de fiili 

içeriklerini oluştururlar. Sanıyorum, Mustafa Kemal’in seçtiği strateji de bu doğrultudaydı”.  

Ve bu deneyim, 1961 Anayasası ile yeniden toplumsallaştırılan planlama fikri ve bu fikri hayata 

başarıyla geçiren Devlet Planlama Teşkilatı’nın sürükleyici aktörlüğündeki çalışma ve gayretlere 

esin kaynağı olmuştur.  

Unutulmamalıdır ki; planlama, eskimemiş, dişlileri fazla aşınmamış bir araç olarak başta Türkiye 

olmak üzere pek çok ulusal ekonomiye hizmet etmiş (ve) onları tarihin bir aşamasında yukarıya 

çıkarmış bir kaldıraç olarak hâlâ kendi aklının ürünü politikaları olan ülkelere hizmet etmeyi 

sürdürmektedir. Bu kulvara yani planlama kulvarına yeniden katılabilmek için öncelikli tavır ya da 

eylem “başka seçenek yoktur” gibi insanları fikri ve eylemsel felce sürükleyen ideolojik tutsaklığı 

aşabilmek olmalıdır. 

Ve artık Juliet’i görmeden (kalkınma–sanayileşme) Romeo’nun ruh hali (büyüme hızı) üzerine 

“arttı-azaldı-aynı kaldı” dan ibaret laf salatası yapmak da iktisatçılık olarak anlaşılmamalıdır. 

Bilsay Kuruç hocamın yazdıklarıyla
12

 bitirelim: 

                                                           
10 Tuncer Bulutay, Yahya Sezai Tezel, Nuri Yıldırım. (1974). Türkiye Milli Geliri: 1923-1948. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları. Ankara. 

11 Boratav, Korkut (2003).Türkiye İktisat Tarihi 1908–2002. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara. 

12 Kuruç, Bilsay. (2009). “Kırk Yıl Öncesinden İzlenimler”. Mümtaz Soysal’a Armağan. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. 

s.27-41. Ankara.   
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“Akan suda iki kere yıkanılmaz! sözü eskidir. Eskiyi birebir yaşayabilmenin ya da 

başarıyla taklit edebilmenin olanaksızlığını insan unutursa, bu sözü anımsamalıdır. 

Ama eskinin ciddi birikimi, onu silme çabalarıyla yüzleşip yeni birikimleri filizlendirir. 

İnsan bunu da unutmamalıdır”.  
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24 OCAK KARARLARINA KADAR KALKINMA PLANLARI 

 

Doç. Dr. Ali SOMEL 

 

 

Merhabalar.  

Merhabalar. Sabırla son oturuma katıldığınız için bütün katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. 

Ardından da elbette, Makina Mühendisleri Odası’na, TMMOB’ye ve kıdemli hocalar arasında bir 

genç akademisyen olarak benim buraya katılmamı sağlayan sevgili Kaya Güvenç’e ve hocalarıma 

elbette teşekkür ediyorum.  

Benim konum, 24 Ocak Kararları’na Kadar Kalkınma Planları. Aslında kendimden beklediğimi ve 

bu oturum açısından da bekleneni yapamadım. Şu açıdan: Normalde, 1. Sanayi Planı’nın ardından 

beş yıllık kalkınma planlarını anlatmam gerekirdi. Bu konuya gireceğim elbette; fakat ben iktisatçı 

değilim, mühendis zaten değilim. Benim alanım siyaset bilimi. Siyasi tarihle ilgileniyorum. Planları 

okudum, ama konu beni esas olarak planlama tarihi üzerine konuşmaya sevk etti. Dolayısıyla 

buradaki konuşmalarda da refere edilen tarihsel bağlama, kalkınma planlarının bağlamına ilişkin bir 

şeyler paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Elbette planlara değineceğim.  

Ondan önce şunu söylemek isterim: Kaya ağabey, bugünkü muhalefet bloğu için, “Elimizde böyle 

bir deneyim varken, 1961 Anayasası ve planlama açısından öncesi ve sonrasıyla ilgili bir deneyim 

varken neden bu konuda konuşmuyorlar?” gibi bir soru dile getirdi. Aslında önceki gün 

Kılıçdaroğlu, “Herkes bugün yaşanılanlarla ilgili konuşmalı” diyerek, TÜSİAD Başkanına bir 

telefon açmıştı. Zannedersem, bugün haberlere konu oldu, TÜSİAD Başkanı, “İktisadi olarak durum 

kötü. İktisat biliminin bilinen kurallarına, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla 

dönülmesi gerekiyor. Bizim Ekim ayında yayınladığımız Yeni Bir Anlayışla Geleceği inşa 

raporunda, ne yapılması gerektiğini söylemiştik” dedi. Yani muhalefet “Konuş!” diyerek TÜSİAD’a 

seslendi, TÜSİAD da “Biz konuşuyoruz zaten. İktisattan ne anladığımızı da raporda yazmıştık” dedi.  

Tabii, uzun uzun o rapora girmeyeceğim, ama o raporun üç tane ayağı var; insani gelişme, teknoloji 

ve inovasyon, kurumlar ve kurallar. Bu tartışmayla bağlamak açısından şunu sorabiliriz: İnsani 

gelişme denilirken tam istihdam ele alınıyor mu, yani bizim hedeflediğimiz tam istihdam mıdır? 

Teknoloji, inovasyon derken, dün Bilsay Kuruç hocamızın bahsettiği sanayileşme misyonundan mı 

bahsediyoruz? Kurumlar ve kurallar derken, “Piyasanın bu kadar dağıttığı bir ekonomi karşısında bir 

Devlet Planlama Teşkilatı kurmak mı gerekiyor” diyor TÜSİAD? Bu soruların yanıtının “Hayır” 
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olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunun açıklaması, Özgür Narin hocamızın söylediği gibi, Türkiye’de 

kamusal mülkiyete dayalı bir ekonomi kalmamasıdır, TÜSİAD’ın da zaten bu konuda zıt bir 

pozisyonda olmasıdır. Dolayısıyla “Muhalefet neden konuşmuyor” sorusuna aslında biraz da 

elimizdeki malzemeler yanıt veriyor diye düşünüp konuma girmeye çalışayım.  

Kalkınma planlarını hep 60-80 dönemi olarak ele alıyoruz ve evet, gerçekten 61 Anayasasında, 

“yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak 

devletin ödevidir” diye bir bahis var ki, bu 82’de ortadan kaldırılıyor ve Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın anayasal statüsüne son veriliyor. Bu durumda, 24 Ocak Kararları öncesi kalkınma 

planları dediğimizde, “Bu dönemi gerçekten 60-80 arası olarak mı düşüneceğiz, nasıl imleyeceğiz? 

Bunun başlangıcı ve sonunu belirleyen anayasalar mıdır, onun hemen öncesindeki 27 Mayıs ve 12 

Eylül darbeleri midir?” diye bir soru sorabiliriz. Burada biraz kalkınma plancılığının tarihsel 

bağlamına girmek gerektiği ve buradaki sistem içi ve sistem dışı dinamikleri hatırlamak gerektiği 

görüşündeyim. Aslında Kaya ağabey oturumun başında ifade etti. Burada da kısaca özetleyecek 

olursak…  

Söz ettiğimiz dönemde bir yandan kapitalist sistem bir dönüşüm geçiriyordu, ABD merkezli bir 

emperyalist hiyerarşi kuruluyordu; klasik sömürgeciliğin yerine Bretton Woods kurumlarına dayalı 

bir eklemlenme alıyordu; emperyalist/kapitalist ülkelerin sermaye ihracına dayanan, bağımlılık 

ilişkileri kurdukları bir eklemlenme mekanizması yaratıyordu. Bunun Türkiye'ye tercümesi, 

Marshall Planı çerçevesinde -'46 yılı gerçekten kritik bir dönemeçtir- Türkiye'nin dış kredilere, 

devletçilik ve sanayileşme yerine özel sektöre ve tarımsal ihracata dayalı bir ekonomiye 

dönüşmesiydi. Bunun karşısında ise sosyalist sistem, gerek Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki zaferi, 

gerek Çin Devrimi ve devamında azgelişmiş diye tabir ettiğimiz coğrafyada meydana gelen 

hareketlerin sosyalizme bağımsız kalkınma seçeneği olarak yönelimiyle bir etki yaratıyordu. Bunun 

ise Türkiye'ye tercümesi, o dönemde “Hür dünya cephesi” diye adlandırılan kapitalist sistemin 

parçası olma kararında bulunmuş bir Türkiye için, “Sosyal adalete dayalı bir kalkınma, kapitalist 

sistem içinde ve emperyalist sistem içerisinde mümkündür” örneği yaratılmasıydı. 50’lerde bu 

Türkiye'de tartışılmaya ve işlenmeye başlanmıştı.  
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Burada yine kavramsal ve kuramsal bir tartışmaya girerek, “Kalkınma planlaması, sistemler arası, 

her iki sistem için de geçerli olan sınıflar üstü bir gündem miydi?” sorusunu sorabiliriz. 

Tanımlamayı kolaylaştırmak açısından, planlı kalkınmadan bahsediyorsak, “planlamayı” sınıfsal 

niteliği üzerinden değerlendirmek ve kategorize etmek gerektiği görüşündeyim. Burada da sosyalist 

planlama ve kapitalist planlama diye niteliksel olarak ayrı iki tane planlama türü var. Tabii ki, bunun 

da kendi içerisinde heterojenlikleri vardır; ama sosyalist planlama deyince kastettiğimiz şey, 

kamulaştırmaya dayanan, özel mülkiyetin tedrici tasfiyesini öngören bir planlama türüdür. Ayırt 

edici özelliği, elbette ki temelde işçi sınıfının planlama sürecine katılması ama özellikle sermaye 

sınıfının dışlanmasıdır. Tabii, ortada bir sermaye sınıfı olmayacağını düşünebiliriz sosyalizmde; ama 

mülk sahibi olan kesimler bir süre varlıklarını sürdürecekleri için, onların belirleyiciliğinde bir 

planlama yaşanmamasıdır. Bir ideal olarak da işçi sınıfından yeni insanın yaratılmasıdır diyebiliriz; 

yani eşitlik duygusuna, kolektivizm duygusuna sahip insanın yaratılmasını hedefler sosyalist 

planlama. Bunun karşısında ise kapitalist planlamanın ne olduğunu biliyoruz; özel sektörü 

destekleyici, piyasaya yol gösterici, kriz ve savaş gibi konjonktürler sonrası sermayenin yeniden 

değerlenmesini sağlayan, ayırt edici özelliği sermaye merkezli olan bir planlama türüdür.  Ama bir 

ideal olarak işçi sınıfıyla uzlaşmayı da öngörür kapitalist planlama, yani işçi sınıfını ikna etmeyi ve 

kapsamayı da öngörür. Dolayısıyla kalkınma planlaması deyince, aslında kapitalist planlamanın 

azgelişmiş ülkelerde sanayileşmeyi, yani yatırım malları üretimini ve yeniden bölüşümü (tam 

istidam, sosyal haklar) öngören bir versiyonudur diyebiliriz. Türkiye'de bunun uygulaması, bilindiği 

gibi, kamu için emredici, özel için yönlendirici bir planlama olmuştur.  

Bu bağlam içerisinde düşünecek olursak, 60-80 arası kendinden menkul bir kamucu özelliğe mi 

sahiptir? Ben, öyle düşünmemek gerektiği fikrindeyim. Birincisi, 46 itibarıyla aslında Türkiye 

liberal bir planlama yönelimine girdi. Az sonra değineceğim, Serdar Şahinkaya hocamız da anlattı; 

İvedili Plan asında bunun sonuncusuydu. Tamam, bir kalkınma planlaması özelliğine sahip 

olduğunu belki iddia edemeyiz, çünkü sosyal sektörleri tam olarak kapsayan bir plan değildi; ama 
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önceki planlardan biraz farklı olarak, yani 30’lardaki planlardan farklı olarak, girdi-çıktı ilişkileri 

diyemesek bile, daha bütünlüklü bir şekilde sanayileşmeyi içeren bir plandı. Ama bu planla birlikte 

Türkiye'nin ne tercihte bulunduğu, “hür dünya cephesi” içerisinde yer alma ve ona göre bir ekonomi 

politikası izlenmesi, hemen peşinden bir dümen kırılması sonucunu doğurdu ve Serdar hocamızın 

anlattığı gibi, liberal bir kalkınma planlaması dönemi açılmış oldu. Ben böyle nitelendirmekten 

yanayım; liberal bir kalkınma planlaması dönemine girmiş oldu Türkiye.  

Yine dönemin başlangıcı ve sonunu belirlemek açısından, planlamayı önce dayatan, kuran da 

diyebilirsiniz, sonra tasfiye eden, aslında iktisadi gelişim açısından Türkiye'nin emperyalist sistemle 

mali ilişkilerinde ortaya çıkan krizlerdir. Tetikleyici rol oynaması itibarıyla 58’deki devalüasyon ve 

devamındaki istikrar tedbirleri ve 24 Ocak Kararlarını işleyebiliriz, ama buradan kendi başına bir 

kamuculuk çıkmaz. Nereden kamuculuk çıkar? Değindik, birincisi, aslında dünyadaki sosyalizmi bir 

güç merkezi haline getiren gelişmeler; ikincisi de, 50’li yıllarda -yine Kaya ağabey anlattı- 

Demokrat Parti politikalarının bir antitez doğurması; toplumda, gençlik içerisinde, aydınlar 

içerisinde, işçi sınıfı içerisinde, aslında sarı sendika sayılabilecek Türk-İş içerisinde dahi 

bağımsızlıkçı ve sosyal adaletçi bir yönelim üretmesiydi. Buralardan kamuculuk çıktı. Yoksa, 

kendiliğinden bir birikim rejiminin kamuculuk ürettiğini söyleyemeyiz. Şöyle bir tanımlama da 

yapılabileceğini düşünüyorum: Bir dönemin başlangıcını ve sonunu imlemeye çalışıyoruz ya, 61 

Anayasası Demokrat Parti’nin krize soktuğu kapitalist ekonomi açısından “reformcu bir 

restorasyon” sağlamıştı, öncesi ve sonrasıyla. Korkut Boratav hocamız, 58 istikrar tedbirlerinin 

aslında 60’lı yıllarda uygulanmaya devam edildiğine dikkat çekiyor. Aynı şey 82 için de “karşı-

devrimci bir restorasyon” ifadesiyle böyle tanımlanabilir.  

Şimdi bir zaman çizgisi içerisinde, 46’dan başlayarak planlamanın serüvenini kısaca sizlerle 

paylaşmaya çalışacağım. Çizelgede en yukarıda planlar, onunla paralel yaşanan siyasi gelişmeler ve 

en altta da planlama sürecinde dış müdahaleler arasındaki ilişkilendirmeyi sunacağım.  

46’da, devletleştirmeye ve sanayileşmeye dayanan İvedili Plan’dan bahsetmiştik. 46 yılında seçim 

oluyor, Peker hükümeti kuruluyor, hemen peşinden İvedili Plan rafa kaldırılıyor ve Serdar 

hocamızın da bahsettiği Vaner Planı devreye sokuluyor. Vaner Planı aslında uygulanan bir plan 

değil, yani liberal ekonomiye dayalı bir plan olarak sunuluyor. Burada daha çok IMF ve Dünya 

Bankası’ndan kredi alabilmek için bir tür “niyet mektubu” olarak değerlendiriliyor siyasi tarihçiler 

tarafından. Çünkü uygulanan, hayata geçirilen, uygulayıcı mekanizması yaratılan bir plan değil. 

“Hür dünya” cephesinin, kapitalist dünyanın, “Evet, artık bundan sonra devletçi bir sanayileşme 

olmayacak, kapitalist dünyada bize düşen neyse, bundan sonra onu yapacağız” beyanatıdır Vaner 

Planı. 47 ve 48’de ABD Devleti’ni temsil eden Thornburg isimli bir girişimcinin raporları eşliğinde 

Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izlemesi gerektiği konusunda yönlendirmede bulunuluyor. 

Bu aynı zamanda Vaner Planı’na paralel olarak bundan sonra yapılacak tercihleri belirliyor.  

50’deki seçimlerde Demokrat Parti iktidara geliyor, ama Demokrat Parti öncesinde aslında 

Türkiye'nin nasıl bir çizgide ekonomi ve kalkınma politikaları izleyeceği ortaya çıkmış vaziyette. 

Tabii, şöyle bir ilginç nokta var: Demokrat Parti, programında başta planlama varken, devamında 

planlamayı “tu kaka” ilan eden, planlamanın komünist işi olduğunu söyleyen bir siyasi dil 

tutturuyor. Bu 50’li yıllar boyunca geçerli. Öte yandan da izlenen tarımsal ihracata dayalı politikanın 

gerektirdiği dış kredi, içerideki yapılan harcamaların dışarıdan denetimini dayatıyor. Aynı zamanda 

Türkiye'nin o tarım eksenli ve bağımlı ekonomi politikası içerisinde dahi bir sanayileşme gündemi 
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var. 50’lerin ortalarından itibaren plansız bir kalkınma politikası çerçevesinde ithal ikameciliğin 

başladığını ve KİT’lerin kurulduğunu görüyoruz. KİT’leri doğrudan kamucu bir ekonomiye geçiş 

olarak düşünmeyelim; çünkü Bayar’ın deyimiyle, “özel sektöre süt analığı” yapan bir sektördür. 

KİT’lerin özel sektörü beslemesi öngörülür ve bu çerçevede aslında temel liberal perspektifinden 

sapmadan, ama ithal ikameci ve KİT’lere dayanan bir ekonomi politikası izlenir.  

