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ÖNSÖZ
TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iﬂadamlar›
taraf›ndan 1971 y›l›nda, Anayasam›z›n ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuﬂ, kamu
yarar›na çal›ﬂan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine
ba¤l›, giriﬂim, inanç ve düﬂünce özgürlüklerine sayg›l›, yaln›zca asli görevlerine odaklanm›ﬂ etkin bir devletin varoldu¤u Türkiye’de, Atatürk’ün ça¤daﬂ uygarl›k hedefine ve ilkelerine sad›k toplumsal yap›n›n geliﬂmesine ve demokratik sivil
toplum ve laik hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesine yard›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleﬂmesine ve iﬂ dünyas›n›n evrensel iﬂ
ahlak› ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas›na
çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, uluslararas› entegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art›r›larak, uluslararas› ekonomik sistemde belirgin ve kal›c›
bir yer edinmesi gerekti¤ine inan›r ve bu yönde çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, Türkiye’de liberal ekonomi kurallar›n›n yerleﬂmesinin
yan›s›ra, ülkenin insan ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan›m›n›; verimlilik ve kalite yükseliﬂini sürekli k›lacak ortam›n yarat›lmas›
yoluyla rekabet gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler.
TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüﬂlerini bilimsel çal›ﬂmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu
görüﬂlerden hareketle kamuoyunda tart›ﬂma platformlar›n›n
oluﬂmas›n› sa¤lar.

Bu çal›ﬂma, 2007 y›l› milletvekili genel seçimleri öncesinde yürütülecek olan seçim kampanyas› döneminin tart›ﬂma
noktalar›n› ve sonras›nda kurulacak hükümetin gerçek gündemini oluﬂturmas› gerekti¤i düﬂünülen konular hakk›nda
TÜS‹AD görüﬂlerini içermektedir.
Bu rapor, 1 Mart 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
TÜS‹AD Yüksek ‹stiﬂare Konseyi toplant›s›nda üyelerin görüﬂlerine sunulmuﬂ ve üye görüﬂlerinin al›nmas› ve derlenmesinden sonra, 8 Haziran 2007 tarihinde kamuoyunun bilgi
ve kullan›m›na aç›lm›ﬂt›r.
Haziran 2007

SUNUﬁ
TÜRK‹YE’N‹N GERÇEK GÜNDEM‹:
1 OCAK 2014 TAR‹H‹NDE AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NE TAM ÜYEL‹K
Küresel ve bölgesel geliﬂmeler stratejik yaklaﬂ›m› zorunlu k›l›yor…
Gerek küresel, gerekse bölgesel geliﬂmeler, önümüzdeki y›llarda Türkiye’nin bugünden baﬂlayarak, zaman›n›, toplumsal enerjisini ve kaynaklar›n› çok dikkatli kullanmas›n› gerekli hale getirmiﬂ durumda. Bu gereklili¤i karﬂ›layabilmek için, do¤ru
gündemi, uygun stratejiyle birleﬂtirmek ﬂart. 22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleﬂecek olan Genel Seçimler bu anlamda bir f›rsat olarak görülebilir. Türkiye, 1876- 2006
y›llar›n› kapsayan 130 y›ll›k “Türk Demokrasi Tarihi”ndeki1 belki de en çetin s›nav›
bu seçimlerle verecek.
Bu s›nav, sonuçlar kadar süreçlerle de ilgili. Çünkü, geçer notu alabilmemiz için,
toplumsal uzlaﬂma içinde siyasal istikrar›m›z› güçlendirerek, küresel ekonomik rekabet gücümüzü art›rarak, sosyal dengesizlikleri giderecek ad›mlar› atmaya baﬂlayarak bu dönemi geride b›rakmam›z gerekiyor. Ayn› zamanda, Avrupa Birli¤i’ne (AB)
tam üyelik idealimizin toplumsal planda yeniden ve güçlü bir ﬂekilde benimsenmesini sa¤lamak zorunday›z. AB’ye uyumun, Türk insan› aç›s›ndan anlam›, Türkiye’de
daha kat›l›mc› demokrasi ve daha iyi yaﬂam koﬂullar›na ulaﬂmakt›r. AB’ye üyelik süreci Türkiye için gerekli reformlara uygun bir zemin oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle,
Türk insan›na, AB’ye uyum hedefinin ulusal ç›karlar aleyhinde olmad›¤›, bilakis lehinde oldu¤u etkin bir toplumsal iletiﬂimle aktar›lmal›d›r.
Türkiye, tam üyelik perspektifi ile bölgesinde ayr›cal›kl› bir konumdad›r…
Henüz olgunlaﬂmakta olan siyasal bir yap›ya sahip olsa da, AB, siyasi ve ekonomik
etkileme gücüyle çevresinde bir manyetik çekim alan› oluﬂturmaktad›r. Fikri mülkiyet,
çevre standartlar›, teknolojik yenilikçilik, enerji ve ulaﬂt›rma a¤lar› gibi birçok alanda
AB politikalar› dikkate al›nmaktad›r. Kuzey Afrika’dan Orta Do¤u ve Karadeniz’e,
“Komﬂu ve Çevre Ülkeler”, AB üyesi olamayacaklar› halde, kendilerini bu çekim ala1

Zafer Üskül (2006), “Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876 - 2006) - Prof.Dr.Bülent Tanör An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri 10. Y›l
Güncellemesi”, TÜS‹AD Raporu

n›n›n içinde bulmakta ve bu ülkelerin en önemli ekonomik orta¤› AB olmas›na ra¤men, AB üyeli¤i yolunda olmad›klar› için, karar alma mekanizmas›n›n d›ﬂ›nda, ikincil
bir konumda kalmaktad›rlar. Türkiye, gümrük birli¤i ve tam üyelik perspektifi ile, içinde bulundu¤u co¤rafyadan ayr›ﬂmakta, kendine çok farkl› ve ayr›cal›kl› bir yer edinmektedir.
Avrupa’daki birçok ülkenin AB d›ﬂ›ndaki bölgelerle özel iliﬂkileri vard›r. Örne¤in,
‹ngiltere eski sömürgelerinden oluﬂan “‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u (British Commonwealth)” ile; Fransa ayn› ﬂekilde eski sömürgelerinden oluﬂan “Frans›zca Konuﬂan
Ülkeler Toplulu¤u (Pays de la Francophonie)” ile; ‹spanya Latin Amerika’yla; Almanya, Orta Avrupa, Polonya ve Ukrayna ile yak›n ve derin iliﬂkiler içindedir. Türkiye’nin Balkanlar, Karadeniz, Orta Asya, Akdeniz ve Orta Do¤u’da oluﬂturdu¤u veya geliﬂtirece¤i siyasal ve ekonomik iﬂbirlikleri, AB’ye tam üyelik sürecinde her zaman çok yararl› olacakt›r. Bu ülkelerle ayr›cal›kl› iliﬂkiler, Türkiye’nin konumunu
Avrupa’da güçlendirecektir2. Zaten, çevremizdeki ülkelerin gözünde de, AB sürecinde ilerleyen güçlü bir Türkiye daha etkili ve sözü dinlenir olmaktad›r3.
AB’ye tam üyelik hedefi 1 Ocak 2014 olmal›d›r…
Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimizde gelmiﬂ oldu¤umuz noktada, art›k, tam üyelik için
bir tarih hedeflemeliyiz: bu tarih, AB’nin yeni bütçe dönemi ve Avrupa Parlamentosu seçimleri göz önüne al›nd›¤›nda “1 Ocak 2014” olmal›d›r. Önümüzdeki 7 y›ll›k
sürecin somut hedefler do¤rultusunda daha iyi tan›mlanmas› ve Türk kamuoyuna
iyi anlat›lmas› gereklidir.
AB’ye tam üyelik hedefi partiler üstü bir anlay›ﬂla ele al›nmal›d›r…
AB’ye 2014 y›l›nda üye olma do¤rultusunda partiler üstü toplumsal uzlaﬂma zaman› gelmiﬂtir. Bu konuda duygusal, toplumu yanl›ﬂ bilgilendirici, küresel gerçeklerden kopuk ve ulusal duyarl›l›k sahibi gibi gözüken baz› yaklaﬂ›mlar, Türkiye’nin
aleyhine sonuçlar do¤urabilir. Avrupa’da ve dünyada, Türkiye’nin güçlenmesinden
2 Ayd›n Sever, Gülden Ayman, Tülay Ayalp K›l›çda¤› (2007),“Avrupa Birli¤i'ne Kat›l›m Sürecinde Türkiye'nin Komﬂu ve Çevre Ülkeler Politikas›: Stratejik
Yaklaﬂ›mlar”, TÜS‹AD Raporu
3 TÜS‹AD AB ülkeleri iﬂ dünyas› örgütlerini bir araya getiren, Brüksel merkezli, BusinessEurope’un yan› s›ra Akdeniz ülkeleri iﬂ dünyas›n› bir araya getiren,
Tunus merkezli, UMCE (Akdeniz Giriﬂimcileri Konfederasyonu Birli¤i) ve Karadeniz ve Hazar ülkeleri iﬂ dünyas›n› bir araya getiren, ‹stanbul Merkezli,
UBCCE (Karadeniz ve Hazar Denizi Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonlar› Uluslararas› Birli¤i) örgütlerine de üyedir. Bu 3 örgütün ayn› anda üyesi olan
sadece Türkiye olup, 3 örgüt aras›nda da zaman içerisinde bir ortak bilgilendirme platformu oluﬂmuﬂ bulunmaktad›r.