Bu yıllardan itibaren Demokrat Parti’nin izlediği gündelik ekonomi politikalarına Batılıların 

müdahalelerini görmeye başlıyoruz. “Biz sizin harcamalarınızı kontrol altında tutmak istiyoruz, daha 

bütünlüklü ve daha programa dayalı harcamalar yapmanızı istiyoruz” diyorlar ve bu, belli bir 

noktadan sonra bir planlama talebine dönüşüyor. 58 yılında devalüasyonla birlikte bir Koordinasyon 

Bakanlığı kurmak zorunda kalıyor Menderes. Bunu Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu gibi 

yapamıyor, çünkü hâlâ planlama düşmanı pozisyonunu sürdürüyor; ama Batılıların baskısı sonucu 

bu adımı atıyor. Hatta siyasi tarihçilerin anlatımıyla dışarıdan gizli saklı bir şekilde getirilen 

Tinbergen-Koopman isimli uzmanlar eşliğinde bir plan hazırlığına, hatta bir planlama örgütü 

hazırlığına girişiliyor. Fakat siyasi gelişmeler açısından aslında Menderes’in suyu kaynamış 

vaziyette ve neticede, 27 Mayıs’ta, bildiğimiz siyasi hâdiseler sonucunda darbenin gerçekleştirdiğini 

görüyoruz. Bir yandan dünyadaki gelişmelerden ilham alarak müdahalelerine “devrim” diyen, diğer 

yandan NATO’ya ve CENTO’ya bağlı olduğunu söyleyen bir hareket gerçekleşiyor.  

Şöyle bir yanılsamayı ortadan kaldırmak gerekir: Evet, dünyadaki Bağlantısızlar Hareketi’nin etkisi 

27 Mayıs’ta muhakkak vardır; ama Bağlantısızlar Hareketi’ne eklemlenebilecek karakterde bir 

yönelim, öyle bir radikal sebebi ve sonucu olmamıştır 27 Mayıs’ın. 61 Anayasasında çok 

içselleştirilmiş bir gündem olarak planlamaya nasıl yer verildiğini bu hikâyeden görebiliyoruz. 61 

Anayasası öncesinden itibaren planlamanın temelleri atılmıştır. Nitekim 27 Mayıs sonrası, 61 

Anayasası öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor.  

Uzun uzun burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü plana giremeyeceğim; ama 60-80 arasında 

hayata geçen planların belli kırılmaları var. Kısaca onlara değinip zamanıma göre toparlamaya 

çalışacağım.  

Birinci plancılar, 60 darbesi öncesi Batılı uzmanlarla birlikte çalışmaya başlamış olan isimlerden 

oluşuyor ve aralarında kendilerini “sosyalist” olarak nitelendirenler var. Örneğin, Yön Bildirisine 

imza atanlar, sonrasında Sosyalist Kültür Derneği’ne dönüşecek olan o hareketin içerisine yer 

alanları görüyoruz. Bu anlamıyla toplumsal duruşları ve ideolojik duruşları soldan yana, emekten 

yana ve kendilerini yurtsever olarak -herhalde bunu söylemek yanlış olmaz- gören insanlar.  

Planlarla ilgili yine şöyle bir parantez açarak bir bilgi vereyim: Planlama meselesi ya da kalkınma 

planları deyince şu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir: Plan nasıl finanse edilecek; içeriden mi, 

dışarıdan mı; yani dış kredilerle mi, yoksa iç kaynaklarla mı? İç kaynaklarla ise, ne kadar emekten 

fedakârlık beklenecek, ne kadar sermayeden fedakârlık beklenecek? Dolayısıyla nasıl kaynak 

sağlanacağı, finansman meselesi önemlidir. İkincisi, temelinde özel sektörün mü, yoksa kamu 

sektörünün mü olacağı önemli bir sorudur, kısa ve uzun vadede. Üçüncüsü de, bir sanayileşme 

misyonuna, Bilsay hocamıza bir gönderme yapacağım, yani ne yapıp edip yatırım malları üreten bir 

ekonomiye dönüşme hedefi midir esas olan? Bu soruya nasıl yanıt verildiği de önemlidir ve bununla 

birlikte elbette sosyal adaletin ne kadar sağlandığı. Bunu şöyle düşünebiliriz; “Bir vadede, ihracat 

yaparak, bizim kendi sanayicilerimiz ülkeye girdi sağlayacaklar. Biz ihracatı teşvik edelim” derseniz 
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-ki, 24 Ocak Kararları sonrası böyledir- bu başka bir yönelimdir, sizin sanayileşmeyi toplumu da 

dönüştürecek bir misyon olarak düşünmeniz başka bir yönelimdir.  

Planlama bu sorulara verilecek yanıtlara göre şekillenir ve ilk plancılar ilk soruyla bağlantılı olarak, 

“Plan nasıl finanse edilecek?” sorusuna, 50’li yıllarda zenginleşmiş olan toprak ağaları ve tüccarların 

sırtından planın finanse edilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu savunularıyla iktidar arasında 

uyuşmazlığa düştüler ve 62 yılında istifa etmek zorunda kaldılar. İstifa ederken de yine kendilerine 

referans aldıkları nokta, planlama fikrinin dışarıdan Türkiye'ye getirilmiş olmasıydı; yani solda yer 

almakla birlikte veya toplumsal olarak planlama fikrini temsil etmekle birlikte, Dünya Bankası’nın 

ya da OEEC’nin o dönemde planlama fikrini Türkiye'ye getirmesini kendilerine referans olarak 

alıyorlardı söz konusu uzmanlar. 63 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile bir anlaşma 

yapıldı ve bu anlaşma aslında 60-80 arası planlamanın da biraz kaderini belirledi; çünkü bu anlaşma 

doğrultusunda, 22 yıl içerisinde serbestleşmeye geçilmesi hedefleniyordu. Gerçi imzalanan katma 

protokolde anlaşma hedeflerinin planlarla çelişmesi halinde planların geçerli olacağı yönünde bir 

şerh konuyordu. Ancak anlaşmanın getirdiği dış ticaret politikası ve çerçevesi ister istemez 

planlamanın içeriğini de belirleyen bir özelliğe sahipti. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na 

baktığımızda, 61 Anayasası ve o dönem kalkınma planlamasının temelindeki sosyal adaletçiliğe 

kuvvetli vurgular taşısa da, doğrudan AET referansıyla olmamakla birlikte uzun vadede özel 

sektörün güçlendirilmesini, korumacılığın geçici olması gerektiğini kuvvetle belirten ifadeler 

görürsünüz.  

Türkiye'de toplumsal mücadeleler bu dönemde yükseldi. Dış kredilere bağımlı, ödemeler dengesi 

sorunları yaşamaya devam eden ekonomi 70’te devalüasyon yaşadı. Aynı evrede sosyalist hareket 

ivme halindeydi ve işçi sınıfı üzerindeki etkisi 15-16 Haziran eylemlerine sebep olmuştu. 71’de 

askeri muhtıra sonrası bir teknokrat hükümeti kuruldu. Hükümette, istifa eden ilk plancılardan 

Dünya Bankası’nda çalışmaya başlayan Atilla Karaosmanoğlu yer aldı. Bu, aslında 60-80 arası 

çalkantılar içerisinde de bir sürekliliği ifade etmektedir. 70’li yılların gelişimi açısından anlamlı bir 

başka gelişme TÜSİAD’ın 71 yılında kurulmasıdır; çünkü Türkiye ekonomisinde tekelleşme de 

kendisini göstermektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı bu koşullar altında oluşturulmuştur. 

Uzun vadeli Birinci Perspektif Plan’ın  güncellenmesi ihtiyacıyla İkinci Perspektif Plan 73 yılında 

yayınlanır ve bunun nihai noktası, 1995’e gelindiğinde, AET ile yapılan anlaşma çerçevesinde 

Gümrük Birliği’ne gidilmesidir. Benim iddiama göre, bu da yine liberal planlama anlayışının 

sürdüğünün göstergelerinden biridir.  

Aslında dönemin en tartışmalı ve ilginç evrelerinden biri Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’dır. 

Bilsay hocamızın DPT Müsteşarı olduğu dönemde, kendisinin sanayileşme misyonu diye ifade ettiği 

içerikle bir plan hazırlanır; ancak, dünya konjonktürü değişmiştir. 70’li yıllarda, biliyorsunuz, 

Bretton Woods sisteminin kalkması, OPEC, petrol krizi ve onun yarattığı serbestleşme baskıları 

doğrudan planın kendisine dönük bir müdahaleye dönüşür. Dünya Bankası Başkanı McNamara 

Türkiye'ye gelir, OECD ve IMF kendi istedikleri istikrar planının dayatılmasını isterler ve 24 Ocak 

Kararları bu çerçevede ilan edilir. Bilsay Kuruç hocamızın yerini Turgut Özal DPT Müsteşarı olarak 

yer alır ve ancak bu yetmeyerek devamında 12 Eylül darbesi ve 82 Anayasası’nın geldiğini biliriz.  

Son birkaç dakikayı değerlendirmek açısından, bu hikâyeye dönemi başlatan ve bitiren başka bir 

espri eklenmesi gerektiğini, aslında başka bir noktadan bu döneme bakmamız gerektiğini 
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düşünüyorum; o da bu dönemin başıda ve sonunda yapılan iki tane “gayri resmi” plandır. Bir tanesi, 

60 öncesi muhalefet partisi Hürriyet Partisinin  

Partisi’nin 1957 İktisadi Gelişme Planı’dır, diğeri ise hemen 80 öncesi Türkiye İşçi Partisi’nin 78 

Karşı Planı’dır. Neden bunları ifade etme ihtiyacı duyuyorum? Çünkü aslında bu iki dönemin hem 

başlangıcını, hem de nasıl kapandığını ifade etmek açısından bir yansıtıcı görevi görür bu iki plan. 

Hürriyet Partisi, Demokrat Parti’den kopmuş olan ve Demokrat Parti’nin dış dünyayla, yani Dünya 

Bankası’yla, dışarıdan gelen kreditörlerle uyumsuzluğunu ve iktidarın ona uyum sağlaması 

gerektiğini görerek hareket eden bir topluluktur. Tamam, siyasi tarih açısından, Hürriyet Partisi’nin 

liberal demokrat bir kimlikle esas olarak Demokrat Parti’nin baskıcılığına karşı kimlik kazandığını, 

57 seçimleri sonrası artan siyasi baskının hareket noktasını olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir yandan 

da Hürriyet Partisi’nin unsurları sağcılardır ve Türkiye'nin geleceği açısından liberal bir ekonomik 

ve siyasi restorasyondan yanadırlar ve bu çerçevede planlamayı formüle ederler. Nihai olarak 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılır, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Demokrat Parti sonrasında bir 

planlama uygulaması konusunda cesaretlendirirler. Türkiye İşçi Partisi’nin ise, hepimizin bildiği 

gibi, Demokratikleşme İçin Plan isimli bir planı var. Hazırlayıcılarının “Karşı Plan” adını verdiği 

plan çalışmasının oluşum hikayesini bilmek açısından şu notu düşme ihtiyacını duyuyorum: Metni 

hazırlayanlar, sosyalist devrim fikrine sahip TİP kadrolarıdır ve bu metni hazırladıktan sonra 

partiden tasfiye edilirler. Tasfiye edilmeleri sonra ise, Türkiye İşçi Partisi’nin o dönemde gelişen 

sağa karşı CHP’yle belki bir ittifak oluşturabileceği yönündeki beklentileri -benimkisi bir yorum 

tabii ki, ama bunu söylemek çok yanlış olmaz- aslında sosyalist nitelikli olan bu planın 

“Demokratikleşme İçin” şeklinde isimlendirmesine sebep olur. Yani ayırıcı özelliği Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken onun karşısında yer alan ve sosyalist fikre dayalı bir plan 

olmasıdır.  

Bir karşılaştırma yapacak olursak, Hürriyet Partisi’nin planı özel sektör eksenlidir, aslında sermaye 

sınıfı adına Demokrat Parti’nin yarattığı krizi çözmeye aday bir plandır. Sonrasını belirlemesi 

yönüyle eksik olan nokta, 60 darbesine kadar geçen süreçteki toplumsal mücadeleler sonrasında, 

özellikle kamucu bir planın geçerli olması, kalkınma planlarını bu mücadelelerin belirlemesidir. TİP 

planı açısından geçerli olan ise, sosyalist yönelimli bir plan olmasıdır ve dış ticareti, bankaları, 

sigortaları devletleştirmeyi öngörmesidir. Hem sağa, hem ortanın solunun çizgisine karşı dış krediye 

dayalı bir planlama çabası karşısında… Çünkü Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı her ne kadar 

sanayileşme konusunda, yatırım malları üretimi konusunda kararlı ve bu konuda pazarlıkçı ise de, 

dış kredilere bağımlıdır. Bunun karşısında ise doğrudan sermaye sınıfının mülksüzleştirilmesi, 

kamulaştırmalara dayalı bir finansman öngörür TİP planı ve sermayenin krizi karşısında işçi sınıfı 

adına bir iktidar adaylığını ifade eder. Ama planın akıbeti açısından ise şu söylenebilir: O dönemki 

konjonktür açısından, CHP’yle olası bir ittifak fikri nedeniyle plan metninin kendisi politik bir 

örgütlenme aracına dönüşememiştir.  

Ben bu çalışmayı hazırlarken pek çok kaynaktan faydalandım. Onların başında gelen, genç bir 

arkadaşım, meslektaşım Aslı Yılmaz Uçar’ın yazdığı planlama teziydi. Tezinde rast geldiğim bir 

detay var; Dördüncü Beş Yıllık Plan’a dair TMMOB’nin sunduğu görüş ve Plan’la ilgili dile 

getirdiği bir eleştiri. Bir kere, TMMOB o dönemde çok önemli bir tespitte bulunuyor ve diyor ki, 

Dördüncü Plan’ı “adeta dikte ettiren” -çünkü nihai olarak o hale geliyor plan metni- “emperyalizmin 

uluslararası kuruluşları IMF, DB, OECD’dir … yerli tekelci sermaye kuruluşları … TÜSİAD’dır, 
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Koç Holding’dir.” Plan ve plan stratejisinin “toplumun düzensizliklerini belli ölçüde saptadığını” 

ancak bunların “emperyalist-kapitalist sistem içinde geri kalmış bir ülke olmasından 

kaynaklandığını” saptayamadığını vurguluyor. Fakat yine bunları söylerken, plan stratejisindeki 

saptamaların ilk plan stratejisindekilerin de “çok gerisinde” olduğuna dikkat çekiyor. İlk plancıların 

istifa etmesine konu olan tasarı, TMMOB’un görüşüne göre “bağımsız bir kapitalist ülke” 

hedeflemektedir. Buna karşılık TMMOB nasıl bir plan olması gerektiği konusunda, dış ticaret, 

bankacılık ve sigortacılığın “toplum yararına denetlenmesini” önermektedir.  

Bence bu, TMMOB’nin müdahalesi açısından çok değerlidir, politik olarak çok değerlidir, ama bize 

şu soruyu sordurur: “Kalkınma planlarının sorununu çözecek olan toplum yararına denetim midir ya 

da burada ifade edildiği haliyle aslında Birinci Beş Yıllık Kalkıma Planı’nın bağımsız bir kapitalist 

toplum, yani emperyalizmden kopmuş bir kapitalist ülke hedefi gerçekten solun beklemesi gereken, 

umması gereken bir çözüm müdür?” Özellikle TİP’in o dönemki planıyla karşılaştırdığımızda bu 

soru düşünülmeye değerdir.  

Konuşmamı bugüne uzanan bazı sorular ve yanıtlarla bitirmek istiyorum. Bugün kalkınma 

planlaması nostaljisi ne kadar doğrudur? Bence doğru değildir; çünkü tam da bu anlattığımız 

hikâyede görüldüğü gibi, kalkınma planlamasını gündeme getirirken onu ortaya çıkaran ve ortadan 

kaldıran koşulları gözetmek gerekir. Kalkınma planlaması sınıfsallıktan bağımsız mıdır? Bağımsız 

değildir ve olmamalıdır. Sosyalizmden etkilenmesi sonucunda kalkınma planlaması bağımsızlıkçı ve 

kamucu bir karakter kazanmıştır, kendiliğinden böyle bir karakteri yoktur. Kapitalizm, kalkınma 

planlamasıyla reformlar geçirilebilir mi? Güçlü bir sosyalist hareket, burada da ifade ettiğimiz gibi, 

kapitalizmi birtakım reformlardan geçmeye zorlayabilir; ama bir yandan da yaşadığımız deneyimde, 

Türkiye kapitalizmi ve sermaye sınıfı emekçilerden başka tavizler koparmış ve emperyalist sisteme 

uyumu gözeten bir liberal planlamayı bürokrasiye yerleştirmiştir. Neden bugüne toplumcu plancılık 

seviyesinde bir siyasi muhalefet yoktur? Çünkü mevcut siyasi muhalefet, TÜSİAD Başkanının 

konuşmasından da belli olduğu üzere genel olarak kapitalist sisteme ve emperyalist sisteme uyum 

üzerinden siyaset yürütmektedir.  

Peki, Türkiye'de kalkınma planlamasının birikimiyle sosyalist planlama gündeme getirilebilir mi? 

Evet, bu dönemin çelişkili yaklaşımları eleştirel bir süzgeçten geçirilirse ve sosyalist planlamanın 

birikimi, bu konuda yapılmış çalışmalar özümsenirse mümkündür. Hatta bugün Üçüncü Cephe diye 

de ifade edilen, sermaye sınıfını dışlayan, tutarlı, inandırıcı ve halk için heyecan veren bir programa 

dönüştürülebilir. Bu konuda da burada pek çok hocamızın da katkıda bulunduğu Dayanışma 

Meclisi’nin 2020 yılında hazırladığı Yeni Bir Cumhuriyete Doğru Raporu’na atıfta bulunmak 

istiyorum. Gerek Ekonomi Politik Raporu gerekse Sanayi ve Kalkınma Raporu bu sorulara yanıt 

vermek açısından bize verimli bir çerçeve sunuyor.  