rahats›zl›k duyanlar›n tüm güçleriyle Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤ini engellemeye
çal›ﬂt›¤› unutulmamal›d›r. AB, d›ﬂ ticaret, hizmet sektörleri, sanayi, yat›r›mlar, proje
finansman›, sermaye hareketleri, turizm, bilim, e¤itim, ekoloji, teknoloji, enerji, ulaﬂt›rma altyap›lar›, kamu sa¤l›¤›, güvenlik, uluslararas› örgütlü suç ve terörle mücadele gibi birçok alanda Türkiye’nin en önemli orta¤› konumundad›r. Bu alanlarda,
Türkiye’nin, AB’ye yapabilece¤i katk›lar, bizzat AB’nin önde gelen siyasetçileri4 ve
düﬂünce kuruluﬂlar›5 taraf›ndan kabul edilmekte ve s›k s›k vurgulanmaktad›r.
2014 y›l›na gelindi¤inde, Türkiye’nin geride baﬂar›l› bir müzakere süreci
b›rakm›ﬂ olmas› gerekmektedir…
Müzakerelerin amac›, AB’ye en yüksek düzeyde uyum sa¤lamak olmakla birlikte,
Türkiye’nin kendine özgü gerçekleri, rekabet avantajlar› ve k›r›lganl›klar› dikkate al›nd›¤›nda, belli konu baﬂl›klar›n›n gündeme getirilmesinde zamanlama çok önemli
olup; bazen belli geçiﬂ dönemleri dahilinde, gerekli ön haz›rl›klar›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan bu baﬂl›klara öncelik vermek daha do¤ru olacakt›r. Do¤u Avrupa ülkeleri
haz›rlad›klar› “Etki Analizi” raporlar› sayesinde müzakerelerden karl› ç›kmay› baﬂarm›ﬂlard›r. Türkiye için müzakerelerde karﬂ› tarafa sunulacak etki analizlerinin önceden belirlenmesi ve süratle haz›rlamas› gerekmektedir. Türkiye’nin müzakereler esnas›nda izleyece¤i pozisyon belirlenirken Sivil Toplum Kuruluﬂlar› vas›tas›yla toplumun
mümkün olan en geniﬂ kesiminden görüﬂ istenmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
4 Blair, Zapetero, Prodi, Barroso, Verhuegen, Bildt, Steinmeier gibi AB siyasal liderlerinin aç›klamalar›, gazete makaleleri, konferans konuﬂmalar›,
AB Komisyonu raporlar›, ayr›ca “Report by the Independant Commission on Turkey: “Turkey in Europe: The Opening of Accession Negotiations with
Turkey is Politically Imperative", www.soros.org/resources/articles_publications/publications/turkey_2004901/english.pdf
Joint report by:
* Martti Ahtisaari (Chairman), Former President of Finland
* Marcelino Oreja Aguirre, Former Foreign Minister of Spain, former Secretary General of the Council of Europe, former European Commissioner
* Kurt Biedenkopf, Former Prime Minister of Saxony, Germany
* Emma Bonino, Former European Commissioner, Member of the European Parliament
* Hans van den Broek, Former Foreign Minister of Netherlands, former European Commissioner
* Bronislaw Geremek, Former Foreign Minister of Poland, Member of the European Parliament
* Anthony Giddens, Former Director of the London School of Economics and Political Science
* Michel Rocard, Former Prime Minister of France, Member of the European Parliament
* Albert Rohan (Rapporteur), Former Secretary General of Foreign Affairs, Austria
5 AB’de etkin düﬂünce kuruluﬂlar› ve raporlar›ndan örnekler:
* CEPS Turkiye raporlar›, 2004-2006, www.ceps.be
* The European Policy Center (EPC) Turkiye raporlari, 2004-2006, www.theepc.be
* The Friends of Europe Türkiye raporlar›, Kirsty Huges, 2004, 2006, www.friendsofeurope.org
* Center for European Reform, "The Economics of Turkey's Accesssion", 2005, www.cer.org.uk
* European Round Table of Industrialists, "Turkey - A new corporate world for Europe" , 2004, www.ert.be
* Chatham House, The Alternative to EU Membership Is No Turkish Delight , www.chathamhouse.org.uk

Ayn› dönemde, AB’de kendi iç iﬂleyiﬂ mekanizmalar›nda ihtiyaç duydu¤u
reformlar› gerçekleﬂtirmiﬂ olmal›d›r…
Bu çerçevede, gerçekçi olarak dikkate al›nmas› gereken di¤er bir etken ise
AB’nin halen evrim içerisinde olmas›d›r. AB içinde, küresel vizyon sahibi bir siyasal
bak›ﬂ aç›s›n›n m›, yoksa içe kapan›k, “eski Avrupa” zihniyetinin mi bask›n ç›kaca¤›
henüz belli de¤ildir. AB, bugün, küresel ekonomik rekabet gücü, kurumsal reform
ve siyasal bütünlük alanlar›nda sorunlar›n› aﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Türkiye, AB yolunda daha iyi bir demokrasi, daha rekabetçi bir ekonomi ve güçlü bir sosyal yap›ya sahip toplum olarak güçlenirken, AB’nin evrimini de yak›ndan takip etmelidir.
Biz haz›r oldu¤umuzda, AB de haz›r olmal›d›r.
Türkiye, ortalama yüzde 7’lik bir kalk›nma h›z›yla 2014 y›l›nda AB ortalamas›n›n yar›s›n› yakalayabilir…
2006 y›l›nda Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir, sat›n alma gücü paritesine
(Purchasing Parity Standard-PPS) göre 6900 Euro ile AB ortalamas› olan 24.500 Euro’nun yüzde 28’ini oluﬂturmaktad›r. Somut nihai hedef, 8 y›l içerisinde y›ll›k ortalama yüzde 7’lik bir ekonomik büyüme ve ulusal muhasebe sistemimizin Avrupa
Muhasebe Sistemine (ESA95) uyarlanmas›yla birlikte gerçekleﬂecek olan bir kerelik
art›ﬂla, 2014 y›l›nda, AB ortalamas›n›n yüzde 48’ini yakalamak olmal›d›r. Bu ﬂekilde,
2014 y›l›nda, AB’nin kiﬂi baﬂ›na düﬂen yurtiçi has›las› 26.750 Euro’ya, Türkiye’nin kiﬂi baﬂ›na düﬂen has›las› ise 12.850 Euro’ya ulaﬂacakt›r.