Kullandığım kaynakları da öneri açısından da burada sizlerle paylaşıyorum.  

Teşekkür ediyorum.  
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IMF GÜDÜMÜNDE PLANLAMA 

V-VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI (1985-2005) 

Oğuz OYAN
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1. GİRİŞ 

Bu bildiride esas olarak üç ayrı Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde duruldu: 1985-2000 döneminde 

geçerli olan V. (1985-1989), VI. (1990-1994), ve VII. (1996-2000) Beş Yıllık Kalkınma Planları. 

Ancak dönemin öncesine (IV. Plan: 1979-1983) ve sonrasına (VIII. Plan: 2001-2005) kısaca 

değinmeden olmazdı; çünkü 1980’ler ile 2000’lerin ilk yarılarında Türkiye ekonomisine çok görünür 

dış müdahaleler yapılmıştı. Bu müdahaleler, bağımsız bir planlama yapabilme veya yapılmış olanı 

sürdürebilme ortamını yok etmişti. Uluslararası mali kuruluşların dikte ettiği ekonomik istikrar ve 

yapısal dönüşüm programları, her türlü planlama hedefinin önüne geçmişti.  

Aslında, 1930’ları istisna tutarsak, Türkiye’nin gerçek kalkınma plancılığının ilk üç plan dönemine 

(1963-1977) münhasır olduğu da söylenebilir. Üstelik giderek gevşeyen bir planlama anlayışına 

doğru evrilerek…  Ancak IV. Plan ilk üç plan geleneğini sürdüren hatta I. Plan ciddiyetine dönüş 

yaparak daha kararlı bir sanayileşme çerçevesini çizen son denemeydi. Bu plana göre GSYH yıllık 

ortalama %8,2 büyürken, sanayi sektörünün katma değer artışı da yıllık ortalama %9,9 olacaktı. 

Sanayinin katma değeri 1978’de %29,5 iken 1982’te %31,8’e çıkacaktı. Üretimin sektörel 

dağılımına bakıldığında da sanayinin 1978’de %41,2 olan payı 1983’te %45,9 olacaktı. (IV. Plan, 

s.206-207, t.115 ve 116). 

Sorun şuradadır ki, böylesine iddialı ve kamu kesimine/kamu yatırımlarına hâlâ önemli roller 

yükleyen bir sanayileşme planının uygulanmasına izin verilmemiştir.  İçte büyük sermaye hem 

ufuksuzdur hem de kılavuzu “IMF’nin ve Dünya Bankası’nın yeşil ışığı” yakmasından ibarettir. 

TÜSİAD, Ekim 1978’de ABD temasları sonrasında yazdığı Raporunda, bu ışığın yanmadığını tespit 

edip, “Türkiye basit teknolojiye ve emek yoğun üretime yönelmelidir. Küçük sanayiye ağırlık 

vermelidir” diyebiliyordu. Büyük sermayenin çapı buydu. Dış çevrelerin ise Türkiye’nin 

sanayileşmesini ve buna herhangi bir finansman desteği vermeyi istemedikleri çok açıktı. (Bu 

konularda bkz. Ergun Türkcan (hazırlayan) 2010, Attila Sönmez’e Armağan, Türkiye’de 

Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980, İstanbul Bilgi Üni. Yn., s.349-470).  

                                                           
1 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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IV. Plan, 1961 Anayasasının öngördüğü planlama anlayışının son direnme mevziiydi. Aslında ilk üç 

planın birikimi üzerinden Türkiye’de “sanayileşmenin kritik eşiğini aşma” (B. Kuruç, “Bir Planın 

Anatomi Politiği: Dördüncü Plan’ın Hazırlanışı ve Sonu”, Türkcan 2010, s. 357-410) iddiasıyla 

hazırlanmıştı ve bu bakımdan yeni bir dönüm noktası oluşturacaktı. Oysa 1979’un bunalım 

koşullarında IV. Plan’ın ilk yılında bile uygulanması pek mümkün olamayacak, tamamen kadük hale 

getirilmesi ise fazla beklemeyecek, IMF güdümlü 24 Ocak 1980 Kararları ile sağlanacaktı. Bundan 

sonrasında belirleyici olan Plan hedefleri değil IMF Kararları olacaktı. 

Aslında 1978-1984 dönemi planlamada çok uzun (7 yıl) süren bir kesinti dönemidir de denilebilir. 

Dönemin başlangıcında (1978) ve sonunda (1984) Planlamaya şeklen de ara verilmiştir. 1978 

boşluğu, MC Hükümetinin ciddi bir planlama hazırlığı yapmadan iktidarı CHP Hükümetine 

devretmesinin sonucudur; 1984 ise, 24 Ocak Kararları’nın hükmünün sürmesinin. Ama 1985’ten 

itibaren dönülen planlama anlayışı artık başka bir hikâyedir. 1982 Anayasası (m.166) da zaten 

planlamanın kurumsal yapısını (DPT) ortadan kaldırmış, “gerekli teşkilatı kurmak Devletin 

görevidir” demekle yetinmiştir. Onyıllar sonrasında bundan güç alacak olan AKP iktidarı döneminde 

DPT’nin 2011’de bir bakanlıkta müdürlüğe dönüştürülmesi, 2018’de de resmen tasfiyesi artık çocuk 

oyuncağı olacaktır. 

1985 sonrasının kalkınma planları artık şu veya bu derecede, doğrudan veya dolaylı olarak IMF 

etkisini taşıyan planlar olacaktır. O kadar ki, şeklen dahi plansız geçilen yıllardan üçüncüsü olan 

1995 yılı, kanunlaşması öncesinde son şekli verilmiş olan VII. Plan metninin, IMF telkinlerine göre 

davranan dönemin başbakanı T. Çiller tarafından çöpe atılıp yenisinin yeni bir biçim ve içerikle 

hazırlanması talimatıyla şekillenecektir. (2006 yılı, planlamaya ara verilen son yıldır). 

V. ve VI. Planların her ikisi de Anavatan Partisi (ANAP) Hükümeti tarafından hazırlanmıştır. Bu 

planlar hem IMF’nin hem de onun yolunda ilerleyen ANAP’ın liberal politikalarıyla uyumludur. 

Fakat IMF’nin çok daha baskın etkisi VII. ve VIII. Planlarda görülecektir. İstisnai olarak yedi yıllık 

bir dönemi kapsayan IX. Plan (2007-2013) büyük ölçüde IMF programının resmen bittiği Mayıs 

2008 sonrasına taşıyor olsa dahi, IMF’nin gölgesi bu dönemin “planlaması” ve uygulamaları 

üzerinde fazlasıyla hissedilecektir. X. Plan dönemi, AKP’nin kısmen IMF çizgisinden saptığı bir 

dönem olarak görülebilirse de asıl sapma Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne (CYS) geçildiği 

XI. Plan (2019-2023) döneminde ortaya çıkacaktır. Ama sapma neoliberal çizgiden çıkma anlamına 

gelmeyecek, monolitik rejimin bir sonucu olarak özerk kurumsal yapılardan ve IMF’nin “enflasyon 

hedeflemesi” yaklaşımlarından uzaklaşma anlamını taşıyacaktır.  

2. 24 OCAK KARARLARI: DIŞA AÇIK BİR EKONOMİK YAPILANMA 

1980’lerin ilk yarısında ekonomi ve maliye politikası kararları, 24 Ocak 1980'de IMF ile girilen yeni 

standby düzenlemesi çerçevesinde ve dışa açılan bir ekonomi koşullarında biçimlenecektir. IMF ile 

DB'nın önerdiği ve Türkiye ekonomisi açısından büyük bir dönüştürme operasyonu niteliği taşıyan 

istikrar ve yeniden yapılandırma programlarının uygulanması, 1970'lerde çok dinamik bir mücadele 

pratiği kazanmış olan örgütlü emek kesimlerinin tepkileri altında başarılamazdı. Dolayısıyla, 12 

Eylül 1980 askeri darbesine yol açan önemli bir neden de 24 Ocak Kararları’nın bir gereği olarak 

emeğin baskılanarak yeni düzene uyum sağlamasını zorlamak olacaktır. Böylece bu yeni bağımlılık 

programının önünün açılması sağlanacaktır. 
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IMF telkinlerine açık olan 1980'li yılların askeri-sivil yönetimleri, yasal/kurumsal düzenlemeleriyle 

olduğu kadar iktisadi/mali politikalarıyla da ekonomide kaynak tahsislerinin yönünü değiştirmek 

üzere güçlü müdahalelerde bulunmuşlar ve özetle şu politika araçlarını harekete geçirmişlerdir: 

 - Gelir yönetimi politikalarıyla iç talebin kısılıp dışa açılmanın zorlanması; 

 - Bunun için ücretlerin ve tarım gelirlerinin reel olarak geriletilmesi; 

 - Para politikasının yüksek faiz-düşük değerli TL uygulamasına çıpalanması; 

 - Kamu yatırımlarının profilinin değiştirilmesi; üretken sektörlerden çıkılması; 

 - KİT'lere kaynak tahsislerinin daraltılması;  

- 1986 sonrasında özelleştirme programının oluşturulması;  

- Teşvik sisteminin hizmet sektörlerine ve ihracata daha fazla yönlendirilmesi; 

- 1985'te KDV'ye geçiş üzerinden dolaylı vergilere daha fazla ağırlık verilmesi; 

- Fon sisteminin oluşturulması; fon kesintileriyle dış yükümlülüklere uyum sağlanması; 

- İthalatta efektif koruma oranlarının 1989 sonrasında hızla düşürülmesi;   

- 1989'da sermaye hareketlerini serbestleştiren döviz/kambiyo rejimine geçilmesi.     

(TPKKK'yı değiştiren 32 sayılı BKK). 

1989’da sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, 1980'lerde uygulanan para politikasında da bir 

değişim anlamına gelecektir. TL'nin reel değer kazanmasına yol açan bu politikalar ihracatı caydırıcı 

ithalatı teşvik edici niteliğiyle önceki döviz kuru uygulamasından ayrılmakla birlikte, kısa vadeli 

sermaye hareketlerini yani sıcak para girişlerini teşvik edici olacaktır
2
. Bir bütün olarak dış ticaret 

artışını destekleyici ve içerde reel ücretler üzerinde önce rahatlatıcı sonradan ise baskı yapıcı 

yönüyle "dışa açık" ekonomik yapılanmanın yeni bir veçhesini oluşturacaktır. (O. Oyan, “Kamu 

Maliyesi ve Politikası”, A. Şahinöz (hazırlayan), Türkiye Ekonomisi, Sektörel Analiz, 2001, Ankara: 

TEK, s. 282-83). 

1980’li yıllar bölüşüm ilişkilerinin çok sert bir biçimde ücretli kesimler ve köylü aleyhine döndüğü 

bir dönemi simgelemektedir. Bu kadar şiddetli bölüşüm şoklarının bir benzerini bulmak için II. 

Dünya Savaşı dönemine kadar gerilemek gerekir. 1970’li yıllarda sınıf sendikacılığının mücadeleci 

tavrıyla emek lehine dönen ve 1977’de görece en adil konumuna gelen gelir bölüşümü, 24 Ocak 

Kararları sonucunda çok hızlı bir bozulma sürecine girecektir. Gerileyen sadece reel ücret düzeyleri 

olmayacak, sosyal haklarda da önemli gerilemelere yol açılacak, emek kesiminin örgütlenme ve hak 

                                                           
2 K. Boratav, Sol Gazete’de 10 Aralık 2021’de yer alan “Ocak-Eylül 2021’de Millî Gelir: Bölüşüm Göstergeleri” başlıklı 

makalesinde aynı doğrultuda şu tespiti yapmaktadır: “Turgut Özal, 1980’li yıllarda pahalı döviz / reel faiz ikilisini birlikte 

sürdürebilmişti. O dönemde sermaye hareketleri denetlendiği için… Vatandaşların döviz mevduat hesapları yoktu; 

varlıklarını dışarıya aktarmak, dövizle borçlanma kısıtlıydı; denetleniyordu. Yabancıların serbestçe girip çıkabildikleri bir 

borsa yoktu”. 
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arama yolları sınırlanacak ve üstelik bunlar yasal düzenlemelerle de pekiştirilecektir. Bu cenderenin 

kırılması ancak 1988 sonrasında işçi sınıfının bahar eylemleriyle kısmen mümkün olabilecektir. 

3. BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1985-1989) 

İlk saptama şu olabilir: V. Planın IV. Planla bağı tamamen kopuktur. Enerji üretimi dışında IV. Plan 

gerçekleşmelerine atıf bile yoktur. Çünkü hem IV. Plan hiç uygulanmamıştır hem de 24 Ocak 

Kararları ve V. Planın yaklaşım felsefesi bakımından yok hükmündedir. 

1980’ler, 1980 öncesinin üretim, yatırım ve kurumsal yapısının köklü bir değişime zorlandığı 

dönemdir. Bu dönüşüm hemen olmamıştır. Bunu kamu yatırımlarının payının azalmak yerine ilk 

önce artmasında, imalat sanayi yatırımların ağırlığının korunmasında görebiliyoruz (Tablo: 5 ve 6). 

V. Planın temel amaçları ve politikaları Plan metninden (V. Plan, s. 1- 3) şöyle özetlenebilir: 

 Verimlilik ve ihracat artışının teşviki; tarımsal gelişme potansiyelini ve milli savunma 

gereklerini gözeten bir yapı içinde sınai üretimin payının yükseltilmesi; gelir dağılımının 

düşük gelir grupları lehine değiştirilmesi (?); 

 İstikrarlı büyüme; enflasyonun kontrol altında tutulması; 

 Yatırım politikasının, öngörülen üretim yapısının gerçekleştirilmesini ve ihracatı artıracak 

projeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici altyapı tesislerinin yapılmasına öncelik 

verilecek şekilde tespit edilmesi, özel sektör yatırımlarının payının artırılması; Toplu Konut 

Fonu’nda biriken kaynakların özel sektör konut yatırımlarını hızlandıracak ve konut altyapısı ile 

üretim girdilerinde darboğaz yaratmayacak biçimde kullanılması; 

 İthalatta koruma oranlarının kademeli olarak azaltılması, ihracatın teşviki ve tüketicinin 

korunması; yeni kurulacak sanayilerin gerekli hallerde belirli bir süre makul ölçülerde 

korunması; (abç). 

 Döviz kuru politikasının, dış rekabet gücünü idame ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin 

oluşturulmasına katkıda bulanacak biçimde yürütülmesi; 

 Kamu harcamalarında ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi; 

 Gelirler politikasının gelir dağılımın iyileştirici yönde yürütülecek olması (!?). 

Bu amaçlar ve benzerleri, kısmen bütün Planlarda bulunabilir; kısmen de V. Plana özgüdür. 

Sıradanlaşmış veya gerçeğin tam tersine işaret eden (gelir dağılımının düzeltilmesi gibi) hedefler 

ayıklanacak olursa, bu planda hâlâ sınai üretim payının yükseltilmesi hedefi korunmaktadır; 

gerçekleşmeler de bunu teyit edecektir önemli ölçüde. Henüz sanayileşme hedefinden kopuş 

gündemde değildir. Ama korumacılık çok çekingen ifadelerle (korumanın “belirli bir süre ve makul 

ölçülerde” olması gibi) yer bulabilmektedir. Kamu harcamalarının/yatırımlarının yapısal dönüşümü 

açıkça hedeflenmektedir.  
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Sermaye hareketlerinin kontrol edildiği bir dönem olduğu için hem kur hem faiz 

hedeflenebilmektedir. Nitekim bu dönemde yüksek faiz ve düşük değerli TL birlikte 

uygulanabilmiştir. İhracatın teşviki ve yabancı sermaye çekme arzuları birlikte çalıştırılmıştır. 

1989’da yani Planın son yılında geçilecek açık ekonomi koşulları bu planı hazırlayanların ufkunda 

henüz yoktur. 1989 Kararı, V. Planın öngörmediği çok radikal bir karardır ve arkasında uluslararası 

finans kuruluşlarının taleplerini ve Özal’ın yüksek uyum hızını görmek zor değildir. 

Tablo-3’ten izlenebileceği gibi, V. Planda artması öngörülen kamu harcaması türü yalnızca 

yatırımlardır. Ancak 1989 gerçekleşmeleri bunun tam tersine ulaşıldığını göstermektedir. Cari 

harcamalardaki azalış da transfer harcamalarındaki artışla telafi edilmektedir. 

KİT’lere ilişkin henüz özelleştirme kavramı telaffuz edilmemektedir. Planın hazırlandığı 1984 

yılında demek ki henüz açık bir politik angajmana dönüşmüş değildir. Bununla birlikte, “bazı 

işletmelerin hisse senetleri satışı yoluyla halka açılması sağlanacaktır”; “KİT’ler yatırımlarını, Plan 

hedefleri doğrultusunda enerji, madencilik, ulaştırma haberleşme sektörleri ile rehabilitasyon ve 

darboğaz giderme alanlarında yoğunlaştıracaklar, özel sektörün yeterli olduğu alanlarda yeni 

yatırımlardan kaçınacaklardır” (V. Plan, s.35-36) şeklindeki politika hedefleriyle KİT’lerin özel 

sektöre yer açacak şekilde tedrici bir geri çekilişi öngörülmektedir. Nitekim dikkat edilirse, 

KİT’lerin yatırım alanları arasında imalat sanayii sayılmamaktadır. Bundan, bu alanda özel sektörün 

yeterli olduğu da anlaşılabilir; devletin bu alandan çekilme hazırlıklarının hızlandırılacak olması 

da… 

Plan metninde AET’nin tarım politikalarına uyum ve işgücünün serbest dolaşımı hakkından 

vazgeçilmeyeceği de vurgulanmaktadır. Henüz üyelik başvurusu yapılmamıştır ama umutlar da 

korunmaktadır. VI. Planda da aynı vurgulara yer verilecektir zaten. 

4. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1990-1994) 

Nasıl ki V. Planda 1986’da başlatılacak özelleştirme uygulamaları ve 1989’da geçilecek serbest 

sermaye hareketleri gibi çok önemli dönüşümlere birer plan hedefi olarak dahi yer verilmemektedir, 

VI. Planda da benzer boşluklar sürdürülmektedir. Örneğin VI. Planda, “Döviz kurunun piyasa 

şartları içinde belirlenmesi politikası sürdürülecek ve TL’nin konvertibl hale gelmesi için gerekli 

ortam oluşturulacaktır” (VI. Plan, s.2) denilebilmektedir. 1989’un sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi kararına VI. Planda dahi doğrudan atıf bulunmaması ve Planın buna göre 

şekillendirilmemesinin nedeni büyük olasılıkla VI. Plana 1989 kararından önce son şeklinin verilmiş 

olmasındandır. Ancak bu denli kritik bir politika değişikliğinin gerekirse Planın birkaç ay 

geciktirilmesi pahasına Plana işlenmesi daha doğru olmaz mıydı? 

VI. Planda benzer bir öngörüsüzlük, 1984’ten itibaren oluşturulmaya başlanan Fon sisteminin bu 

kaotik yapısıyla ilanihaye sürebileceği ön kabulüdür. Oysa Fonların kamu maliyesi sisteminde 

yarattığı kargaşanın yeni düzenlemeleri zorunlu kılabileceğini Planın hazırlandığı dönemde de 

öngörmek pekâlâ mümkün olabilirdi. Nitekim 1992 sonbaharında, yani Plan döneminin henüz ilk 

yarısında, fonları disipline etmek üzere bir Müşterek Fon Hesabı gündeme getirilmiş ve 1993 

bütçesinde uygulanmaya başlanmıştır. Gerçi Fon sisteminin yaratıcısı olan ANAP iktidarından kendi 

“icadını” sorunlu göstermesi beklenemezdi; sorunu çözme adımı 1991 sonunda oluşan DYP-SHP 
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Koalisyon Hükümetinden gelebilecekti. (Ancak bu adım da sorunu çözmeye değil daha az sorun 

yaratmasına ayarlanmıştı; kesin çözüm köklü bir tasfiye programıydı ama buna girişmek ancak 2000 

yılında IMF talimatlarıyla olabilecektir)
3
. 

VI. Plan, ”imalat sanayiinde dışa dönük ve rekabet gücü olan bir yapının geliştirilmesi, ihracatın 

sürekliliğinin ve çeşitliliğinin sağlanması esas alınacak; mevcut tesislerde gerekli yapısal 

dönüşümün gerçekleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve optimum ölçeklerde yeni yatırımların 

yapılması özendirilecektir” notunu düşerken aynı zamanda özelleştirmeyi de artık bu hedefin bir 

aracı olarak görmekte, “KİT’leri özelleştirme programının süratle gerçekleştirilmesi” (VI. Plan, s.34) 

hedefini koymaktadır. Özelleştirme programı, Avrupa Topluluğu’na üyelik süreci bakımından da 

hedef alınmaktadır. (VI. Plan, s. 34-35). Bu çalışmalar bağlamında KİT’lerin nitelikli kadrolara 

kavuşmaları, işletmecilikte yaratıcılık, bilgi ve beceri birikiminin teşvik edilmesi, KİT fiyatlarının 

uluslararası düzeylerde oluşacak rekabet ortamına uyumunun sağlanması (VIO. Plan, s.36) gibi 

politika notları eklenmektedir. Buradan da görüleceği üzere  henüz 2000’lerdeki gibi KİT’lerin 

topyekûn özelleştirilmesi programı gündemde değildir. 

VI. Plan Özal döneminde hazırlanmış olmasına rağmen tarımsal destekleme bahsinde de henüz 

2000’ler tarzı kısıtlamalarından eser yoktur. Plana göre, “Tarımsal desteklemenin finansmanında 

enflasyonist baskılar yaratılmamasına dikkat edilecek” ama “fiyat desteği yanında girdi, kredi, 

tarımsal eğitim/teşkilatlanma ve teknolojik destek de verilecektir” (s.36). “Tarım ekilebilir 

alanlarının yüzde 87’sinin gübrelenmesi, toplam gübre talebinin %85,3’sinin yurt içinden 

karşılanması sağlanacaktır” (s.37) gibi politika hedeflerinin bugün için ne denli “ileri” durduğunu 

vurgulamak gerekir. 

5. V. VE VI. PLAN DÖNEMLERİNDE HEDEFLER VE GERÇEKLEŞMELER 

(1984-1994) 

V. ve VI. Planlar ANAP hükümetlerinin hazırladığı planlardır. ANAP’ın liberal ideolojisiyle 

uyumludurlar. Her ne kadar VI. Planın büyük bölümü izleyen koalisyon iktidarı dönemini kapsıyor 

olsa da yeni iktidar kendi özgün planını yapmaya girişmeyecek, koalisyon protokolü (1991 sonu) ve 

hükümet programlarıyla (1991 sonunda Demirel Hükümeti ve 1993 yılında Çiller Hükümeti 

programları) ve Yıllık Programlar ile kendi rotasını çizmeye çalışacaktır. Ancak bu “yeni rota”, 

DYP’nin liberal eksenli programı nedeniyle ANAP’tan devralınan çizgiden çok fazla sapmayacaktır. 

İlk koalisyon protokolünde CHP programının etkisi (stratejik KİT’lerin özelleştirme kapsamı dışında 

tutulması gibi) daha yoğunken, izleyen programlarda bu etki zayıflayacaktır. 

Bununla birlikte, V. ve VI. Planlar arasındaki benzerliklerin, bunlarla VII. Plan arasındaki 

farklılıklardan/benzemezliklerden daha fazla olduğunun da altı çizilmelidir. VII. Plan neoliberalizme 

çok daha angaje bir görünümde olacaktır; buna karşılık V. ve VI. Planlar, aşağıdaki tablolardan da 

görüleceği üzere, bileşimini değiştiriyor olsalar da hâlâ kamu yatırımlarını öncelikli gören bir 

planlama anlayışını sürdürmektedir. Ortak noktaları KİT yatırımlarını azaltmak ve KİT’leri 

özelleştirmeye hazırlamak doğrultusundadır. Yatırımlar imalat sanayiinden haberleşme ve ulaştırma 

                                                           
3 1992 sonu ile 1993 başında Başbakan Danışmanı olarak hazırladığımız “Fon Tasfiye Programı” koalisyonun DYP 

kanadında ilgi görmeyecek, ancak bu programın izini süren bir tasfiye programına 7 yıl sonra IMF direktifleriyle 

girişilebilecektir. Bu da Türkiye politik sınıfının dışarıdan talimat almaya ne kadar yatkın olduğunun bir başka örneğidir. 
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sektörlerine kaydırılmıştır. Dışa açılan ekonominin hizmetler altyapısı oluşturulmaya da 

çalışılmaktadır. 

Tablo 1.  V. ve VI. Planlarda Ana Sektörler İtibariyle Katma Değer Gelişmesi  

  V. Plan öngörüsü  VI. Plan Öngörüsü 

1984  1989  1989  1994 

Tarım  17,7  15,5  15,8  13,9   

Sanayi  31,9  33,7  36,7  39,0 

Hizmetler 50,4  50,8  47,5  47,1 

TOPLAM        100,0           100,0            100,0            100,0 

Kaynak: V. Plan, s.4, t.1; VI. Plan, s.4, t.1.  

Not: Tablo 1, 2 ve 3’te  1. ve 3. sütunlarda gerçekleşme tahminleri; 2. ve 4. sütunlarda ise plan 

hedefleri yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi, V. ve VI. Planlarda payı artması öngörülen ana sektör yalnızca sanayidir. 

Gerçekleşmelerin de bu yönde olduğu görülmektedir; bunun için V. Planın 1989 öngörüsü ile VI. 

Planın 1989 yılına ilişkin gerçekleşme tahmininin karşılaştırılması yeterli olacaktır. 

Tablo 2. V. ve VI. Planlarda İmalat Sanayii Üretiminin İç Dağılımı ve Gelişmesi  (%) 

 V. Plan Öngörüsü VI. Plan Öngörüsü 

 1984 1989 1989       1994 

Tüketim Malları 45,7 44,0 38,4      37,7 

Ara Malları 40,9 41,0 45,2      43,6 

Yatırım Malları 13,4 15,0 16,4      18,7 

Toplam            100,0 100,0           100,0 100,0 

Kaynak: V. Plan, s.5, t.2; VI. Plan, s.5, t.2; 

Tablo-2’de görüldüğü üzere, her iki Planda da imalat sanayii toplam üretimi içindeki dağılımın 

yatırım malları lehine değişmesi öngörülmektedir. 1989 yılı gerçekleşme tahmini ve Plan 

hedeflerinin karşılaştırılması yapıldığında, V. Planda hedeflerin kısmen gerçekleşebildiği 

görülecektir: İmalat sanayii toplam üretimi içinde yatırım mallarının payı beklenenin üzerinde 

artmış, tüketim mallarının payı da beklenenden fazla azalmış, ancak ara malları üretimi 

öngörülmedik ölçüde artmıştır.  

Tablo 3. V. ve VI. Plan Öngörülerinde Toplam Kamu Harcamalarının Yüzde Dağılımı 

 V. Plan dönemi VI. Plan dönemi 

 1984 1989 1989 1994 

Cari Harcamalar 33,4 33,4 29,2 26,8 

Yatırım Harcamaları 37,9 41,3 35,2 35,1 

Transfer Harcamaları 28,8 25,3 35,6 38,2 

Toplam 100,0           100,0            100,0           100,0 

Kaynak: V. Plan, s. 26, t.21; VI. Plan, s.25, t.25. 
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Kamu harcamalarının dağılımı açısından, V. Plan yatırım harcamalarının artıp transfer 

harcamalarının azalmasını hedeflerken, VI. Planın önceliği transfer harcamalarının artışı ve cari 

harcamaların azalışına dönmüştür. Bunların ne ölçüde gerçekleştiği ayrı konudur. Sadece 1989 yılı 

açısından bakılırsa, V. Planın buradaki üç ana harcama kategorisi bakımından hiçbir öngörüsünün 

tutmadığı görülecektir. 

Burada gösterilmeyen bir gelişme ise, bütçe dışında ayrı bir bütçe oluşturmaya başlayan fon 

sisteminin gelirlerinin 1991’de konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 57’si boyutuna ulaşmış olması ve 

dolayısıyla kamu yatırımları içinde de fonlar üzerinden yapılan yatırımların payının artıyor oluşudur. 

(Bkz. Tablo 7). 

Tablo 4. V. ve VI. Planlarda Sektörel Sabit Sermaye Yatırımları -SSY (%) 

 Gerçekleşme Hedef  Gerçekleşme 

Sektörler V. Plan dönemi VI. Plan Dönemi VI. Plan Dönemi 

 1989 1994 1994    

Tarım 7,24 Ö 7,93 K 5,1       

Madencilik  3,88 K  1,93 K 1,7 

İmalat 17,50 Ö 20,00 Ö 19,8 

Enerji 13,37 K 10,65 K 5,5 

Ulaş.-Hab.  21,99 K 19,24 K 21,6 

Turizm 2,82 Ö  4,44 Ö 2,9 

Konut 20,75 Ö 21,52 Ö 32,3 

Eğitim 2,82 K 3,58 K  2,6 

Sağlık 1,02 K 1,57 K  1,8 

Diğer hiz.  8,81 K 7,47 K 6,7 

TOPLAM 100,00 100,00 100,0 

Kaynak: VI. Plan, s. 12, t.10;     VII. Plan, s. 209, t.49.  

Açıklama: Tabloda Ö ve K harfleri ile Özel ve Kamu kesimleri gösterilmekte ve ilgili plan 

döneminde hangi sektörde hangi kesimin SSY yatırımlarının ağırlıklı olduğu ifade edilmiş 

olmaktadır. 

Tablo-4’ün okuması 1989 yılı gerçekleşmesi, 1994 yılı Plan hedefi ve 1994 yılı gerçekleşmesi olarak 

yapılabilmektedir. 1989 ve 1994 gerçekleşmeleri (birinci ve üçüncü sütunlar) karşılaştırıldığında, 

SSY toplamı içinde tarımın, madenciliğin ve enerjinin paylarının azaldığı, buna karşılık imalat 

sanayiinin ve özellikle de konutun payının arttığı, sağlığın da biraz yukarı yönlü kımıldadığı 

görülecektir. İkinci ve üçüncü sütunlar yani VI. Plan hedefleri ve gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 

ise, birçok sektör bakımından Planın hedeflerine ulaşmaktan çok uzak kaldığı anlaşılacaktır. Ağırlık 

değişmeleri bir yana bırakıldığında, SSY içinde konut, haberleşme-ulaştırma ve imalat sanayii 

yatırımlarının her iki plan döneminde de önemli olduğu, VI. Plan döneminde toplamın %74’ü gibi 

büyük bir yer tuttuğu görülmektedir. Bunlardan haberleşme-ulaştırma yatırımlarında kamunun 

ağırlıklı olduğu ayrıca belirtilmelidir. 
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Her durumda altı çizilmesi gereken asıl şey, her iki plan döneminde de hem sanayiinin payını 

arttırmak hem de imalat sanayiinde yatırım mallarının payını arttırmak konusunda ısrarın sürüyor 

olmasıdır. Bunu, bu geçiş dönemi planları (1985-94) boyunca plancıların henüz sanayileşme ve 

kalkınma plancılığından kopamadıkları ve bu bağlamda siyasetten ve dış baskılardan görece 

bağımsız kalabilmeyi başarabildikleri üzerinden okumak da mümkündür. Esasen VII. Plan 

uygulaması tam da bunun aksi bir gelişmeye denk düşecektir. 

6. YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 

1980’lerden itibaren girilen yolda asıl radikal dönüşüm VII. Plan dönemindedir. VII. Plan, IMF 

etkilerinin çok daha açık hissedildiği ve ideolojisi bakımından daha militan bir plandır. Çünkü direnç 

noktaları iyice zayıflatılmış siyaset kademeleri ve ekonomi üst bürokrasisi neoliberal dogmalara ikna 

edilmiş, dıştan güdümlü planlama başbakan (Çiller) düzeyinde bir temsilciye de kavuşmuştur. 

Nitekim geçmiş planlama anlayışından izler taşıyan ilk plan taslağı iptal edilerek, bir yıl gecikme 

pahasına DPT’ye IMF telkinlerini içeren yeni bir plan sipariş edilmiştir. 

Öyle olduğu için de ekonomi yönetiminin hataları sonucu mecbur kalınan IMF patentli 5 Nisan 1994 

Kararları VII. Plan tarafından sahiplenilmekte, VI. Plan dönemi değerlendirilirken 1990-93 dönemi 

ile 1994 ayrımı yapılmakta, kamu kesiminin ağırlığının azaltılmasını öngören yapısal 

düzenlemelerin sürdürülmesi ve TCMB kaynaklarına başvurulmasının kademeli olarak azaltılması
4 

savunulmaktadır (VII. Plan, s.1-6). 

VII. Planın biçimsel yapısı da öncekilerden tamamen farklıdır. Yeniden yazdırılan Plan metni, 

ekonomiyle ve makro ekonomik dengelerle değil (ki bu bölümlere s. 195’ten sonra geçilmektedir), 

eğitim ve nüfus/aile planlaması başlıklarıyla başlamakta, sağlık reformu ile devam etmekte, sonra 

“istihdamın ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılması projesi” ile sürmektedir. Plan mantığı, bir 

projeler demetine dönüştürülmüştür
5
. Nitekim bölüm başlıkları da “reform” veya “proje” biçiminde 

düzenlenmiştir: “Sosyal Güvenlik Reformu” (s. 111-117); “Kamu Yönetimi Reformu” (s. 117-121); 

“Altyapı hizmetlerinde yapısal değişim projesi” (s.134- 136); “Devlet işletmeciliğinde yapısal 

değişim projesi” (s.168- 169); vs… 

Bu Planda, “VI. Plan döneminde kamunun imalat sanayi yatırımlarından çekilerek sosyal ve 

ekonomik altyapı yatırımları üzerinde yoğunlaşması politikası sürdürülmüş, eğitim ve sağlık 

yatırımlarına ağırlık verilmiştir. V’inci Plan döneminde kamu sabit sermaye yatırımları içinde 

ortalama yüzde 8,9 olan imalat sanayii payı, VI’ncı Plan döneminde yüzde 4,7'ye düşünmüştür” 

(VII. Plan, s.7) denilerek aynı eğilimin VII. Planda daha vurgulu olarak sürdürüleceği 

“müjdelenmektedir”. “Devletin, özelleştirme ile üretim alanından çekilmesi” “devletin asli 

görevlerini yapabilmesi için şart” görülmektedir (s.20). 

                                                           
4 Nitekim, Kısa Vadeli Avans uygulaması 1998’de son bulacaktır. 
5 Bugünlerde anamuhalefetin kalkınma plancılığını özel sektör plancılığı tarzı bir stratejik planlamaya dönüştürme niyeti 

de farklı bir yerde durmamaktadır.        
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VII. Plan, 9 Aralık 1999 tarihinde IMF’ye verilen Niyet Mektubu’nun ve 1 Ocak 2000’den itibaren 

24 Ocak Kararları benzeri sert bir yapısal dönüştürme programı başlatacak olan IMF/DB 

programının sıkı bir ön hazırlığı mahiyetindedir. 