Güçlü bir demokrasiye, istikrarla büyümeye devam eden bir ekonomiye sahip
olan ve e¤itim reformu, k›rsal kalk›nma, kad›n haklar› gibi temel sosyal kalk›nma at›l›mlar›n› baﬂarm›ﬂ bir Türkiye, AB sürecinde kaderine hükmedebilir. Demokratik,
ekonomik ve toplumsal aç›dan güçlü bir Türkiye, Avrupa’daki karﬂ›t hareketleri etkisizleﬂtirebilir.
Toplumsal hedeflere uygun bir gündem belirlenmelidir…
2014’teki bu hedefe nas›l var›lacak? Türkiye’nin ve dolay›s›yla seçimlerin ve seçimlerden sonra kurulacak Hükümet’in gerçek gündemi bu olmal›d›r. Siyasetçilerin
cevap aramas› gereken temel 12 soru TÜS‹AD’a göre ﬂöyle s›ralanabilir:
1. 2007-2013 dönemi için öngörülen büyüme stratejisinin anahatlar›
nelerdir?
2007-2013 döneminde kesintisiz yüzde 7 civar›nda büyümek gerçekten son derecede iddial› ancak baﬂar›lmas› ﬂart bir perspektif. Bu yeni büyüme stratejisinin temel niteliklerini ve tercihlerini ö¤renmeyi arzu ediyoruz. Yüksek ve sürdürülebilir
büyümeyi; kurumsal altyap› iyileﬂtirmeleri, e¤itim ve teknoloji altyap›s› reformlar› ve
rekabet koﬂullar›n›n geliﬂtirilmesi yoluyla elde edilecek olan verimlilik art›ﬂlar› ile
sa¤layabilece¤iz. Tar›m, turizm ve ulaﬂt›rma sektörlerindeki verimlilik/katma de¤er
art›ﬂ›na yönelik reformlar hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? Bugüne kadarki özelleﬂtirme politika ve uygulamalar›ndan memnun musunuz? Bundan sonras› için politikan›z ne olacak ve özellikle havalimanlar› ve limanlar d›ﬂ›nda kamu tekelinde olan
hangi hizmet sektörlerini özelleﬂtirmeyi veya rekabete açmay› düﬂünüyorsunuz? Burada uygulamay› düﬂündü¤ünüz model nedir? Ülkenin rekabet gücünün art›r›lmas›n›n en sa¤l›kl› ve kal›c› yolunun “Bilgi Ekonomisine Dönüﬂüm” oldu¤u ve bunun
da gerektirdi¤i altyap› yat›r›mlar›n›n e¤itim, iletiﬂim ve AR-GE oldu¤u düﬂüncesine
kat›l›yor musunuz? Bu konuda bir projeniz var m›?
2. Enerji darbo¤az›n› nas›l aﬂaca¤›z?
Türkiye’nin ciddi bir enerji darbo¤az›na do¤ru ilerledi¤i görülüyor. Geçti¤imiz 5
y›l içinde, enerji piyasas›nda yat›r›m ortam› bu darbo¤az› aﬂmam›z› sa¤layacak biçimde geliﬂtirilemedi. Geliﬂmiﬂ ülkelerin, enerji arz güvenli¤i, küresel ›s›nma ve
enerji piyasalar›n›n yeniden düzenlemesi çerçevesinde yeni aray›ﬂlar içine girdikle-

rini görüyoruz. Acaba Türkiye bu de¤iﬂen koﬂullar karﬂ›s›nda enerji vizyonunu ve
stratejisini nas›l yenilemeli? Enerji piyasalar›n›n liberalizasyonu nas›l ilerleyecek;
mevcut stratejideki eksiklikler nelerdir? Çok k›sa dönemde enerji arz güvenli¤i sorunlar›na nas›l çözüm bulunabilir?
3. Para ve maliye politikalar›n› nas›l ﬂekillendireceksiniz?
Bütçe dengesinde yeniden bozulma e¤ilimleri ortaya ç›km›ﬂ durumda. Vergi
oranlar›n›n azalt›lmas› ve vergi taban›n›n geniﬂletilmesi aç›s›ndan istenilen ilerleme
sa¤lanam›yor. Dolayl› vergilerin pay› artarken, do¤rudan vergilerin pay› azalmaya
devam ediyor. Son 4 y›lda kay›td›ﬂ› ile mücadelede çok önemli ad›mlar›n at›ld›¤›n›
söylemek zor. Kay›td›ﬂ› ile mücadelede iﬂgücü piyasas›ndaki idari, hukuki ve mali
kat›l›k ve yüklerin kald›r›lmas›/hafifletilmesini düﬂünüyor musunuz? Kay›td›ﬂ›na müsamaha göstermenin bir sosyal politika tercihi olmas› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Kay›td›ﬂ› ile ciddi bir mücadele nas›l mümkün olacak? Kamu maliyesinin iyileﬂtirilmesi, kay›td›ﬂ› ekonomi ile mücadele ve vergi reformu konusunda nas›l bir yöntem
ve program uygulamay› düﬂünüyorsunuz? Merkez Bankas› ba¤›ms›zl›¤› konusunda
ne düﬂünüyorsunuz? Merkez Bankas› taraf›ndan uygulanmakta olan politikalar› nas›l buluyorsunuz? Yeni dönem için önerileriniz olacak m›?
4. Makroekonomik istikrar› sürekli k›lmak için politikalar›n›z nelerdir?
Makroekonomik performanstaki iyileﬂme süreci durma noktas›na geldi. 2006 May›s finansal dalgalanmas› sonras›nda, Türkiye ekonomisi, içinde yer ald›¤› geliﬂmekte olan ülkeler grubunda en çok zarar gören ülke oldu. Türkiye’nin bir yandan makroekonomik istikrar› sa¤larken bir yandan da h›zl› büyüme sergiledi¤i süreç durdu
hatta enflasyon, reel faiz bütçe aç›¤› gibi baz› göstergelerde gerileme baﬂlad›. Türkiye ekonomisindeki iyileﬂmelerde uluslararas› ekonomik koﬂullar›n ve global likidite bollu¤unun önemli bir katk›s› oldu¤u biliniyor. Bu koﬂullar›n de¤iﬂmesi durumunda, ekonomik dengelerin yeniden bozulmas› ihtimal dahilinde. Bu koﬂullar alt›nda nas›l bir strateji düﬂünüyorsunuz? Uluslararas› “likidite bollu¤u”nun uzun süre
devam etmeyece¤i varsay›m› ile ülke cazibesinin yüksek reel faiz nedeniyle “portföy yat›r›mc›lar›na” göre de¤il, orta ve uzun vadeli makro istikrar nedeniyle “Do¤rudan Yabanc› Sermaye Yat›r›mc›lar›na” göre art›r›lmas› daha do¤ru olmaz m›? 20022007 dönemi yüksek büyüme süreci petrol fiyatlar›n›n da artmas›yla bizi uluslarara-

s› standartlara göre yüksek bir cari aç›kla karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›. Ekonomik programda
GSMH’ya oran olarak yüzde 7’ye kilitlenmiﬂ olan cari aç›¤› da dikkate alacak bir revizyon ihtiyac› hissediyor musunuz?
5. Sosyal politika öncelikleriniz neler olacak?
Ülkemizde ekonomik ve sosyal göstergelerde, AB ortalamalar›n› yakalamam›z kad›nlar›n ancak e¤itim, çal›ﬂma yaﬂam› ve siyasete etkili kat›l›mlar› ile mümkün olacakt›r. Bu nedenle, kad›n haklar›n›n (e¤itime eriﬂim, istihdama kat›l›m, siyasette kota) çeﬂitli uygulama yöntemleriyle geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
Bu dönemde, yüzde 10’lara kilitlenmiﬂ olan iﬂsizlik oran›n› biraz daha aﬂa¤›ya çekebilmek için geçti¤imiz döneme nazaran, büyüme sürecinin daha fazla iﬂ yaratmas›n› sa¤lamak gerekecektir. Türkiye’de çal›ﬂma ça¤›ndaki nüfusun toplam nüfusa
oran›n›n 2020’lere kadar artmaya devam edece¤i beklenmektedir. Buna karﬂ›l›k toplam iﬂ gücüne kat›lma oran›n›n %48 dolay›nda olmas› (kad›nlar da %25) ciddi bir
sosyal sorunun yan› s›ra büyük bir israf oluﬂturmaktad›r. Önümüzdeki 20 y›lda gerek tar›m gibi verimlili¤i düﬂük sektörlerden verimlili¤i yüksek sektörlere geçiﬂ, gerekse iﬂ gücüne kat›lma oranlar›ndaki, baﬂta kad›nlar olmak, büyük art›ﬂlar sonucu
hem toplam iﬂgücü art›ﬂ›ndan hem de verimlilik art›ﬂ›ndan kaynaklanan potansiyel
büyüme etkileri sa¤layabilir.Öte yandan, kalifikasyon ve e¤itim düzeyinin köklü biçimde art›r›lmas› sa¤lanmad›kça iﬂgücünün artmas›n›n iﬂsizli¤i büsbütün ço¤altmas›
kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu tespitlere kat›l›yor musunuz?
6. AB ile müzakere sürecini nas›l yönetmeyi düﬂünüyorsunuz? Son dönemde oluﬂan handikaplar› nas›l aﬂaca¤›z?
2007-2013 AB Müktesebat›na Uyum Program› giriﬂimini, AB uyumu yolunda Türkiye’nin att›¤› en somut ad›m olarak de¤erlendirmek mümkündür. TÜS‹AD, 2014 y›l›n› Türkiye’nin AB’ye üyelik tarihi hedefi olarak benimsemiﬂtir. Partinizin bu konudaki hedefi ve yaklaﬂ›m› nedir? Ayr›ca, 8 baﬂl›ktaki yatay aç›l›ﬂ kriteri ve AB’nin lider üye ülkelerinde Türkiye’nin tam üyeli¤ine karﬂ› geliﬂen anlay›ﬂ çerçevesinde, ülkemizin izlemesi gereken politikalar neler olmal›d›r?