6.1 VII. Planda Tarım 

“Tarım, sanayileşme ve dünya ile bütünleşme” başlığı altında düzenlenen tarım politikaları 

bölümünde ise 2000’lerdeki IMF programının gerekçeleri erkenden üretilmektedir: “Uygulanan 

destekleme politikaları ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanamadığı gibi, dünya fiyatlarının üstünde 

seyreden destekleme fiyatları, bazı ürünlerde ekim alanlarının aşırı genişlemesine, üretim fazlası 

oluşmasına ve devletin fazla alım yaparak yüksek stok maliyetine katlanmasına neden olmuştur”. 

(VII. Plan, s.57). 

“Tarım Politikaları, Uruguay Turu sonunda imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın 

tarımla ilgili hükümleri çerçevesinde ülkemizin yükümlülüklerine ve AT Ortak Tarım Politikasında 

beklenen gelişmelere uygun olarak düzenlenecektir”. “Tarımsal destekleme politikaları, üretimin 

serbest rekabet şartlarında pazar sinyallerine uygun gelişmesi esas alınarak ve bu amaçla ayrılan 

kamu kaynaklarının daha rasyonel kullanılması gözetilerek yeniden yapılandırılacaktır”. “Bu 

çerçevede, tarım ürünleri fiyatlarına olan devlet müdahaleleri azaltılarak bunun yerine kayıtlı 

üreticilere doğrudan gelir desteği verilmesi yoluna gidilecek, girdi destekleri aşamalı olarak 

kaldırılacak, arz fazlası olan ürünlerin üretimleri, ürün kalitesi ve tipleri ile arazi durumu gibi 

kriterler de göz önüne alınmak suretiyle ekim alanları sınırlandırılarak veya benzeri tedbirler 

alınarak azaltılacak ve bunların yerine iç ve dış talebi olan ürünlerin üretimine yönelme 

sağlanacaktır”. (s.60)  

“Tarımsal üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması ve üreticilere hizmet götürülmesi konularında 

faaliyet göstermek üzere üretici birliklerinin kurulmaları ve kooperatiflerin geliştirilmeleri 

özendirilecektir. Ayrıca, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yönetimleri özerkleştirilecek, 

üretim ve değerlendirme birimleri ve iştirakleri özelleştirilecektir”. (s.61). TSKB’lerin zaten özel 

statülü tüzel kişilikler olduğunu bilmeden onların “üretim ve değerlendirme birimleri ile iştirakleri 

özelleştirilecektir” diyebilen sadece T. Çiller aklı değildi elbette; arkasında IMF aklı da vardı ve 

DPT bürokratları da seyirci kalmıştı. Ama sonuçta TSKB’lerin iktisadi işletmeleri hukuken 

özelleştirilemese de, 2000 sonrasında Birlikler üzerine kurulan baskılar sonucunda ve DB’nın 2000 

TRUP programı doğrultusunda tasfiye edilmeleri sağlanacaktır. 

“Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin ortaklarına daha iyi hizmet verebilecek ve kooperatifçilik 

hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecek özerk bir yapıya kavuşturulması, 

kooperatifçilik ve işletmecilik faaliyetlerinin birbirinden ayrılması için; Tarım Satış Kooperatifleri 

ve Birliklerine ilişkin 3186 sayılı ve 2834 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılacaktır”. (VII. Plan, 

s.63). VII. Planın bu muradı da 2000 yılında başlatılan IMF/DB programı çerçevesinde DB’nın ilk 

taslağını yazdığı 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 16 Haziran 

2000’de yürürlüğe girecektir. 

*** 

Kısacası, VII. Plan önceki planlardan şeklen tamamen farklı olmakla kalmamakta, aynı zamanda 

güçlü neoliberal ve ideolojik vurguları ve uygulamalarıyla da öne çıkmaktadır. Planda, küreselleşme 

dinamiğinin ve dünya ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin, 1995 tarihli DTÖ Tarım 
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Anlaşması düzenlemelerinin dışında kalınamayacağı, tarım ürünlerine yönelik desteğin ve ihracat 

sübvansiyonlarının azaltılması, fikri mülkiyet haklarının vs. dikkate alınması gibi bağımlılıklara 

kendiliğinden rıza gösterir kıvama getirilmekteydi. 

1995’te müzakareleri tamamlanan, 1996’da uygulamaya geçen Gümrük Birliği sürecine VII. Planda 

özel bir önem verilmesi de anlaşılır bir durumdur; çünkü bu yeni ticari bağımlılık ilişkisi, Planı 

yapan siyasi anlayışın doğrudan uzantısındadır. 

VII. Planın belki de tek olumlu katkısı, sekiz yıllık zorunlu temel eğitimin önemli bir plan hedefi 

olarak öngörülmüş olmasıydı (s.28). Ancak bu hedefe ulaşılması için de 28 Şubat 1997’de siyasete 

dıştan müdahale koşullarının oluşması gerekecek ve Planı hazırlayanların bir bölümü iktidardan 

çekildikten sonra uygulamaya geçirilebilecektir. 

Bu Plan yeni bir dönemin habercisidir ve o dönem de çok geçmeden, hatta Plan dönemi bitmeden 

ortaya çıkacaktır. Nasıl ki 1980’lerde IMF-Özal iktidarı bütünleşmesi oluşmuştu, 2000’lerde de 

IMF-AKP iktidarı bütünleşmesinin oluşmasına yol açılacaktır. 

6.2 VII. Plan Dönemi Uygulamaları ve Bazı Sonuçlar 

VII. Plan dönemi değerlendirilirken, ortalama %7,7 ile yüksek büyüme görülen 1996-97 yılları ile 

1998 (% 3,9) ve 1999 kriz yılının (%-6,4) ayrı değerlendirilmesi gerekir. Nitekim 1996-99 dönemi 

GSMH artış oranı ortalaması %3,1’de kalmıştır. (VIII. Plan, s.3) 

VIII. Plan’ın VII. Planı değerlendiren bölümlerine bakılırsa: “Yüksek reel faizler ve sermaye 

piyasasındaki gelişmeler, özel tasarruflardaki artışa katkıda bulunmuştur. Vergi yükündeki artışa 

rağmen, cari giderlerde yükselme ve hızla artan faiz yükü nedeniyle, 1997 yılı hariç, kamu kesimi 

tasarrufları negatif olmuştur”. (VIII. Plan, s.5). VII. Planda Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSMH 

oranının dönem sonunda %3-3,2’ye düşmesi öngörülmüşken, 1996-98’de ortalama %8,6 ve 1999’da 

%14,8 olarak gerçekleşmiş; yüksek faiz ödemeleri nedeniyle kamu kesimi açığı sürekli yükselmiştir. 

Kamu kesiminin önemli katkısıyla dış borç stoku/GSMH oranı 1995’te %42,6, 1999’da %59,3’tür. 

1999 sonunda 111,2 milyar dolar dış borcun %26,3’ü kısa vadelidir. (VIII. Plan, s.6). 

“Sosyal Sigortalar sistemini aktuaryal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla, 

1999’da 4447 s. Yasayla, emeklilik yaşı, asgari prim ödeme süresi ve emekli aylığı bağlama oranı 

gibi temel hususlarda düzenlemeler yapılmıştır” (VIII. Plan, s.17). IMF gözetiminde düzenlenen bu 

yasa ile İşsizlik Sigortası sistemi de getirilmiş ancak uygulama Haziran 2000’e kalmıştır. 

Mülkiyet devrini içeren Özelleştirmelere, telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi eklenmiş, 

özel sektörün Yİ ve YİD yöntemleriyle enerji sektörüne girişine fırsat hazırlanmıştır. Hukuki 

düzenlemeler buna göre yapılmış; 1999’da özelleştirme ilk kez anayasaya girmiş ve uluslararası 

tahkim kurumu düzenlenmiştir. (s.8) 

VII. Plan döneminde kamu kesiminin borçlanma baskısıyla özel sektörün mali piyasalardan 

dışlanma etkisi artmıştır. Devlet İç Borçlanma Senetlerinin toplam menkul kıymet ihraçları içindeki 

payı 1995’te %90,3 gibi zaten çok yüksek bir düzeydeyken, 1999’de %97,3’ye çıkmıştır. Kısa vadeli 

finansman kaynağı olarak repo işlemleri 1995’te 123,3 milyar dolardan 1999’da 589,3 milyar dolara 

sıçramıştır.  
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1980’li yıllarda Özal’ın başlattığı “vergi alma, borç al” politikası sermayenin vergi yükünü 

azaltmakla kalmamış, 1990’lı yıllar boyunca en büyük 500 firmanın en büyük kârları faaliyet 

dışından yani devlete verdikleri borçların faizleri üzerinden elde edilmeye başlanmıştır. VII. Plan 

dönemi sonunda oluşan kamu maliyesi krizinin boyutunu tam görebilmek için, 2000 ve 2001 yılları ı 

açısından tüm vergi gelirlerinin bütçe borç faizi ödemelerini karşılayamaz duruma geldiğini not 

etmek yeterli olabilir. 

 

Tablo 5. Bütçenin Önemli Harcama Kalemlerinde Ağırlık Kaymaları (%) 

Yıllar 1975-80 1981-83 1984-88 1989-93 1994-95 2000 

Personel 35,4 26,5 23,6 37,5 29,8 21,4 

Yatırım 19,8 19,7 18,1 12,8 7,0 5,3 

KİT'e trans. 12,1 12,8 4,2 4,7 2,5 1,9 

Faiz trans.   2,7 6,2 16,4 20,6 33,4 43,9 

4 kalem top. 70,0 65,2  62,3 75,6 72,7 72,5 

Not: Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçeleri, 1983-2000; Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporlar, 1983-1999 

verilerinden derlenmiştir. 

Tablo-5 verileri 1975-2000 dönemi boyunca payları zamanla değişen dört önemli bütçe harcama 

kalemi bakımından gelişmeleri vermektedir. Personel harcamalarının Konsolide Bütçe harcamaları 

içindeki payı 1970’lerin ikinci yarısında %35’leri aşmaktaydı; 1980’lerde tam bir ücret gerilemesi 

şoku yaşanmıştır. Tek istisna, “Bahar Eylemleri” ve onu izleyen olumlu TİS’lerle bu payın 1989-93 

döneminde yeniden yükselmesidir. Sonrası ise sürekli gerilemedir.  

Bütçe yatırım harcamalarının V. Plan dönemi sonundan itibaren, KİT’lere bütçeden yapılan 

transferlerin ise V. Plan dönemi başından itibaren nasıl çöktüğü  açıkça izlenmektedir. Bunların 

yerini hatta kısmen personel ödeneklerinin yerini alan ise faiz transferlerinden başkası değildir 

7. V, VI. VE VII. PLAN DÖNEMLERİNDE YATIRIMLARIN DAĞILIMINDAKİ 

DEĞİŞİM 

Uzun yorumlara gerek olmadan yalnızca aşağıdaki tablolar aracılığıyla ele aldığımız döneme ilişkin 

bazı yatırım dağılımlarına yer verilmektedir. Dönem boyunca kamu yatırımlarının ağırlığının iyice 

azaldığını (Tablo-7); kamu yatırımcı kuruluşları içinde KİT’lerin payının yarıya düştüğünü (ki 

2000’lerdeki yoğun özelleştirmelerden sonra bu paylar da artık söz konusu olmayacaktır); fonların 

payının 1989 sonrasında Kamu Ortaklığı Fonu’nun etkisiyle arttığını (ama 2000’lerde fonların 

büyük oranda tasfiyesiyle birlikte bu pay artık anlamsızlaşacaktır); yerel yönetimlerin payının ise 

düzenli bir artış gösterdiğini saptayabiliyoruz (Tablo-7). 
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Tablo 6. Toplam yatırımların kamu-özel arasında dağılımı (yüzde) 

    Kamu   Özel 

1977-1980   37,0   63,0 

1981-1987   43,4   56,6 

1988-1993   31,8   68,2 

1994-1998   20,8   79,2    

 

Tablo 7. Kamu Yatırımlarının Yatırımcı Kamu Kuruluşlarına Göre Dağılımı (Yüzde) 

Dönemler 
Kon. 

Bütçe 
KİT 

Yerel 

Yönetim 
Fonlar Diğer(*) 

Toplam 

Kamu 

1977-80 45,3 46,1 3,5 0,0 5,2 100,0 

1981-83 39,9 51,4 4,0 0,0 4,8 100,0 

1984-88 32,0 48,6 9,3  5,2 4,9 100,0 

1989-93 34,1 33,0 10,2 17,8 4,7 100,0 

1994-97 38,8 24,2 19,1 13,6 4,3 100,0 

(*) İller Bankası, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kuruluşları. 

Kaynak: O. Oyan, Türkiye Ekonomisi, Ankara, İmaj Yn., 1998, s.44. 

Tablo-8’de toplam yatırımların sektörel dağılımına 20 yıllık bir dönem içinden bakıldığında, imalat 

sanayiinde önemli bir kan kaybı olduğu görülecektir. Ama burada asıl çöken kamu imalat sanayii 

yatırımlarıdır. Enerjide de kamunun payı azalmış ve özel yatırımlar onu telafi edememiştir. 

Ulaştırma yatırımlarındaki artışın lokomotifi kamu olmuştur; özel sektör onu takip etmiştir. Konutta 

başı çeken bekleneceği gibi özel yatırımlardır; Toplu Konut Fonu’na rağmen kamu çok geridedir, 

ama özeli teşvik bakımından daha ön plandadır. Eğitim ve sağlık yatırımlarında bu dönemde kamu 

belirleyici olmuştur; 2000’li yıllarda özel yatırımlar da bu alanlara daha çok çekilecektir. 

Tablo 8. Toplam Yatırımların Sektörel Dağılımı (Yüzde) 

 1977-80 1981-83 1984-88 1989-93 1994-97 

İmalat Sanayi 29,0 26,8 18,6 18,2 20,7 

Enerji 7,8 10,9 10,0 5,1 4,8 

Ulaştırma/haber. 15,0 18,7 18,8 22,7 20,6 

Konut 27,2 17,4 29,0 32,3 31,7 

Eğitim ve Sağlık 2,6 3,0 3,1 5,0 5,5 

Diğer 18,4 23,1 20,5 16,8 16,7 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler 1998, Ekonomik ve sosyal göstergeler 1950-95; Yıllık Programlar. 
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Tablo 9. Toplam Yatırımlar İçinde Üretken Sektör Yatırımlarının Payı (Yüzde) 

 1976-1986 1987-1997 

Tarım/Toplam Yatırım 9,0 5,5 

Madencilik/Toplam Yatırım 3,8 1,7 

İmalat Sanayi/Toplam Yatırım 27,7 18,9 

Üretken Sektörler/Toplam Yatırım 40,5 26,1 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-1995; DPT, 1998 Yılı Programı. 

Dönemin bütün açısından bir başka ilginç dönüşüm ise, üç üretken sektör yatırımlarının toplam 

yatırımlar içindeki payının ciddi oranda gerilemesidir (Tablo-9). Bu üç sektörün 1976-86 ortalaması 

olarak %40,5 düzeyinde bulunan toplam payları, 1987-97 ortalaması olarak %26,1’dir. Bu da 

Türkiye ekonomisinin 1980’lerdeki dışa açılma süreciyle birlikte sermaye birikim biçiminde ciddi 

kaymalara yol açıldığını gösterir. Bu aynı zamanda bir erken sanayisizleşme sürecine eşlik eden yeni 

ekonomik bağımlılık ilişkilerinin üretilmesi anlamındadır. 2000’li yılların yapısal dönüştürme 

programlarıyla bu eğilimin daha da pekiştirileceği görülecektir. 

8. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005)  

VIII. Plan, tıpkı 1980’lerin başlarındaki IV.Plan-IMF programı ilişkisinde olduğu gibi, tamamen 

IMF/DB programının yol haritasına göre şekillenmiştir. Ama önemli bir farkla: IV. Plan ile 24 Ocak 

Kararları taban tabana zıtken, VIII. Plan ile IMF ve DB programları arasındaki uyum tamdır. Çünkü 

VIII. Plan artık bağımsız bir planlama teşkilatının eseri olmaktan çıkmıştır. 

IMF’ye ve DB’ye verilen Niyet Mektupları, DPT veya kanunların üstünde olmakla kalmayıp, 

Anayasa eşdeğerinde sayılmıştır. Oluşturulan istikrar ve yapısal dönüşüm programları, başlangıçta 

2000-2002 dönemini kapsayan üç yıllık bir stand-by anlaşmasıyla desteklenmiştir. Fakat 2000 

yılının kur çıpalı programının çökmesiyle birlikte 2001’de bu programlar aynı çerçevede 

yenilenecek ancak dalgalı kur üzerinden devam edilecektir. (2002 sonunda oluşan AKP iktidarı, 

Şubat 2005’te IMF ile anlaşmayı üç yıl daha uzatacaktır). İstikrar programı dezenflasyonist 

özelliktedir; kamu finansmanını dengelemek ve kamu kesimi genel dengesinde sağlanacak birincil 

fazlalar üzerinden kamu borç stoku/GSYH oranını düşürmek hedeflidir. Bunun anlamı, kamunun 

toplumsal tüketime dönük harcamalarında, personel ödeneklerinde, çeşitli sosyal haklarda, tarım 

başta olmak üzere ekonomik/sosyal transferlerinde kısıtlamalara gitmesi, buna karşılık geniş kitleler 

üzerindeki vergileri arttırması olacaktır. 

Finansal alanda ve tarımsal yapıda girişilecek yapısal reformlar DB gözetiminde götürülecektir. 

Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) dünya ölçeğinde görülmemiş bir radikallikte 

uygulanacaktır.  
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VIII. Planda, 2023 yılına dönük “Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi (2001-2023)” de belirlenecektir 

(VIII. Plan, s.21-23). 2023’e ilişkin hedeflerin daha sonra X. Planda da biraz daha cilalanarak 

yenilendiği görülecektir ama hepsi de boşa düşecektir. 

VIII. Planın amacı IMF Niyet Mektubu ile aynı paraleldedir: “Uygulamaya konulan Programın 

temel amacı; üç yıllık bir dönem sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, reel faizleri 

süratle aşağı çekmek, kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, 

ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek ve yapısal reformları hızla 

gerçekleştirmek olarak belirlenmiştir” (VIII. Plan, s.12). Ancak AKP’nin cilalı ekonomi döneminde 

reel faizlerin, yabancı parayı çekebilmek için, uzun süre yüksek pozitif düzeylerde kalacağı da 

görülecektir. 

9. SON SAPTAMALAR 

IMF plancılığının da başarısızlıkları arasında görülmesi gereken önemli bir konu, Türkiye’de 

tarımsal üretimin nüfus artışına ve kentsel nüfusun ezici bir ağırlık kazanmasına yanıt verebilecek 

bir düzeyde arttırılamamış olmasıdır. Bunu 1980-2000 dönemi arasında gözlemlemek zaten 

mümkündür; 2000 sonrasında da aynı yetersizlik büyüyerek devam edecek ve gıda egemenliği 

giderek yok olacaktır. 

 Türkiye’de planlı kalkınma ve sanayileşme anlayışı 1980’den itibaren fiilen tasfiye edilecektir.  

 Sanayileşme yalnız kesintiye uğratılmayacak, bir sanayisizleştirme sürecine de adım atılacaktır.  

 Ele alınan dönemde (1980-2005), iç pazarı koruyan ve teknolojik dönüşüm potansiyeli taşıyan 

KİT sektörünün tasfiyesi esas olarak gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 Dışa bağımlılığı azaltacak bir sınai dönüşüm ve teknolojik atalımı yapılamayacaktır. 

 Eğitim planlaması yapılamayacak, 1997’nin 8 yıllık eğitimi sürdürülemeyecek, 2000’lerde de 

tersine döndürülecektir. Bu bir karşı-aydınlanma süreci olarak çalışacaktır. 

Sonsöz olarak, Türkiye’nin geleceğinde gene planlama olacaktır ama planlamaya inanmayan ve dış 

çevrelerin işbirlikçiliğinden öteye ufku olmayan yerel iktidarların yeri olmayacaktır, denilebilir. 
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NEOLİBERAL DÜZENDE PLANLAMA VE SEÇENEKLER 

Sinan SÖNMEZ
1
 

 

 

 

 

Özet 

Kapitalist sistemde devletin ekonomiyi örgütlemesi, planlaması ve yönetmesi özel mülkiyetin ortaya 

çıkardığı sorunları çözme çabasından kaynaklandığı gibi aynı zamanda yeni üretim ilişkilerine olan 

ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Gerçek anlamıyla radikal bir planlamanın sosyal adalet ve sosyal 

değişimi hedeflemesi beklenir. Büyük sermayenin felsefesi, düzeni ve kapitalizmin küresel boyutta 

tahakkümü ve sömürüsünde ifade bulan neoliberalizm, bu tür bir planın hazırlanması ve 

uygulanması önündeki en büyük engeldir. Neoliberal küresel düzende Çin’e ayrı bir parantez açmak 

gereklidir. Çin’de siyasi yönetim IMF’nin desteklediği neoliberal yapısal uyum programlarını 

reddetmiş, uygulamaya koymamıştır. Çin yalnızca BRICS grubunda değil, bunun ötesinde tüm çevre 

ülkeler için büyüme ve kalkınma yönünden ilginç olduğu kadar ders çıkarılacak bir örnek olarak 

kabul edilebilir. Modelin özgünlüğü Çin Komünist Partisi rehberliğinde kalkınma planları ile piyasa 

arasında uyum sağlamasıdır. Sanayideki kapsamlı ve hızlı dönüşüm ile inovasyona dönük bir 

ekonomik-teknolojik yapı oluşturma yönünde devlet öncülük etmekte ve plan çerçevesinde hareket 

edilmektedir. 

1. SERMAYE DÜZENİNDE PLAN VE PLANLAMA DENEYİMLERİ 

Kapitalizmle örtüşen piyasa ekonomisi tarihsel süreç içinde özelliklerine göre değişik sıfatlar ile 

ifade edilmiştir: Serbest piyasa ekonomisi, devlet kapitalizmi, karma ekonomi, tekelci devlet 

kapitalizmi, sosyal piyasa ekonomisi gibi… Devletin, bu bağlamda kamu ekonomisinin boyutlarına 

göre, piyasa ekonomisine verilen sıfatlar değişmektedir. Tam serbestiyi savunan Adam Smith’in 

öncülük yaptığı klasik İngiliz Okulu, devletin ekonomiye müdahalesini teoriye döken Keynes ve 

sınırsız serbestiyi savunarak bu düşüncenin uygulamada kalıcı olması için kurumsal ve hukuksal 

düzenlemelere soyunan ve önemli mesafe alan neoliberal yaklaşım, en bilinen köşe taşlarını 

                                                           
1 Prof.Dr., Atılım Üniversitesi, İktisat ve Maliye Bölümleri; Ankara Üniv., SBF (e) Öğretim Üyesi 
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oluşturmaktadır. Yaklaşımlara göre devlete ekonomik ve sosyal yaşamda verilen rol farklılaşmakta, 

piyasa ekonomisinin sosyal boyutu değişebilmektedir ancak dikkat edilmesi nokta, farklılaşmanın 

piyasa ekonomisi çerçevesinde gerçekleşmesi, kapitalist sistemin içinde kalınmasıdır.  

Kapitalist sistemde devletin özel sektörün güçlenmesine, kârlı sermaye birikimine doğrudan ve 

dolaylı olarak destek verdiği bilinen bir olgudur. Kapitalizm, bu bağlamda piyasalara mutlaka devlet 

müdahalesini gerektirmektedir, ama az veya çok… Nitekim gelişmiş kapitalist bir ekonomi 

kalkınma planlarına yer versin veya vermesin, neoliberal politikaların uygulanmaya başladığı 

1980’ler öncesinde özellikle kamu hizmetleri ile enerji, ulaşım, bankacılık ve finans sektörleri başta 

olmak üzere birçok sektörde kamu mülkiyeti yaygındır.  

Tablo 1. OECD’de Kamu Mülkiyeti (14 ülke), 1985 

Sektörler Sektör Ortalaması 

Havayolu Taşımacılığı 3,7 

Otomotiv Sanayii 2,0 

Kömür 2,6 

Elektrik 3,6 

Gaz 3,6 

Petrol 1,8 

Posta Hizmetleri 5,0 

Demiryolu Taşımacılığı 4,6 

Gemi yapımı/Tersane 2,3 

Çelik Sanayii 2,5 

Telekomünikasyon 3,9 

13 Ülke Ortalaması 3,4 

Kamu mülkiyeti derecelendirmesi: 1 %25; 2 = %25; 3= %50; 4= %75; 5 %75 

Kaynak: The American Express (AMEX) Bank Review, 1986 

Kapitalist sistemde devletin ekonomiyi örgütlemesi, planlaması ve yönetmesi, özel mülkiyetin 

ortaya çıkardığı sorunları çözme çabasından kaynaklanmakta ve aynı zamanda yeni üretim 

ilişkilerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte sistem içinde rasyonel planlamayla 

sanayileşme, daha göreli eşitlikçi gelir bölüşümü, ekonomik ve sosyal hakların korunması ve 
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kapsamının genişletilmesi, bu bağlamda sosyal ve iktisadi kalkınma yolunda belirli ölçüde yol almak 

olanaklıdır. Kamu mülkiyetinin yaygınlığı, kamu ekonomisinin kapsamı, kamusal ve sosyal hizmet 

alanının genişliği ve etkinliği, planlamanın başarılı olmasında kullanılabilecek en önemli araçlardır. 

Kamu kesiminin varlığı, bu bağlamda devletleştirme ve kamu mülkiyeti, çelişkili olarak özel 

mülkiyetin başatlığını sarsmaktadır. Bu bağlamda kamu mülkiyeti toplumsal mülkiyete geçişi 

kolaylaştırıcı vazgeçilemez bir öge olmaktadır 

18 yy.dan günümüze uzanan zaman kesitinde iktisat bilimi piyasa ile devlet arasındaki ilişkilere 

odaklanmaktadır. Aralarındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim düşünce dünyasında ve uygulamada 

karşılık bulmuştur. Doktrinde ve uygulanan politikalarda ayrım ve karşılıklı etkileşimi somut olarak 

görebiliyoruz. Ele aldığımız konu açısından 1929’da beliren, 1930’lu yıllara damgasını vuran 

kapitalizmin/piyasa ekonomisinin dramatik sonuçlar doğuran krizi, devletin ekonomik işlevine 

ilişkin yeni fikirlerin, yaklaşımların yeşermesine yol açmıştır. Piyasa ekonomisinin çöküşüne ilaç 

olabilecek düşünce ve önerileri basite indirgeyerek kabaca iki grupta toplamak olanaklıdır: Planlama 

ve Keynescilik. Planlama ekonomik teori olarak SSCB’de 1920’lerin başlarında doğmuştur. 

Planlamanın amacı kapitalist ülkelerde patlak veren ekonomik krizleri yatırım ve üretim arasında 

uyumu sağlayarak önlemek, öngörülebilir ve gerçekleştirilebilir bir kalkınma hızına ulaşmaktır. 

SSCB’nin kuruluşundan dağılmasına kadar olan süreçte Devlet Planlama Örgütü’nün (Gosplan) beş 

yıllık kalkınma planları hazırlayıp uygulamaya odaklandığı merkezi planlama (1921-1991), farklı bir 

düşünce, tasarım ve uygulamadır. Bununla birlikte plan düşüncesi özellikle Batı Avrupa’da 

korporatist sağdan, reformcu Katolik ve Protestan Hıristiyanlara ve sosyalist sola kadar uzanan bir 

yelpazede yer alan iktisatçılar, siyaset bilimciler ve düşünürler tarafından dikkate alınmıştır. Çok 

farklı tabandan gelen ulusalcı, hümanist ve Marksist kökenli akımların ortak paydaları iktisadi 

liberalizme karşı duruşlarıdır. Bu bağlamda başlangıç evresinde planlama düşüncesi piyasa 

ekonomisine karşı olmayan Keynescilikten farklıdır. Ancak 2. Dünya Savaşı ertesinde planlama ile 

Keynescilik birbiriyle farklı boyutlarda olmak üzere karışmış, bütünleşmiştir. Kalkınma planları 

farklı modellerin uygulandığını göstermektedir. Her bir planda iki ana ekseni oluşturan amaçlar ve 

araçlar birbirine bağlıdır. Bununla birlikte sosyalist uygulama dışında, kapitalist blokta yer alan 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iki farklı planlama deneyimi gözlenmektedir. Gelişmiş 

piyasalara sahip ekonomilerden daha farklı özelliklere sahip olan ve kapitalist gelişme açısından 

yeterli olmayan ülkelerdeki deneyimler kendi aralarında da farklılık göstermektedir. Bu bağlamda 

gerek planın hazırlanması gerekse uygulanması aşamasındaki ekonomik ve siyasi koşullar bir 

modelin uygulanmasında bile farklılıklara yol açmaktadır. 

Gelişmiş ekonomilerdeki planlama deneyimleri de farklı plan anlayışının hakim olduğunu 

göstermektedir. Farklılık Fransa, Hollanda ve Norveç örneklerinde gözlendiği üzere 1945-1980 

kesitinde uygulanan modellerde somutlaşmıştır.  

Fransa ve Hollanda Deneyimlerine Özet Bakış 

Fransa’da 1945’de Jean Monnet’nin girişimiyle planlama komiserliği kurulmuş, ertesi yılın başında 

da planlama örgütü kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Plana kamu kesiminde ve özel kesimde savaşta 

tahrip olmuş büyük çaptaki altyapı yatırımları ve finansmanına ilişkin öngörüde bulunmak, 

geleneksel parlamento görüşmeleri dışında yer alan özel ihtisas komisyonları üzerinden ekonomik ve 

sosyal aktörler arasında diyalog ve danışmayı sağlamak, ulusal muhasebe sistemine dayalı 

enformasyon ve ekonomik analizi gerçekleştirme görevleri verilmiştir. Planda teknik yönlerin 
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bulunmasının yanı sıra milli muhasebe hesaplarının kullanıldığı ve 1970’li yıllara dek 

makroekonometrik modellere başvurulmadığı görülmektedir. Hollanda da ise bu modellere 

başvurulduğu gözlenmektedir. Bu iki ülkenin ortak özelliği ise savaşın yol açtığı büyük tahribatı 

gidermek, bu bağlamda başta altyapı olmak üzere gerekli yatırımlar için kaynak tahsis etmek 

amacıyla savaş ertesinde planlama örgütü kurmalarıdır. Buna karşın Büyük Britanya, Almanya ve 

ABD piyasa mantığına aykırı bulmaları ve Sovyet deneyimini çağrıştıracağı bahanesinin arkasına 

sığınarak plan fikrinden uzak durmuşlardır. Hollanda’daki planlamanın mimarı, 1960’ların 

başlarında Türkiye’de planlamaya geçilirken danışmanlık yapan Prof. Jan Tinbergen’dir. 1936’da 

ilk ekonometrik modeli oluşturan Tinbergen’in önderliğinde 1950’li yıllarla birlikte Hollanda’nın 

uygulamaya başladığı planlama ile birlikte model geliştirilmiş, yeni boyutlar kazanmış, sosyal ve 

siyasi tartışmalarda kullanılmıştır. 1970 öncesinde Fransa’da ekonometrik modelin dikkate 

alınmadığı, tartışmaların plan komisyonlarında sürdürüldüğü, ekonominin tekil bir büyük işletmeyle 

özdeş tutularak teknik boyutların dikkate alındığı gözlenmektedir. Bu bağlamda Leontieff'in 

endüstrilerarası girdi-çıktı tablosu temelinde teknik rasyonellik arayışı önplanda tutulmuştur. 

Fransa’da piyasa fiyatların belirleyici olmadığı teknik ve kantitatif boyutların dikkate alındığı bir 

planlama anlayışı ve yaklaşımı hakim olmuştur. Sosyal tartışma süreçlerine ağırlık verildiği ölçüde 

komisyonlarda sosyal gruplar arasında müzakere ve uzlaşma zemini arayışı belirgindir. Ağırlıklı 

olarak akademisyenlerden oluşan Hollandalı plancılar yönlerini, bu ülkenin geçmiş yüzyıllardan 

gelen dış ticarete dayalı ekonomisini geliştirmeye ve dışa açılmaya odaklamaları nedeniyle 

planlamada kullanılan model piyasa göstergelerini dikkate almıştır. Fransa’da teknik boyutların ve 

Keynesci karşılaştırmalı statik yöntemin planlama komisyonlarında önplanda tutulduğu 

gözlenmektedir. 

Türkiye Örneği 

Türkiye’de Ocak 1980 tarihinden itibaren neoliberal politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarih 

öncesinde dört adet beşer yıllık kalkınma planlarının hazırlanıp uygulamaya konulduğu biliniyor. 