7. K›br›s konusunun çözümünde nas›l bir inisiyatif kullanmay› düﬂünüyorsunuz?

Sekiz baﬂl›kta müzakerelerin aç›lmas› için Türkiye’nin önüne getirilen Gümrük
Birli¤i protokolünün “K›br›s”› da kapsayacak ﬂekilde uygulanmas› ﬂart› ile giderek
kronik hale gelen K›br›s problemine, baz› çözüm önerileri geliﬂtirilmiﬂti. Öneriler,
baz› limanlar›n veya havaalanlar›n›n, mallar›n serbest dolaﬂ›m› ba¤lam›nda karﬂ›l›kl› olarak aç›lmas›n› içeriyordu. Önümüzdeki dönemde, acaba bu alanda bir yeni aç›l›m söz konusu olabilir mi? Böyle bir aç›l›m›n ﬂartlar› neler olabilir?
8. Türkiye, AB’ye tam üyelik sürecinin iletiﬂim boyutunu hep ihmal edegelmiﬂtir. Bu konuda kapsaml› bir tan›t›m ve iletiﬂim program› düﬂünüyor musunuz?

Gerek içinde bulundu¤umuz politik belirsizlik, gerekse AB üyesi ülke liderlerindeki de¤iﬂiklik ve Türkiye ile ilgili söylemde meydana gelen farkl›l›k, AB ile gerçekleﬂtirilen “iletiﬂim” konusunu önümüzdeki dönemde kritik bir öneme taﬂ›maktad›r.
Bunun yan›s›ra, Türkiye kamuoyunda AB üyeli¤inin çeﬂitli boyutlar› bugüne kadar
yeteri derecede tart›ﬂ›lmam›ﬂt›r. Yeni dönemin Türk ve AB kamuoylar›ndaki iletiﬂim
modeli nas›l olacakt›r?
9. Seçim sistemimiz yönetimde istikrar› ön plana al›rken, temsilde adaleti
ola¤anüstü bozan bir yap›dad›r. Seçim sistemini reforma tabi tutmay› düﬂünüyor musunuz? Nas›l bir seçim sistemi tasar›m›n›z mevcuttur?

Türkiye'de uygulanmakta olan seçim sistemi, temsilde adalet ilkesini kabul edilemez derecede ihlal etmektedir. Seçim sistemimiz ayn› zamanda, yönetimde istikrar›
da tesadüflere b›rakmaktad›r. Özellikle, % 10 düzeyindeki ulusal baraj geniﬂ bir seçmen kitlesinin parlamentoda temsil edilememesi sonucunu do¤urmakta ve temsil
imkân› bulamayan partiler alternatif çözümler aramak zorunda kalmaktad›r. Bu sorunlar› içeren seçim sistemine iliﬂkin partinizin çözüm önerisi nedir? Seçim sistemi,
partiler kanunu ve dokunulmazl›klar konular› birlikte ele al›nmal› m›d›r?
10. Cumhurbaﬂkan›n›n görev ve yetkileri ile Cumhurbaﬂkan›n›n seçim yöntemi hakk›ndaki görüﬂleriniz nelerdir?

Cumhurbaﬂkan›n›n halkoyu ile seçilmesi yönünde Meclis’te kabul edilen anayasa
de¤iﬂikli¤ini inceledi¤imizde cumhurbaﬂkan›n›n yetkileri ve statüsüne (sorumsuzlu-

¤u, tek baﬂ›na yapt›¤› iﬂlemler, görevden al›nma mekanizmas›, dokunulmazl›k) iliﬂkin bir aç›kl›k göremiyoruz. Mevcut yetkiler ve statü ile halkoyuyla seçilecek bir
cumhurbaﬂkan›n›n, sistem aç›s›ndan, yürütmenin iki baﬂl› hale gelmesi gibi sak›ncalar› olaca¤›na iliﬂkin görüﬂler hakk›nda düﬂünceniz nedir? Cumhurbaﬂkan›n›n görev ve yetkilerinin kapsam› ve seçilme yöntemi ile ilgili görüﬂleriniz nedir?
11. Türkiye hala bireysel ve kolektif özgürlükler aç›s›ndan yasal düzenlemelere ve uygulama etkinli¤ine ihtiyaç duyuyor. Bu konuda öncelikleriniz nelerdir?

‹fade özgürlü¤ü, mevzuat düzeyinde Kopenhag siyasi kriterlerine tam uyumun
sa¤lanamad›¤› bir aland›r. Özellikle TCK madde 301, hem aç›lan davalar hem de kamuoyunda yaratt›¤› etkilerle beraber ciddi iç ve d›ﬂ sorunlara neden olmaktad›r.
301. maddenin bugüne kadarki uygulamas›n›n, bu maddenin de¤iﬂmesi gerekti¤ine
iﬂaret etti¤i görüﬂünü paylaﬂ›yor musunuz? Siyasi kriterlerin di¤er alanlar›nda, örne¤in toplant› ve gösteri yürüyüﬂleri konular›nda, yasa ve uygulama düzeylerinde, ne
gibi de¤iﬂiklikler öngörüyorsunuz?
12. Yarg› alan›nda ne gibi reformlar öngörüyorsunuz?
Siyasi reformlar içinde en az ilerleme kaydedilen alan “hukuk devleti ve yarg›”
oldu. Seçim sonras› dönemde, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve hukukun üstünlü¤ünü yerleﬂtirecek ve giderek pekiﬂtirecek ne gibi düzenlemeler getirmeyi düﬂünüyorsunuz?
Türkiye, dünya liginde baﬂa güreﬂen bir ülke olmal›d›r…
21. yüzy›lda güçlü lider bir ülke olmak için, Türkiye, art›k gündem sapt›rmaktan
baﬂka bir iﬂlevi olmayan soyut tart›ﬂmalar yerine, yukar›da sorulan 12 soru örne¤inde oldu¤u gibi, ak›lc›l›¤›n egemen oldu¤u somut bir siyasi, ekonomik ve sosyal gündeme odaklanmal›d›r. Avrupa içindeki geliﬂmeleri, sorunlar›, çözüm aray›ﬂlar›n›, baﬂta ABD ve Asya-Pasifik olmak üzere dünyan›n di¤er bölgeleriyle olan iliﬂkileri iyi takip etmelidir. Siyaset, temel sorunlar›n çözümüne ve bu yönde en önemli itici güç
olan ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü stratejilerine odaklanmal› ve çözüm
üretmelidir. Uluslararas› ekonomik ve kültürel çekim gücü olmas› nedeniyle, ‹stanbul, 21. yüzy›l›n “küresel rekabetçi büyük ﬂehir” s›n›flamas›nda yerini almal›d›r6.
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Daha güçlü bir Türkiye için kollar› s›vamal›y›z…
Türkiye, seçim dönemini ülkenin gündemiyle gelecek ideallerini uyumlu hale getirme do¤rultusunda kullanabilir ve AB sürecinden do¤ru biçimde yararlanabilirse,
uygulayaca¤› yeni ulusal muhasebe sistemi uyumu ve yeni bir büyüme stratejisiyle
ekonomik büyümesini ortalama yüzde 7’de tutabilir. ‹stihdam, e¤itim, mali yap›,
sektör dengeleri, tar›m, bölgesel kalk›nma, verimlilik ve sermaye birikimi gibi yaﬂamsal sorunlar›nda çözüm için gerekli kaynaklar› yaratabilir7.
Önümüzdeki y›llarda demokrasisi, ekonomisi ve toplumsal yap›lar› ile baz› ülkeler bu küresel ortamda yükselirken, baz›lar› potansiyellerine ra¤men f›rsatlar› de¤erlendiremeyecekler ve küresel refah art›ﬂ›ndan paylar›n› alamayacaklard›r.
Toplumsal ilerleme, bireysel ve kolektif özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas›n›
ve ekonomik refaha kavuﬂmay› amaçlar. Ülkemiz, bu alanlarda, 2001 krizine ra¤men, önemli reformlara imza atm›ﬂ ve siyasi, ekonomik ve sosyal aç›dan güçlenmiﬂtir. Ekonomik refaha kavuﬂmak, küresel ekonominin kurallar›na uymay› gerektirir.
Bu uyum için aç›k ve demokratik bir toplumsal yap› ﬂartt›r. Bu yap›n›n güçlenmesi, ülkedeki tüm sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, siyasal partilerin, kurumlar›n ve bireylerin ortak hedefi ve kültürü olmal›d›r. Bireysel özgürlüklerin güvencesi laiklik, ekonomik refah›n güvencesi de kat›l›mc› demokrasidir.
Türk seçmeninin beklentisi de kan›m›zca bu yöndedir.
TÜS‹AD Yönetim Kurulu
8 Haziran 2007
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1.1. Giriﬂ
Türkiye, 1876 tarihli Kanun-› Esasi’den bu yana, 130 y›ld›r “anayasal›” sistemden “anayasal” sisteme do¤ru bir geçiﬂ dönemi yaﬂamaktad›r. Yaz›l› bir
anayasaya sahip olan devletten, insan haklar›n›n güvence alt›na al›nd›¤›, hukukun
üstünlü¤ünün sa¤land›¤›, demokratik, sivil, ﬂeffaf bir kurumsal örgütlenmenin gerçekleﬂtirildi¤i bir sisteme geçiﬂte iniﬂli ç›k›ﬂl› bir yol izlenmiﬂtir.
Mevzuat›n evrensel demokrasi ölçütlerine yaklaﬂt›r›lmas› konusunda
özellikle son on y›ll›k dönemde önemli mesafe kat edilmesine ra¤men, gelinen noktada halen baz› eksiklikler oldu¤u görülmektedir. Ola¤anüstü bir dönemin ürünü olan 1982 anayasas› yeni bir anayasa ile de¤iﬂtirilerek, daha geliﬂmiﬂ
bir demokratik yap›n›n sa¤lanmas›, Türkiye’yi iç çat›ﬂmalardan uzaklaﬂt›rarak gereksiz enerji ve kaynak kayb›n› önleyecek, toplumsal uzlaﬂmay› tesis ederek siyasal ve
ekonomik istikrar› kal›c› hale getirecektir. Çünkü bireyler de kurumlar da, kendi
farkl› ideallerini gerçekleﬂtirme konusunda eﬂit f›rsat sahibi olma imkân›n›, ancak
her türlü fikre ve geliﬂmeye aç›k, uzlaﬂma kültürü olan bir toplumsal yap› içinde bulabileceklerdir. Uzlaﬂma kültürü olan bir toplumsal yap› ayn› zamanda, bugün çözümsüz gibi gelen birçok sorunun da çözümünü beraberinde getirecektir. Bu çerçevede, Türkiye’de siyasi istikrar ve yarg› reformu ile ilgili önceliklerin belirlenmesi ve daha geliﬂmiﬂ bir demokrasi için hem mevzuat hem de uygulama aç›s›ndan gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gündeme gelmelidir.

1.2. Demokratik Yap›n›n Güçlendirilmesi ‹çin Öncelikler
Türkiye’nin siyasal yap›s›n› de¤erlendirirken, konuyu temel olarak dört baﬂl›kta
ele almak uygun olacakt›r: Parlamenter sistem, kamu yönetimi, insan haklar›, hukuk
devleti ve yarg›. Bu baﬂl›klar ayn› zamanda, demokratik yap›n›n güçlendirilmesi için
öncelikleri oluﬂturmaktad›r.
Türkiye’de parlamenter sistem Cumhuriyetin kuruluﬂundan itibaren yürürlükte
kalm›ﬂ, toplumca benimsenmiﬂ ve kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Ancak sistemin yönetim etkinli¤inin geliﬂtirilmesi ve bu yap›l›rken, seçim sisteminin ve siyasi partiler mevzuat›n›n
da gözden geçirilmesi yararl› olacakt›r.
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Kamu yönetimi, bireylerin de¤iﬂen ve çeﬂitlenen ihtiyaçlar›na cevap vermek ve
demokratikleﬂme sürecini derinleﬂtirmek aç›s›ndan bir reform alan›n› oluﬂturmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz yasama döneminde, özellikle yerel yönetimlere iliﬂkin
baz› kanun çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Yerel yönetimleri güçlendirecek bir reformun temel yaklaﬂ›m›na uygun bir anayasa de¤iﬂikli¤inin yap›lmas› ve merkezi yönetimin,
yerel yönetimlerin ve sivil toplumun e¤itimi ile yerel düzeyde yeni görevler üstlenecek kurumlar›n kapasitelerinin geliﬂtirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹nsan haklar› alan›nda, mevzuatta önemli bir ilerleme kaydedilmiﬂtir. Ölüm cezas›
tümden kald›r›lm›ﬂ, temel hak ve özgürlüklerin güvenceleri art›r›lm›ﬂ, genel s›n›rlama
nedenleri Anayasadan ç›kart›lm›ﬂ, idarenin yetkileri azalt›lmaya çal›ﬂ›larak bu yetkiler
yarg› organ›na aktar›lm›ﬂ, insan haklar›na iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmelerin iç hukukla çat›ﬂmas› halinde sözleﬂme hükümlerinin uygulanmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Ancak yeni mevzuat hükümlerinin iyi uygulanmas›, kanunlar›n yap›lmas›ndan daha
önemli bir husustur. ‹nsan haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› konusunda, kanunlar›n
insan haklar›na iliﬂkin ulusalüstü hukuk ve ulusalüstü yarg› organlar›n›n kararlar› çerçevesinde yorumlanmas› bak›m›ndan yarg›ca da önemli bir görev düﬂmektedir.
Hukuk devleti ve yarg› alan›nda, hukukun üstünlü¤ünün sa¤lanmas›nda yaﬂanan
sorunlar, bütün çabalara karﬂ›n, giderilememiﬂtir. Yarg› yolunun kapal› oldu¤u alanlar vard›r. Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlar›ndan “anayasal güvencelere sahip, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg› denetimi”, hukuk devleti ilkesinin öteki ö¤elerinin de güvencesini oluﬂturur. Bu nedenle ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg›n›n nas›l gerçekleﬂece¤i irdelenmelidir.
Bu çerçevede, demokratik yap›n›n güçlendirilmesi için öncelikler ile ilgili olarak
temel tespitler, temel sorular ve bu sorulara iliﬂkin öneriler aﬂa¤›da ele al›nmaktad›r.