Kuşkusuz 1953’den 1980’e uzanan sürece ekonomik ve siyasi sorunlar damga vurmuştur. Üstelik 

dördüncü plan, dış borç krizi ve ekonomik darboğazların gölgesinde hazırlanmış, 1980’deki model 

değişikliğiyle ortada kalmıştır. 1980 sonrası dönemde ise formel olarak planlar mevcut olmakla 

birlikte etkinliklerini yitirmişlerdir. Bu nedenle 1980 öncesindeki planlama deneyimine kısaca 

değinmek yararlı olacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (BBYKP) üç aşamadan (makroekonomik, sektörel, proje) 

oluşan planlama sürecinin ilkinde projeksiyonlar Harrod-Domar büyüme modeline dayalıdır. 15 

sektörlü ilk plan giderek zamanla geliştirilmiş, üçüncü planda 37 sektör ve 24 endüstriyel alt-

sektörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Planların hazırlandığı ve uygulandığı dönemlerdeki siyasi ve 

ekonomik koşullardaki önemli farklılıklar planlara yansımıştır. Bununla birlikte planlarım amaçları 

yönünden ortak noktaları da bulmak olanaklıdır. Şöyle ki,  

a/ Kaynakların tutarlı ve rasyonel tahsisi yapılması koşuluyla ilk üç planda yüksek büyüme hızı 

hedeflenmiştir (ilk iki planda yüzde 7,0; üçüncü planda yüzde 7,9) 

b/ Özellikle 1950’de beliren ödemeler bilançosundaki dengesizliğin neden olduğu riskler nedeniyle 

bu sorunun giderilmesi diğer bir hedef olarak belirlenmiştir (dördüncü plan daha fazla yer vermiştir). 
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c/ İstihdamın geliştirilmesi diğer ortak bir noktadır. Özellikle hızlı nüfus artışının sonucu olarak 

1970’lerde genç nüfusun artmış olması istihdam hacminin genişletilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

d/ Tüm planlar sosyal adaletin geliştirilmesine yer vermiş, bu bağlamda toplumdaki tüm sosyal 

grupları ve ülkedeki tüm bölgeleri kapsayan sosyal güvenlik sistemi ve sosyal hizmetler ağının 

kurulmasını hedeflemiştir. Reform şemsiyesi vergi sistemini de kapsamakta, BBYKP’de belirtilen 

yüksek gelir grubunun vergi yükünün artırılması ilkesine izleyen planlarda da yer verilmiştir. Buna 

karşın toprak reformu konusunda planlar arasında farklılıklar vardır. 1961 Anayasanın çizdiği ana 

çerçeve ve oluşturduğu sosyal çözümlere açık politik iklimde hazırlanan BBYKP’de, toprak 

reformunun gerekliliği vurgulanarak işletmelerin genişliği, toprağın toplulaştırılması, işletmelerin 

rasyonelleştirilmesi ve dağıtılacak topraklara ilişkin ilkeler açıklanmaktadır. Bu ilkeler arasında “en 

küçük işletme genişliğinin tâyininde ve en büyük işletme mülkiyetinin sınırlandırılmasında aşırı gelir 

ayrımlarının azaltılması, bir aile için gerekli olduğu kabul edilen en az gelir ve toprak 

toplulaştırılmasının ne oranda gerçekleştirilebileceği, tayin edilecek âzami sınırın üstündeki özel 

mülk toprakları da, kamulaştırılarak” dağıtılacağı” yer almaktadır. (BBYKP, 1963, s.189). 1965’de 

Adalet Partisi hükümetinin kurulmasından sonra hazırlanan İBYBK’de yalnızca topraksız ve az 

toprağa sahip çiftçinin yeterli toprağa sahip olması gereği bir niyet olarak dile getirilirken, 

dağıtılması düşünülen toprakların nasıl elde edileceği konusuna değinilmemektedir. “Topraksız ve 

az topraklı çiftçinin yeterli bir toprağı işleme imkanlarına kavuşturulabilmesi için tarım reformu 

anlayışı içinde bu çiftçilerin topraklandırılması ve kiracılık müessesesinin düzenlenmesi, toprak 

toplulaştırılması sağlanacaktır” (İBYKP, 1968, 246). Askeri yönetimin kontrolü altında kurulan 

teknokrat-bürokrat karması hükümetler döneminde hazırlan ÜBYKP’de (1973-1977) belirli bir 

büyüklüğün üzerindeki toprakların topraksız çiftçilere dağıtılacağı belirtilmektedir. Bülent Ecevit 

hükümetleri döneminde hazırlanan DBYKP’de (1979-1983) “etkili bir toprak reformu”nun yanı 

sıra “demokratik kooperatifleşme, köylüye dönük devlet düzenlemesi ve desteği, köykentler yoluyla 

yeni bir üretim düzeninin kurulması” hedeflenmektedir. Böylece “toplum kesimleri arasındaki gelir 

dağılımını iyileştirmek; tarımsal gelişmeyle köylünün kalkınmasını bir tutarak ve tarımdan sanayi 

toplumuna köylünün katkısıyla sağlıklı bir geçişi sağlamak; köylünün kalkınma olanaklarını, üretim 

gücünü ve gelirini artırmak; kırsal alanda gelişmeyi hızlandırmak ve yaşama düzeyini yükseltmek 

üzere etkili bir toprak reformu araç olarak kullanılacaktır”. Toprak reformu bağlamında toprak 

dağıtımı ilkeleri açıkça belirtilmektedir (DBYKP,1969, s. 286). Sonuncu ortak nokta sanayileşme, 

eğitim ve gelir bölüşümünde bölgeler arasındaki farklılığın, özellikle Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerinin aleyhine olan durumun giderilmesidir. 

2. NEOLİBERAL DÜZEN VE PLANLAMA 

Gerçek anlamıyla radikal bir planlamanın sosyal adalet ve sosyal değişimi hedeflemesi beklenir. 

Neoliberal düzen ve politikaların belirleyici olduğu mevcut koşullarda ise bu tür bir planın 

hazırlanması ve uygulanması tasarım olarak kalmaktadır. Çünkü neoliberalizmin retoriği ve 

gerçekler bambaşkadır. Kısaca neoliberalizm, büyük sermayenin felsefesi, düzeni ve kapitalizmin 

küresel boyutta tahakkümü ve sömürüsüdür. Bunun anlamı özel çıkarın kârı ençoklaştırma 

doğrultusunda oluşturulan ekonomik ve siyasi ortamda sosyal yaşamın denetim altına alınmasıdır. 

Neoliberalizmin esas olarak köklerini oluşturan neoklasik iktisadın (ana akım iktisat) varsayımları ve 

soyutlamalarının savunduğu “düzenlenmeye tabi olmayan piyasa” bir mitos olmaktan öteye 

geçememektedir. Neoliberal küreselleşmenin araçları veya altın anahtarları 1980’li yıllar ile birlikte 
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ortaya somut olarak konulmuştur. Söz konusu araçlar arasında serbestleşme, deregülasyon, kamusal 

alanın ticarileştirilmesi ve özelleştirme ön plana çıkmaktadır. Deregülasyon, serbestleştirme, 

ticarileştirme ve özelleştirme farklı kavramlar ve araçlar olmasına karşın, zincirin halkaları gibi 

birbirleriyle bağlantılıdır. Yeni düzende hükümetler ulusal kalkınma stratejisini belirlemede, kaynak 

ve yatırım planlaması yapmada, bu doğrultuda özgün iktisat politikaları uygulamada ve politika 

araçları tercihinde kısıtlarla karşılaşmaktadır.  

1990’lı yıllar ile birlikte bir dizi yarı-çevre ve çevre ülkede uygulamaya konulan yapısal uyarlama 

politikalarının ana ilkelerinin -özgün-Washington Uzlaşısı’nda (Original Washington Consensus) 

yer aldığı görülmektedir (Williamson, 1990; 2000; 2003). Bu terim neoliberal veya küreselci 

politikaların ilke ve düzenlemelerini temsil etmektedir. J. Williamson tarafından Latin Amerika’nın 

yaşadığı sorunların veya iktisadi-finansal tıkanıklıkların aşılması için önerilen yapısal uyarlanma 

paketlerinde yer alan neoliberal düzenlemeleri simgelemek üzere 1990’lı yılların başında önerilmiş 

ve benimsenmiştir. ABD yönetiminin, IMF ve Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 

kuruluşların, G-5 veya G-7’lerin, ÇUŞ’ların, çokuluslu (büyük) finansal kurumlar ve fon yöneticileri 

ile bankaların neoliberal çözümler üzerinde uzlaşmaları nedeniyle Washington Uzlaşısı terimi 

gündeme gelmiştir. Bir başka deyişle neoliberal küreselleşmenin rehberi Washington Uzlaşısı’nda 

yazılıdır. Neden mi? Çünkü bu uzlaşıyı oluşturan ilkeler ve/veya temel politikalar küreselleşmeye 

destek veren ve daha ileri aşamalara taşıyan anahtarlardır. Bu politikalar arasında mali disiplinin 

sağlanması, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması (kamu yatırımları ile ücret-maaş 

ödemelerinden kaynaklanan cari harcamalar ve sosyal-ekonomik sübvansiyonların radikal biçimde 

azaltılması, sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi anlamında vergi reformu), 

finansal serbestleşme, ticarette serbestleşme, rekabetçi döviz kurları, dış doğrudan yatırımlara 

açılım), özelleştirme, deregülasyon, mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır. Öne sürülen politika ilkeleri neoliberal damgalı yeni tür makroekonomik politika ve 

kalkınma modeli önermektedir. Washington Uzlaşısı ilkeleri çevre ve yarı-çevre ekonomilerinin 

büyük çoğunluğunda makroekonomik politikaların şekillenmesinde rol oynadığı ölçüde kalkınma 

süreçlerini de etkilemiştir.  

Washington Uzlaşısı’nın sanayileşme ve toplumsal yapı üzerinde etki yaratması kaçınılmaz 

gözükmektedir. Ekonominin serbestleşme eksenine sokulması uzlaşının odak noktasını 

oluşturmakta, öncelik enflasyonu düşürerek büyümeye ivme kazandırmak olarak özetlenebilir. Bu 

amaçlar doğrultusunda kesintisiz “reformlar” öngörülmektedir. Yazılan senaryoya göre söz konusu 

“birinci kuşak reformlar” sıkı makroekonomik kurallar, ekonomiye düşük düzeyde devlet 

müdahalesi, kamu kesimi boyut ve kapsamının daraltılması, korumacı önlemlerin tasfiye edildiği 

liberal dış ticaret rejimi ve sosyal sübvansiyonlarda radikal kesinti öngörmektedir. Kullanılacak 

araçlar da bütçe kesintileri, fiyat serbestisi, deregülasyon ve yalnızca kamu işletmelerinin değil kamu 

hizmetlerinin de özelleştirilmesidir. Özetle neoliberal yaklaşım çerçevesinde bir makroekonomik 

politika ve kalkınma modeli önerilmektedir. Washington Uzlaşısı ilkelerinin sanayileşme ve sosyal 

yapıyı derinden etkilemesi ve dönüşüme uğratması kaçınılmaz gözükmektedir. Uzlaşının odağını 

ekonominin serbestleştirilmesi oluşturmakta, öncelik enflasyonun aşağı çekilmesi ve ekonomik 

büyümeye verilmektedir. Reformlar bu hedeflere ulaşmak için gerekli görülmektedir 

Bu politikaların tüm boyutları ile uygulanabilmesi için kurumsal-hukuksal değişiklikler kaçınılmaz 

gözükmüştür. Söz konusu kurumsal-hukuksal yapılanmaya eklenen yeni öğeler ile Güçlendirilmiş 
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Washington Uzlaşısı (Augmented Washington Consensus) oluşturulmuştur. Özellikle vurgulanması 

gerekli nokta ikinci kuşak reformlar olarak nitelendirilen düzenlemenin radikal nitelikte kurumsal 

yapılandırma önerisi ve refah sistemine uygulanacak bütüncül neoliberal dönüşümü temsil etmesidir. 

Önerilen reform listesi kapsamlı ve kabarıktır. Güçlendirilmeye katkıda bulunan yeni düzenlemeler 

demetinde hukuksal/siyasal reformlar, deregüle edilen piyasalarda regülasyonu sağlayacak 

kurumların oluşturulması, yolsuzluğun engellenmesi, emek piyasasında esnekliğin sağlanması, DTÖ 

anlaşmaları, finansal standartlar ve yönetmelikler, yoksulluğun azaltılması, sosyal güvenlik 

bütçesinde kısıntıya gidilerek finansal fazlaya ulaşılması yer almaktadır. Yenilenmiş uzlaşıyla 

birlikte ticarette, sermaye hareketlerinde ve dış yatırımlarda tam anlamıyla serbestliğe ulaşılması 

yönünde gerekli kurumsal-hukuksal çerçeve oluşturulması söz konusudur (Williamson,2000; 2004). 

Tablo 2. Washington Uzlaşıları 

Özgün Washington Uzlaşısı Güçlendirilmiş Washington Uzlaşısı  

1. Mali disiplin 1. Kurumsal yönetişim 

2. Kamu harcamalarında yeniden yönlendirme  2. Yolsuzlukla mücadele 

3. Vergi reform 3. Esnek iş piyasaları 

4. Finansal serbestleşme 4. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum 

5. Rekabetçi kurlar 5. Finansal kodlar ve standartlar 

6. Esnek iş piyasaları 6. Sermaye hesabında “ihtiyatlı” serbestlik 

7. Dış doğrudan yatırımlarda serbestlik 7. Sabit veya dalgalı kur rejimi 

8. Özelleştirme 8. Bağımsız merkez bankası ve enflasyon hedeflemesi 

9. Deregülasyon 9. Sosyal güvenlik ağı 

10. Mülkiyet haklarına güvence 10. Yoksulluğun azaltılması  

Washington Uzlaşısı’nın yeni yorumu önceki uzlaşışının özünü değiştirmemiştir. Özgün uzlaşının 

temel politika ilkeleri olan makroekonomik istikrar, özelleştirme ve serbestleşme korunmuştur. “Bu 

yaklaşım hükümetlere politikalarında reform yapmayı ve özellikle (a) enflasyonu kontrol ederek ve 

bütçe açığını azaltarak makroekonomik istikrara yönelmeyi, (b) ticarette ve sermaye hesabında 

serbestleşmeye giderek ekonomilerini dış dünyaya açmayı ve (c) özelleştirme ve deregülasyon ile 

yerel ürün ve faktör piyasalarını serbestleştirmeyi önermektedir” (Gore, 2000). Kısaca yeni yorum 

devletin -ekonomideki- önemli yerini/ağırlığını ve hükümetlerin uygulamadaki olası başarısızlığının 

ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurgulamakta, iktisat politikalarında ve ekonominin işleyişinde 

ana çerçeveyi liberal uygulamaların ve serbest piyasa ekonomisi koşullarının çizdiğini 

belirtmektedir. Dolayısıyla fiyat istikrarını korumanın yanı sıra serbestleşme ve özelleştirme 

politikalarını güçlendirerek devletin ekonomideki rolünü azaltılması vazgeçilmez politika ilkeleri ve 
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uygulamaları olmuştur. Uzlaşı temelinde öne sürülen politika ilkeleri Dünya Bankası’nın 

desteklediği, IMF’nin istikrar ve yapısal uyum programlarında somutlaşmıştır. 1980 ve 1990’lı 

yıllarda Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki bir dizi ülkede ve geçiş ekonomilerinde (eski sosyalist 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri) Washington Uzlaşısı uygulanan politikalara rehberlik etmiştir. 

Kalkınma stratejileri makroekonomik istikrara kilitlenerek fiyat istikrarı, serbestleşme, özelleştirme, 

devlete ekonomide dar bir hareket alanı bırakılarak müdahale olanağında kısıtlama politikalarını 

benimsediği ölçüde neoliberal yaklaşıma eksiksiz bir uyum göstermiştir (1999; Stiglitz, 2008; 

Lopes, 2011).  

Piyasa güçlerinin mükemmel işlerliği, bireysel rasyonellik ve ekonomik alanda kısıtlı devlet faaliyeti 

varsayımlarına dayalı neo-klasik iktisat teorisi Washington Uzlaşısı ilkelerine yol göstermiştir. 

Özellikle SSCB’nin dağılması ve -sosyalist- Doğu Blokunun dağılmasıyla birlikte neoliberalizm 

etiketli küreselleşme sürecinin hız kazanması Washington Uzlaşısı’nın etkinlik kazanması için 

uygun koşulları hazırlamıştır. Nitekim uzlaşının temel ilkeleri “bir taraftan ABD Kongresi ve 

yönetimi, diğer taraftan Washington’da yerleşik IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar 

ve de bir dizi düşünce kuruluşları ile etkili iktisatçıların Washington’da oluşturduğu güç çevreleri 

tarafından öne sürülen düşüncelerden filizlenmektedir” (Lopes, 2011). 

3. ÇİN MODELİ: PLAN VE PİYASANIN UYUMU
2
 

1970 sonları veya 1980’lerin başlarından itibaren son küreselleşme akımının neoliberal politikalarla 

birlikte hızla yaygınlık kazandığı dikkate alındığında, Çin’de piyasaya açılım odaklı reform 

sürecinin başlatılması ilginçlik kazanmaktadır. Piyasa eksenli reformlar ülkenin sosyal ve ekonomik 

yapısında radikal nitelikte derinlemesine dönüşümler sağlamıştır. Reformların başlangıç yıllarında 

tarım ülkesi olan Çin, yeni yüzyılın ilk on yıllık dönemi sona ererken sanayide hızla yol almış ve 

hizmetler sektörü gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olmuştur. 

Çin’in ekonomi alanında yakaladığı göz alıcı gelişmenin Beijing Uzlaşısı’nın ortaya koyduğu temel 

politika ilkeleriyle bağdaşması, söz konusu yaklaşımla ortaya konulan politikaların Washington 

Uzlaşısına seçenek oluşturduğu düşüncesinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Deng Xiaoping 

felsefesi ve reformların Beijing Uzlaşısı’na giden yolları açması söz konusudur.  

Uzlaşı başlıca üç teorem üzerinde yükselmektedir; inovasyona dayalı büyüme/kalkınma, bütüncül 

ekonomik başarımın ölçütü olarak kişi başı gelir artışı ile bölüşümde eşitliğin sürdürülebilirliği ve 

uluslararası ilişkilerde hür iradeyle davranış söz konudur. Sonuncu teorem ABD’ye karşı çıkma, bu 

bağlamda ABD hegemonyası ve başatlığına karşı asimetrik güç veya kapasiteyi artırma, ulusal 

küreselleşme stratejisi geliştirerek tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde Çin’in 

etkisini yaygınlaştırma anlamına gelmektedir. Bu teoremler uygulanacak somut politikalar için on 

temel ilkeyi oluşturmuştur. Söz konusu ilkeler; -örnek veya model olabilecek- en iyi uygulamaların 

yerelleştirilmesi, piyasa ve devletin -optimal- bileşimi (karma yaklaşım), ortak sonuca ulaşmak için 

esneklik, siyasal haklara saygı, istikrarlı siyasi çevre, özgüven, sürekli yenilenen sanayi, yerel olarak 

gerçekleştirilen inovasyon, sosyal uyum için ihtiyatlı finansal serbestleşme ve sosyal uyum için 

ekonomik büyümedir.  