1.2.1. Parlamenter Sistem8
Demokratikleﬂmenin siyasal boyutu, millet iradesinin beliriﬂi ve iktidar›n yap›lan›ﬂ›n› kapsamaktad›r. Burada ilk olarak demokrasinin iﬂleyiﬂinde son derece önem8 Zafer Üskül (2006), Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876 - 2006) - Prof.Dr.Bülent Tanör An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri 10. Y›l
Güncellemesi, TÜS‹AD Raporu,
Seyfettin Gürsel, Erhan Bozda¤ (2002), Karma Seçim Sistemi ve Siyasal ‹stikrar, TÜS‹AD Raporu
Süheyl Batum (2001), Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasi Kriterleri No:1 - Siyasi Partiler, TÜS‹AD Raporu
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li rol oynayan “siyasal partiler”, ard›ndan ulusal iradenin beliriﬂi demek olan “seçimler" konusu ele al›nacakt›r. Her iki konudaki öneriler, siyasal yap›n›n güçlendirilmesi için birbirini tamamlay›c› niteliktedir. Temsili demokratik bir sistemde, halk›n seçti¤i temsilcilerden oluﬂan “yasama organ›” ve parlamenter hükümet sistemi olarak
“yürütme organ›” da bu baﬂl›k alt›ndaki di¤er konulard›r.
1.2.1.1. Siyasal Partiler
Siyasal partiler, temsili demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlar›d›r. Demokratik
bir sistemde, toplumdaki çeﬂitlilik, siyasal alana çok partili bir düzen olarak yans›r.
Siyasal partilerin, Anayasa ve yasayla düzenlenmesi ve baz› güvencelerle donat›lmas› gerekir. Ancak, bu düzenleme, siyasal partilerin kendilerini düzenleme olana¤›n› tümüyle ortadan kald›racak bir ayr›nt›da olmamal›d›r. Demokratik bir sistemde,
siyasal ço¤ulculu¤un güvence alt›na al›nmas› yani siyasal parti kurma özgürlü¤ünün
sa¤lanmas›, siyasal parti yasa¤›n›n demokratik ölçütlere uygun biçimde dar tutulmas› ve siyasal parti faaliyetlerinin ölçüsüz bir biçimde s›n›rlanmamas› gereklidir. Ayr›ca siyasal partilerin kurumsallaﬂmas› sa¤lanmal›, siyasal partilere üye olma ve üyelikten ayr›lma hakk› güvence alt›na al›nmal›, siyasal partilerin propaganda yapma
özgürlü¤ü korunmal›d›r. Siyasal partilerin iç iﬂleyiﬂlerinin demokratik esaslara göre
biçimlenerek parti içi demokrasinin sa¤lanmas›, demokratik kültürün de bu yönde
geliﬂmesi önemlidir. Siyasal partilerin, ﬂeffaf bir sistem ve iﬂleyiﬂ gerçekleﬂtirmeleri
için, siyasal parti hesaplar›n›n ve seçim harcamalar›n›n ﬂeffafl›¤› ve bunlar›n denetimi de etkin ﬂekilde sa¤lanmal›d›r.
Siyasal parti özgürlü¤ü ile parti yasaklar› aras›nda demokratik bir denge
kuracak ve siyasal partilerin iç iﬂleyiﬂlerinin demokratik esaslara göre biçimlenmesini sa¤layacak ﬂekilde yeni bir Siyasi Partiler Kanunu kaleme
al›nmal›d›r.
Siyasi Partiler Kanunu yürürlü¤e girdi¤inden bu yana on dokuz kez de¤iﬂtirilmiﬂ,
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan baz› hüküm ve ibareleri iptal edilmiﬂ oldu¤undan,
iç tutarl›l›¤›n› ve kendisi d›ﬂ›ndaki mevzuatla ba¤lant›lar›n› yitirmiﬂ durumdad›r. Ayr›ca, demokratikleﬂme yönünde önemli de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ olmakla birlikte, yeniden düzenlenmeyi bekleyen birçok maddesi (temel haklarla ilgili maddeleri (md.
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3, 4, 5, 6, 10...), mali hükümleri, yasaklar ile ilgili maddeleri) de bulunmaktad›r. Bu
çerçevede, bir yandan siyasal parti özgürlü¤üyle parti yasaklar› aras›nda demokratik bir denge kuran ve bunu siyasal partilerin kendilerini düzenleme alan›na çok
fazla müdahalede bulunmadan gerçekleﬂtiren, di¤er yandan parti üyelerinin haklar›n› güvence alt›na alan, parti üye kütü¤ünün sa¤l›kl› ve güvenilir olmas›n› sa¤layan, aday belirlemede parti üyelerinin rolünü güçlendiren, partilere devlet yard›m›n› ald›klar› oy ve toplad›klar› üye aidatlar› ile ba¤lant›land›ran, seçim harcamalar›na
tavan ve denetim getiren yeni bir Siyasi Partiler Kanunu haz›rlanmal›d›r.
1.2.1.2. Seçimler
Seçimin demokratik olabilmesi için baz› ilkelerin uygulan›yor olmas› gerekir. Eﬂit
oy ilkesi, tek dereceli seçim ilkesi, gizli oy-aç›k say›m ilkesi, seçimlerin yarg› organ›n›n gözetim ve denetiminde yap›lmas› ilkesi bak›m›ndan herhangi bir sorun yaﬂanmamaktad›r.
Genel oy ilkesi bak›m›ndan, yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan yurttaﬂlar›n, bulunduklar› yerde oy kullanmalar›n› sa¤layacak düzenleme yap›lmal›d›r.
Serbest ve eﬂit yar›ﬂma ilkesi bak›m›ndan, radyo/TV konuﬂmalar›nda TBMM’de
temsil edilen partilere, iktidar partisine/partilerine ve ana muhalefet partisine tan›nan ayr›cal›k kald›r›lmal›d›r. Seçim ve propaganda faaliyetlerinin maliyetinin yüksekli¤i seçim yar›ﬂmas›n› pahal› bir yat›r›m haline dönüﬂtürmüﬂtür; seçim harcamalar›n›n s›n›rlanmas› ve denetlenmesini sa¤layacak yasa de¤iﬂikli¤i yap›lmal›d›r. Milletvekili Seçimi Kanunu’nda de¤iﬂiklik yap›larak seçim ittifaklar›na imkan tan›nmal›d›r. Seçimlerin temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanunda de¤iﬂiklik yap›larak, kamuoyu araﬂt›rmalar›n›n yap›lmas› ve seçimlerden makul bir süre öncesine kadar yay›nlanmas› güvence alt›na al›nmal›d›r.
Seçimlerin dönemselli¤i ilkesi bak›m›ndan, 1982 Anayasas›’n›n 1924 ve 1961 Anayasalar›ndan ayr›larak, TBMM ve yerel yönetimler için seçim dönemini 5 y›l olarak
belirlemesine karﬂ›n, seçimlerin siyasal yaﬂam›n kendine özgü gerçeklikleri nedeniyle genellikle 4 y›l civar›nda yap›lm›ﬂ olmas› göz önünde tutularak, Anayasada ve
ilgili yasalarda yap›lacak bir de¤iﬂiklikle hem yasama hem de yerel yönetim seçimlerinin 4 y›lda bir yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
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Seçim mevzuat›nda demokratik seçimin ilkeleri bak›m›ndan eksiklikler
giderilmeli; yönetimde istikrar› üretmeye yatk›n ancak az›nl›k siyasal partilerin/görüﬂlerin parlamentoda temsil edilmesini engellemeyen bir seçim
sistemi tasarlanmal›d›r.
Seçim sistemi birçok kez de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ olmakla beraber, adaletli sonuç vermedi¤i konusunda genel bir kabul vard›r. Yönetimde istikrar ad›na korunmakta olan
% 10 ülke baraj›, temsilde adaleti ortadan kald›rmaya ve böylece seçilenin meﬂruiyetini tart›ﬂmal› hale getirerek yönetimde istikrar› yok etmeye adayd›r. Ayr›ca, ülke baraj›n› geçemeyen parti say›s›na ba¤l› olarak bir partinin tek baﬂ›na iktidar olmas› için
gereken oy oran› düﬂmekte; bu ise, hangi oranda oy alm›ﬂ olursa olsun seçimden birinci ç›kan fakat seçmenlerin ço¤unlu¤u taraf›ndan tercih edilmeyen bir partinin parlamentoda oy oran›n›n çok üzerinde temsil edilmesine neden olabilmektedir. Sistemin ayr›ca, küçük illerin aﬂ›r› temsili, seçmenin milletvekili adaylar›yla kopukluk yaratma ve tutars›z koalisyonlar üretme potansiyeli taﬂ›mas› gibi sorunlar› vard›r.
Seçim sistemi yönetimde istikrar› üretmeye yatk›n olmal› ancak az›nl›k siyasal
partilerin/görüﬂlerin parlamentoda temsil edilmesini engellememeli, temsilde adalet