                                                           
2 Bu bölümdeki kaynak göndermeleri için özellikle bkz. Sönmez (2021). 
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Ekonomik ve sosyal dönüşümü öngören ve amaçlayan Beijing Uzlaşısı pragmatik olduğu kadar 

ideolojik içeriğe sahiptir. Kalkınma iktisadının nihai amacı olan sosyal ve ekonomik 

ilerleme/gelişmeye odaklandığı ölçüde Washington Uzlaşısı’na seçenek olarak Beijing Uzlaşısı’nın, 

kalkınma modeli ve politikalarının değerlendirmesinde başvurulabilecek bir ölçütler bütünü 

oluşturduğunu belirtebiliriz. Bu çerçevede 12. ve 13. Beş Yıllık Planlar ile ÇKP 18. Merkez 

Komitesi’nin Üçüncü Genel Kurulu’nda 12 Kasım 2013 tarihinde onaylanan “Reformun Kapsamlı 

Derinleştirilmesi Konusunda Başlıca Çözümlere ilişkin Karar” (Decision on Major Issues in 

Comprehensively Deepening Reform) ve Xi Jinping’in 18 Ekim 2017’deki ÇKP 19. Ulusal 

Kongresi’nde sunduğu raporun tam metni mutlaka dikkate alınması gerekli başvuru belgelerdir. 

Komünist Parti Rehberliğinde Plan ile Piyasanın Uyumu 

1980 sonrasında, özellikle 2012 yılına kadar ulaşılan yüksek büyüme hızı ve tatmin edici bir 

kalkınma sürecinin 2012 sonrasında da devam etmesinin anahtarı teknolojik ve kurumsal inovasyon, 

üretkenlik artışı, kamu ve özel sektördeki girişimlerde işbirliği ve eşgüdüm, makroekonomik istikrar, 

dışa açılma, finansal gelişme, ihtiyatlı serbestleşme ve politik uygulamalardır. Kalkınmadaki ana 

çerçeveyi plan ve piyasa arasında kopukluğun değil tam tersine işbirliği ve eşgüdümün çizmiş 

olduğu anımsanmalıdır. 

Sistem, devletin yaptığı tercihler, ÇKP rehberliği ve Asya tipi kalkınmacı devlet modelinin 

bileşimini yansıtmaktadır. Bu noktada “komünist devlet”in oynadığı rolü ve ÇKP’nin rehberliğini 

sorgulamakta yarar bulunmaktadır. Devletin başrolde olduğu iktisat politikalarında piyasa 

mekanizmalarının ve teşviklerinin uygulanmakla birlikte rehberlik görevini devletin üstlendiği ve 

ekonomiyi kontrolü altında tuttuğu saptanmaktadır. Siyasal nitelikte karar almada yetkinlik 

açısından merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi yapıların bileşimi dikkati çekmektedir. Merkezi 

devlet ve ÇKP ekonomik kalkınmaya şekil vermekle birlikte uygulanan politikalarda yerel/bölgesel 

özellikleri dikkate almaktadırlar. Çin’de parti-devlet kapitalizmi desteklemekte ve müdahalesinde 

planlama ile girişimciliği bağdaştırmaktadır. Bir başka deyişle,”devlet müdahalesi, devlet mülkiyeti 

ve komünist partinin kontrolü kapitalist dinamikleri dışlamamaktadır”. Otoriter rejim Çin’deki 

“kendine özgü kapitalizmin” uygulanmasını sağlamanın yanı sıra parti-devlet özel sektöre ağırlıklı 

yer veren planlarda esnek davranmaktadır. Birbirlerine rakip olmak yerine parti, devlet, kamu 

işletmeleri, özel işletmeler ve yarı-özel işletmeler arasında güçlü işbirliği mevcuttur ve bir ölçüde 

sosyal istikrar sağlanmaktadır. Hükümet ekonomik istikrarı sağlamayı, piyasa başarısızlığını 

gidermeyi, piyasa düzenini güçlendirmeyi ve denetlemeyi, adil rekabet koşullarını oluşturmayı, 

kamu hizmetlerini üstlenip nitel olarak iyileştirmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeyi ve refah 

düzeyini yükseltmeyi amaç edinmektedir. 

Kalkınma kavramı makro düzeyde kontrole ve piyasaları dikkate alan plan hazırlamaya yöneldiği 

ölçüde devlet odaklıdır. Komuta ekonomisinden rekabete dayalı bir ekonomik sisteme geçiş ise 

yukarıda belirtildiği üzere devlet ve özel sektör arasındaki işbirliği ve eşgüdüme dayanmaktadır.  

Kapsamlı devlet müdahalesinin yanı sıra özgül rekabete yer verilen, -özel- işletme ruhunun 

mevcudiyetini yansıtan bir sistem söz konusudur. Devlet ve özel sektör işletmeleri arasındaki 

bağlantı karmaşık olup devlet aygıtının farklı yönetim kademeleri ile şirketler arasında yakın 

bağlantılar somut olarak gözlenmektedir. Çin’de devletin ekonomi üzerindeki denetimi “rekabete 

dayalı tekelci kapitalizmin” veya sistemin ayrılmaz parçası olan kalkınma modeli makro düzeyde 
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devlet/parti kontrolüne ve piyasaları dikkate alan/gözeten planı hazırladığı ölçüde devletin 

güdümünde kapitalist kalkınmacı modelin özelliklerini taşımaktadır. Nitekim “Karar” -temel- 

ekonomik sistemi “karma mülkiyet ekonomisi” olarak tanımlamakta ve kamu sermayesi dışında yer 

alan sermayenin kamu yatırımlarında pay sahibi olabileceği belirtilmektedir. Hükümet ekonomide 

anahtar role sahip olan devlet işletmelerini yatırımcı şirketler, holding şirketleri ve denetim altında 

tutulan özerk rekabetçi işletmeler olarak yeniden düzenleme kararı almıştır. Bu doğrultuda özel 

şirketlere kamu işletmelerinde pay sahibi olma veya birleşme olanakları doğmuştur. Nitekim Çin’de 

rekabete dayalı devlet kapitalizminin çeşitli renk tonlarıyla bezenmiş olduğunu ileri sürebiliriz. 

Şöyle ki, bir yandan ‘özel’ ve ‘kamusal’ oyuncular arasında, diğer yanda yatay ve dikey karar alma 

yapıları arasındaki karmaşık nitelikteki rekabete dayalı ilişkiler ağının varlığı parçalara ayrılmış çok 

düzeyli (multilevel) yönetişimi sergilemektedir. 

4. ÖNCELİKLİ SEÇENEK: DEMOKRATİKLEŞME İÇİN PLAN 

Kamu mülkiyeti ve kamu hizmet alanı neden önemlidir? Kapitalist sistemde devletin özel sektörün 

güçlenmesine, kârlı sermaye birikimine doğrudan ve dolaylı olarak destek verdiği bilinen bir 

olgudur. Dolayısıyla kamu kesiminin gerekli olduğunu savunmak, devlet mülkiyetini kutsamak ve 

her türlü müdahaleyi olumlamak olmuyor mu? Yukarıdaki soruları yanıtlamak için siyasal ve 

iktisadi düşüncenin ve olayların zengin, kapsamlı ve ilginç tarihine başvurulması, kısa bir yazıda 

olanaksız olduğu kadar gereksiz de. Konuya ilişkin çok zengin bir yazın var. Öncelikle vurgulanması 

gerekli husus, yukarıda belirtildiği üzere, kapitalist sistemde devletin ekonomiyi örgütlemesi, 

planlaması ve yönetmesi özel mülkiyetin ortaya çıkardığı sorunları çözme çabasından kaynaklandığı 

gibi yeni üretim ilişkilerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte sistem içinde 

rasyonel bir planlamayla sanayileşme, daha eşitlikçi gelir bölüşümü, ekonomik ve sosyal hakların 

korunması ve kapsamının genişletilmesi, bu bağlamda sosyal ve iktisadi kalkınma yolunda 

ilerlenebilmesi olanaklıdır. Kamu mülkiyetinin yaygınlığı, kamu ekonomisinin kapsamı, kamusal ve 

sosyal hizmet alanının genişliği ve etkinliği planlamanın başarılı olmasında kullanılabilecek en 

önemli araçlardır. Kamu kesiminin varlığı, devletleştirme ve kamu mülkiyeti çelişkili olarak özel 

mülkiyetin başatlığını sarsmaktadır. Bu nedenle kamu mülkiyeti toplumsal mülkiyete geçişi 

kolaylaştırıcı vazgeçilemez bir öge olmaktadır. 

Türkiye’de iktisadi rasyonellik, etkin kaynak yönetimi ve ithal ikamesine dayalı hızlı sanayileşme ile 

özdeşleşen devletçi politikaların uygulandığı 1930’lu yıllar iktisat tarihi kitaplarında bir başarı 

örneği olarak yerini almıştır. Cumhuriyet rejiminin bebeklik ve ayağa kalkma dönemlerinde 

sağlıktan eğitime, altyapıdan tarım kesimine uzanan alanlarda yeni yatırımlar ve örgütlenme 

çabaları, toplumsal ihtiyaçların karşılanması yönünde atılan adımlar çok kısıtlı kaynaklarla 

sürdürülmüştür. Devletçi hızlı atılım döneminde akılcı maliye, para-kredi, borç yönetimi, 

sanayileşme, ulaştırma politikalarıyla kısa sürede çok hızlı yol alınmıştır. Başarılı uygulamanın 

sürebilmesi için gerekli iç ve dış koşulların ortadan kalkması sürecin sonunu getirmiştir. Kuşkusuz 

toplumdaki güç dengeleri, bağlantılı olarak iktisadi ve siyasi koşulların belirleyicilikte ağırlığı çok 

fazla olmaktadır. 

Cumhuriyet rejiminin demokrasi açısından sancılı, sarsıntılı, gelgitlerle dolu ilk yüzyılını 

tamamlamasına iki yıldan kısa bir süre kaldı. Bu satırların kaleme alındığı, derin ve kapsamlı 

ekonomik ve sosyal sarsıntıların, krizin yaşandığı dönemde, 2022-2024 Orta Vadeli Program (OVP) 
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açıklandı ve 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023) ise uygulamada! Bu yazının konusunu yeni 

programın değerlendirmesi oluşturmuyor ancak kısaca son yıllarda ve günümüz itibariyle resmi 

belgelerde yapılmış olan projeksiyonların ne kadar tutarsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Onuncu ve Onbirinci Kalkınma Planlarıyla YEP’in 2023 Hedeflerinin Karşılaştırılması 

 

10. Kalkınma Planı’nın 

(2013) 

2023 Hedefleri 

11. Kalkınma Planı’nın 

(2019) 

2023 Hedefleri 

Yeni YEP (2020) 

2023 Hedefi 

GSYH 2 Trilyon Dolar 1,1 Trilyon Dolar 875 Milyar Dolar 

GSYH/kişi 25.000 Dolar 12.484 Dolar 10.033 Dolar 

İhracat 500 Milyar Dolar 226,6 Milyar Dolar 214 Milyar Dolar 

İşsizlik % 5 % 9,9 % 10.9 

Enflasyon Tek hanelere indirilmesi % 5’e indirilmesi % 4,9 

Tablo 4. OVP (2022-2024) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 5.047 6.648 7.880 9.041 10.287 

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 717 801 850 925 1.002 

GSYH büyümesi (Zincirlenmiş hacim endeksi 

değişim %) 
1,8 9,0 5,0 5,5 5,5 

TÜFE yıl sonu değişim % 14,6 16,2 9,8 8,0 7,6 

(Tabloda 2020 için gerçekleşme, 2021 için gerçekleşme tahmini, sonraki yıllar için ise program 

büyüklükleri yer almaktadır). 
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GSYH 2023 Hedefi: 

 -10. Kalkınma Planı: 2 trilyon dolar 

 -11. Kalkınma Planı: 1,1 trilyon dolar 

 -OVP (2022-2024): 925 milyar dolar 

 

Kişi Başı Milli Gelir 2023 Hedefi: 

 -10. Kalkınma Planı: 25 bin dolar 

 -11. Kalkınma Planı: 12 484 dolar 

-OVP(2022-2024): 10 703 dolar 

 

İhracat 2023 Hedefi: 

 -10. Kalkınma Planı: 500 milyar dolar 

 -11. Kalkınma Planı: 226,6 milyar dolar 

 -OVP(2022-2024): 242 milyar dolar 

 

İşsizlik Hedefi 2023: 

 -10. Kalkınma Planı: % 5 

 -11. Kalkınma Planı:% 9,9 

 -OVP (2022-2024):  % 11,4 

 

Enflasyon Hedefi 2023: 

 -10. Kalkınma Planı: «Tek Hane» 

 -11. Kalkınma Planı: % 5,0 

 -OVP (2022-2024): % 8,0 
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Ortalama Dolar Kuru (OVP, 2022-2024): 

    Dolar/TL    Artış Oranı (%) 

  2021    8,30  

  2022    9,27  11,7 

  2023    9,77    5,3 

  2024  10,27    5,1 

Söylemdeki hedefler doğrultusunda hazırlanan ancak kaynak planlaması ve ekonomik-sosyal etkiler 

hesap edilmeden hazırlanıp uygulamaya konulan irrasyonel projeler, planlar demokratik tartışma ve 

danışma süreçleri dışında kalmıştır. Söz konusu projelere odaklanan siyasi yönetim inovasyon ve 

teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretim süreçleriyle ilgilenmemekte, ulusal strateji üzerinde 

durmamaktadır. Mevcut durumda parlamenter demokrasiden vazgeçmenin bedelleri arasında emek 

dostu olmayan düzenlemeler, gelir bölüşümünde hızlı bozulma, kaynak savurganlığı, doğanın rant 

sağlanan metaya dönüştürülerek hızlı tahribi, eş-dost kapitalizmine uygun olarak kamu varlıklarının 

belirli sermaye gruplarına sunulması, kamusal hizmet alanının tasfiyesi doğrultusunda yurttaşların 

tüketici-birey ve müşteri konumuna indirgenmesi yer almaktadır 

TÜBİTAK hazırlamış olduğu 2003-2023 Strateji Belgesi’yle sekiz ana başlık altında stratejik 

teknoloji alanlarını belirlemişti. Bunlar; bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji ve gen 

teknolojileri, nanoteknoloji, mekatronik, üretim süreç ve teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji 

ve çevre teknolojileri, tasarım teknolojileridir. Her alana ilişkin alt başlıklarda ayrıntılı olarak 

stratejik teknolojilerin kapsamı irdelenmiştir. Stratejik teknoloji alanları temelinde öncelikli faaliyet 

konuları ve ulusal bilim ve teknoloji stratejisi belirlenmiştir. Strateji; ülke için stratejik olarak 

belirlenen teknoloji alanlarına ve bu alanları destekleyecek bilimsel araştırma alanlarına odaklanma, 

AR-GE’ye kaynak ayırma, gerekli insan gücünü yetiştirme ve bu doğrultuda kaynak ayırma, siyasi 

sahiplenme ve toplumu bilinçlendirme olarak açıklanmıştı. 

Ana çerçeveyi çizen ve 2003-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli stratejinin kabulünden bu yana 

20 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın yapısal dönüşüm için gerekli koşulların bir araya 

getirilemediği gözlenmektedir. Üstelik zaman içinde yeni stratejileri belirleyen çalışmaların 

yapıldığı ve yayımlandığını görüyoruz. Yayımlanan belgeler dizini oluşturmaksızın, özetle farklı 

stratejiler deryasında bütüncül tutarlılığın sağlanamadığını ve eksikliklerin ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Oysaki yüksek teknolojili ürün odaklı sanayi yapısının oluşturulması ile teknoloji ve 

yenilikçi politikalar birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu için bu alanlardaki stratejilerin de 

birlikte belirlenmesi gerekli olduğu, paylaşılan bir görüştür. 

Aslında gerekli plan resmi planların kapitalist ekonomik ilişkilerin işleyişini düzenlemekteki 

yetersizliğini gidermeyi ve resmi planlara karşı kapitalizmin uzlaşmaz çelişkilerini yumuşatacak bir 

planlama alternatifi geliştirmeyi amaçlamamalıdır. «Özel sektör için programlama»dan başka anlam 

taşımayan bir planın en «yetkin» biçiminin bile kapitalist ekonominin işleyişindeki anarşiyi ortadan 

kaldırması beklenemez. Kredi, vergi ve benzeri ekonomik politika araçlarıyla sadece kapitalizmin 
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ekonomik yasalarının işleyişi içinde özendirmeyi ve yön göstermeyi amaçlayan kapitalist 

programlamanın hiçbir biçiminin, kapitalizmin uzlaşmaz çelişkilerine son vermesi de düşünülemez. 

Bu bağlamda büyük burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden resmi planların Türkiye ekonomisinin 

sorunlarını çözmesi beklenmemelidir. Nasıl bir ekonomik ve sektörel yapı sorusunun yanıtı, 

demokratikleşmeye koşut olarak mevcut büyüme modelinde radikal bir değişikliğe giderek sosyo-

ekonomik kalkınmayı hızlandıracak ve gelir bölüşümünde adaleti sağlayacak, araştırma, teknoloji ve 

inovasyonu ön plana alan modelin seçimi olacaktır. Model değişikliğiyle birlikte ekonomi, çalışma 

hayatı ve sosyal haklar, kamu kesimi ve kamu hizmet alanındaki tahribatın giderilmesi 

doğrultusunda demokratikleşme için bir geçiş planına ihtiyaç vardır. Geçiş planı restorasyona, bu 

bağlamda demokrasi açığına yol açan geçmişteki koşullara geri dönüşü sağlayacak bir düzenleme 

anlamına gelmemektedir. Sektör veya hizmet alanında demokratikleşme doğrultusunda sağlıktan 

eğitime, çevreden işçi ve emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarına, kitle iletişim araçlarından 

ulaşıma, kimyadan elektroniğe, enerjiden madenciliğe ve alt-sektörlerinde demokratikleşmeyi 

sağlayacak politikaların oluşturulması gereklidir. Kuşkusuz böyle kapsamlı bir çalışma, -büyük 

burjuvazinin ve- teokratik oligarşinin dayandığı ve büyük rant aktardığı sermaye gruplarıyla 

bağlantılı olmayan siyasi oluşumların ve demokratik kitle kuruluşlarının inisiyatifle gerçekleşebilir. 
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