ilkesinden çok uzaklaﬂ›lmamal›d›r.
Siyasal partileri koalisyon hükümeti seçenekleri oluﬂturmak amac›yla seçim ittifak› yapmaya teﬂvik etmelidir.
Seçim sistemi seçmen ço¤unlu¤unu arkas›na almayan iktidarlara engel olmal›d›r.
Seçmenin, adaylar› yak›ndan tan›mas›na ve seçilenlerin belirlenmesinde söz sahibi olmas›na imkan tan›yacak bir sistem tasarlanmal›d›r.
Ancak mevcut seçim sisteminin temsilde adalet ve yönetimde istikrar aç›s›ndan
tüm sorunlar›n› ayn› anda gidermek oldukça güçtür. E¤er temsil adaleti daha çok
önemseniyorsa ülke seçim baraj›n›n kademeli olarak önce kamuoyu deste¤i mevcut
görünen % 7.5’e, sonra AB standartlar›na daha uygun olan %5’e indirilmesi ve oy
birleﬂtirmesi ﬂeklinde ittifaklara izin verilmesi, temsil adaletini büyük ölçüde sa¤layabilir ve meﬂruiyet sorununu da çözebilir. Ancak, sistemin nisbili¤ini artt›ran de¤iﬂiklikler yönetim istikrar› sorununa çözüm getiremeyecektir.
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E¤er, yönetim istikrar› temsil adaletinden daha çok önemseniyorsa, ittifaklar› teﬂvik eden, seçmenlerin birinci tercihlerinin yan› s›ra ikinci ya da üçüncü tercihlerini
de hesaba katan, böylelikle seçmenlerin ço¤unluk tercihinin ortaya ç›kmas›n› kolaylaﬂt›ran bir sistem tercih edilmelidir. Ayn› zamanda temsil adaletsizli¤inin de çok fazla artmamas› isteniyorsa, sisteme nisbilik dahil edilmelidir. Bu temel ilkelere cevap
veren seçim sisteminin karma nitelikli bir sistem (nisbi destekli iki turlu dar bölge
seçim sistemi) olarak tasarlanmas› gerekmektedir. Bu durumda ülke baraj›n›n
kademeli olarak indirilece¤i oranlar nispi bölge için geçerli olacak, dar bölgelerde
uygulanmayacakt›r.
1.2.1.3. Yasama Organ›
Yasama organ›, temsili demokratik bir sistemde, halk›n seçti¤i temsilcilerden oluﬂur. Halk›n oylar›yla belirlenen parlamentonun, millete ya da halka ait olan egemenli¤i, en az›ndan anayasada belirlenen bölümünü, kullanma yetkisine sahip olmas›
demokratik bir yönetim sisteminin gereklerindendir.
Yasama organ›n›n demokratik bir yap›da olabilmesinin bir baﬂka koﬂulu, parlamentonun kendi iç örgütlenmesine, iç iﬂleyiﬂine, çal›ﬂmalar›na, muhalefet partilerinin de haklar›n› gözeterek, hakim olabilmesi, yetkilerini kendi alaca¤› kararlarla kullanabilmesi, görevlerini baﬂka bir organ›n müdahalesi olmadan görebilmesidir.
Parlamento üyelerinin, görevlerini hiçbir bask› alt›nda kalmadan kullanabilmelerini sa¤lamak üzere, sorumsuzluk ve dokunulmazl›k kurumlar›ndan yararlanmalar›
da demokrasinin gereklerindendir.
Anayasada yap›lan de¤iﬂikliklerle yasama organ›n›n demokratikleﬂmesi ve teknik
aç›dan daha etkili iﬂlemesinin sa¤lanmas› bak›m›ndan baz› iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çerçevede, seçilme hakk›yla ilgili s›n›rlama daralt›lm›ﬂ ve seçilme yaﬂ›
25’e düﬂürülmüﬂtür. Milletvekillerinin tümü boﬂalan seçim çevrelerinde, 90 gün sonra ara seçim yap›lmas› öngörülmüﬂtür. TBMM’nin af yetkisi geniﬂletilmiﬂ ancak af
yasas›n›n kabulü için nitelikli ço¤unluk öngörülmüﬂtür. TBMM Baﬂkan›n›n seçimi
süreci k›salt›lm›ﬂt›r. Cumhurbaﬂkan›na, yasalar› k›smen geri gönderme yetkisi tan›nm›ﬂt›r. Meclis soruﬂturma komisyonu raporlar›yla ilgili süreler netleﬂtirilmiﬂtir. Ancak
bu iyileﬂtirmelerin d›ﬂ›nda da yap›lmas› gereken düzenlemeler vard›r.
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Yasama dokunulmazl›¤›n›n kapsam› daralt›lmal›, Meclis araﬂt›rma komisyonlar›n›n etkin çal›ﬂmas›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Yasama dokunulmazl›¤›n›n kapsam›n›n yeniden tarif edilmesi gereklidir. Milletvekili gözalt›na al›namamal›, tutuklanamamal›; fakat sorgulanabilmeli ve yarg›lanabilmelidir. Milletvekili seçilmeye engel suçlar dokunulmazl›k kapsam›ndan ç›kar›lmal›d›r. Di¤er yandan, kamuda etik konusunda, tüm kamu görevlileri ve siyasileri
kapsayacak ﬂekilde yap›lmas› gerekenler, aﬂa¤›da “Kamu Yönetimi” baﬂl›¤› alt›nda
ele al›nacakt›r.
Meclis araﬂt›rma komisyonlar›, kimi konularda kiﬂilerin görüﬂlerine baﬂvurmakta
zorlanmaktad›r. Araﬂt›rma komisyonlar›na bilgi verme zorunlulu¤u getirilmeli; kiﬂiler komisyonda söyledikleri sözlerden sorumlu tutulmamal›d›r.
Seçimlerin geriye b›rak›lmas›, seçme ve seçilme haklar› bak›m›ndan s›n›rlay›c› bir iﬂlemdir. Bu nedenle TBMM karar›na ba¤l› olmaktan ç›kar›lmal› ve kanunla düzenlenmelidir.
KHK’lar›n TBMM’de görüﬂülmesi kesin süre ve kurallara ba¤lanmal›d›r. TBMM’de
6 ayl›k süre içinde görüﬂülmeyen KHK’n›n kendili¤inden yürürlükten kalkmas› sa¤lanmal›d›r.
1.2.1.4. Yürütme Organ›
1982 Anayasas›’n›n kurdu¤u “Parlamenter hükümet sistemi”nde, iki baﬂl› bir yürütme söz konusudur: Cumhurbaﬂkan› ve Bakanlar Kurulu.
1982 Anayasas›, askeri dönemin Devlet Baﬂkan›n›n kulland›¤› yetkilerin önemli
bir bölümünü Anayasada Cumhurbaﬂkan›n›n görevleri aras›na aktarmakla, klasik
parlamenter sistemin sembolik yetkilerle donat›lm›ﬂ devlet baﬂkan›ndan uzaklaﬂt›rm›ﬂ, Cumhurbaﬂkan›n› gerçek yetkilerle donatm›ﬂt›r.
Öte yandan, parlamenter sistemin do¤as› gere¤i, Cumhurbaﬂkan›, yapt›¤› iﬂlemlerden sorumlu tutulamamaktad›r. Karﬂ› imza kural›, Cumhurbaﬂkan›n›n kararlar›n›n
Baﬂbakan ve ilgili bakanlar taraf›ndan imzalanmas›n› gerektirir. Böylece bu kararlar›n
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sorumlulu¤unu Baﬂbakan ve ilgili bakanlar üstlenirler. Sorumsuz Cumhurbaﬂkan›n›n
çok say›da iﬂlemi tek baﬂ›na yapabilmesi, sistemin mant›¤›yla ba¤daﬂmamaktad›r.
Cumhurbaﬂkan›’n›n görevlerinden ilgili olanlar yasama, yürütme ve yarg› organ›na aktar›lmal›, tek baﬂ›na yapabilece¤i iﬂlemler Anayasa’da tek tek
s›ralanmal›d›r.
Anayasan›n 104. maddesi ile Cumhurbaﬂkan›na görev veren di¤er maddeleri gözden geçirilmeli, 104. maddede yer alan görevlerin ilgili olanlar› yasama, yürütme ya
da yarg› organ›na aktar›lmal›, Cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapabilece¤i iﬂlemler
tek tek say›ld›ktan sonra geri kalan iﬂlemlerin Baﬂbakan ve ilgili bakanlar taraf›ndan imzalanmas› zorunlulu¤u getirilmelidir.
Anayasan›n 108. maddesi, Cumhurbaﬂkan›na, silahl› kuvvetler ve yarg› organ› d›ﬂ›nda, Devletin tüm kurumlar›n›, hatta baz› özel hukuk tüzel kiﬂilerini Devlet Denetleme Kurulu arac›l›¤›yla denetlettirme olana¤› vermektedir. Tüm bu kurumlar›n denetimi, asl›nda, ilgili yasalar uyar›nca, de¤iﬂik biçimlerde yap›lmaktad›r. Cumhurbaﬂkan›n›n elinde, yapt›rd›¤› denetimler sonucunda ortaya ç›kabilecek olumsuzluklar› giderme ya da cezaland›rma konusunda bir yetki ve yapt›r›m bulunmamaktad›r. Ancak,
böylesi bir denetim yetkisi, etkili hukuki sonuç do¤urma olana¤›na sahip olmasa da,
Cumhurbaﬂkan›na, yürütmenin siyasal kanad› üzerinde siyasal bir bask› arac› yaratma
potansiyeli taﬂ›r. Dolay›s›yla, yürütmenin iki kanad› aras›nda uyumlu çal›ﬂma yerine
çat›ﬂma riski yarat›r. Bu çerçevede, Anayasan›n 108. maddesi kald›r›lmal›d›r.

1.2.2. Kamu Yönetimi9
Kamu yönetimi, bireylerin de¤iﬂen ve çeﬂitlenen ihtiyaçlar›na cevap vermek ve
demokratikleﬂme sürecini derinleﬂtirmek aç›s›ndan bir reform alan›n› oluﬂturmaktad›r. Kamu yönetiminin temel hedefinin vatandaﬂ odakl› ve daha az bürokratik; h›zl›, kaliteli, ucuz, verimli, de¤iﬂen koﬂullara uyumlu hizmet veren; piyasalara müdaheleyi sadece denetleme ve düzenleme görevleri ile yerine getiren bir devlet anlay›ﬂ› oluﬂturmak oldu¤u düﬂünülürse, kamu reformu çal›ﬂmalar›n›n aﬂa¤›daki ilkeler
çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi gereklidir.
9 Zafer Üskül (2006), Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876 - 2006) - Prof.Dr.Bülent Tanör An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri
10. Y›l Güncellemesi, TÜS‹AD Raporu
Selçuk Yalç›nda¤, Fethi Aytaç, Ziya Çoker, Melih Celet (1997),Yerel Yönetimler Yasa Tasla¤›, Ocak 1997, TÜS‹AD Raporu
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Kamu reformunda yap›sal konular ve yönetim anlay›ﬂ› birlikte de¤erlendirilmelidir.
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerine bak›ld›¤›nda, her ne kadar küçülmesi gündemde olsa
da, kamu sektörünün ekonominin %30’unu oluﬂturdu¤u ve geri kalan› üzerinde de
denetleyici ve düzenleyici etkisi oldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla gerçekçi olan
hedefin “minimal devlet” de¤il, “etkin devlet” oldu¤u ç›kmaktad›r. Çünkü, böylesine belirleyici rolü olan bir yap›n›n verimli iﬂleyiﬂi, toplum yaﬂam› aç›s›ndan büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Burada yap›sal olarak ortaya konulabilecek en önemli sorun kamu kurumlar›n›n
say›s› ve yap›s›d›r. Kamu kurumlar›nda gerçekleﬂtirilecek yap›sal de¤iﬂiklikler belirlenirken kamunun ihtiyac› olan hizmetlerin büyüklü¤ünün ölçülmesi ve kurumlar›n
büyüklü¤ünün buna paralel olarak yap›land›r›lmas›, ölçek ekonomisi konusuna dikkat edilmesi, bir yandan merkezi yönetimde ve yerel idarelerde istihdam fazlas›n›n
önüne geçilirken di¤er yandan e¤itim, sa¤l›k, adalet gibi alanlarda vas›fl› iﬂgücü ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›, kamu yönetimi reformunun insan kaynaklar› boyutu ve vatandaﬂa kaliteli hizmet sunulmas› bak›m›ndan önemlidir.
Bu konuda de¤erlendirilmesi gereken bir baﬂka nokta da ülkemizde kamu yönetimi sisteminin sonuçlar› de¤il, girdileri ölçmekte olmas›d›r. Oysa, örnek olarak,
enerji bakanl›¤›n›n baﬂar›s›, ne kadar yat›r›m yapt›¤›yla de¤il; elektrik kullan›m›n›,
di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda en ucuza sa¤layabilmesiyle ölçülmelidir.
Türk kamu yönetimi sistemi, sonuç üretmek üzere de¤il, kontrol etmek üzere kurulmuﬂtur. Ama esas olan kaliteyi kontrol etmek de¤il, kaliteyi üretmektir. Kaliteyi
üretmek verimlili¤i sa¤laman›n ön koﬂulu oldu¤una göre, odaklan›lmas› gereken
konu bu olmal›d›r.
Yönetim kendi içinde ve topluma karﬂ› saydam olmal›, kendisine emanet edilen
yetki ve kaynaklar› nas›l kulland›¤›n›n hesab›n› verebilmeli, politikalar›n› kamu yarar›n› gözetecek ﬂekilde oluﬂturulmal›, kamu kaynaklar› mali disiplini bozmayacak
ﬂekilde ve verimli kullan›lmal› ve atamalarda ve terfilerde siyasi sadakat yerine, liyakat esas k›stas haline getirilmeli, tüm kurumlarda uzun vadeli düﬂünme ve stratejik yaklaﬂ›mlarla hareket edebilme kapasitesi geliﬂtirilmelidir. Dolay›s›yla, verimlili¤i
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ve ﬂeffafl›¤› art›ran toplam kalite yönetimi felsefesi ve e-devlet uygulamalar› kamu
yönetimi reformunun ana araçlar› olmal›d›r.
Kamu yönetiminde “iyi yönetiﬂim” esas al›nmal›d›r.
Kamu yönetiminde baﬂar›l› olman›n yolu, demokrasinin de¤iﬂim sürecine paralel
bir yaklaﬂ›m benimsemekten geçmektedir. Uluslararas› kuruluﬂlar ve sivil toplum örgütlerinin toplumsal kararlar›n al›nmas›nda seçilmiﬂlerle birlikte rol al›nmas›ndan
hareketle, “temsili” demokrasiden “kat›l›mc›” demokrasiye do¤ru bir geçiﬂ oldu¤u
gözlemlenmektedir. Burada karﬂ›m›za bir taraf›n di¤er taraf› yönetti¤i bir iliﬂkiden,
karﬂ›l›kl› etkileﬂimlerin öne ç›kt›¤› bir iliﬂkiler bütününe do¤ru dönüﬂümü ifade eden
“yönetiﬂim” kavram› ç›kmaktad›r.
‹yi yönetiﬂimin gerektirdi¤i temel ö¤eler, ﬂeffafl›k, aç›kl›k, hesap verebilirlik, kat›l›mc›l›k, etkililik, tutarl›l›k, orant›l›l›k ve yerindenlik olarak özetlenebilir. Kamu yönetimi düzeyinde iyi yönetiﬂim, devlet organlar›n›n ve kamu hizmeti veren kuruluﬂlar›n ﬂeffaf ve hesap verebilir olmas›n› gerektirmektedir.
Bugün toplum olarak karﬂ›laﬂ›lan yolsuzluk, verimsizlik gibi sorunlar›n, iyi yönetiﬂim ilkelerini benimsemek ve yaﬂama geçirmekle aﬂ›labilece¤i unutulmamal›d›r. Sivil toplum kuruluﬂlar› böyle bir süreçte çok önemli bir rol üstlenebilirler. Devletin,
her biri alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i hem ulusal sorunlar› aﬂmaya yard›mc› olacak, hem de kat›l›mc› demokrasiyi geliﬂtirerek devlete duyulan güveni art›racakt›r. Çünkü uluslararas› örgütler ve sivil toplum örgütleri, uyulmas› gerekli standartlar›n ortaya konulmas›nda, kararlara dayanak olacak bilgilerin
toplan›p yay›lmas›nda, çözümler üretilmesinde ve en önemlisi kat›l›mc› demokrasinin hayata geçirilmesinde hem zorlay›c›, hem de yard›mc› rol oynamaktad›rlar. ‹yi
yönetiﬂimin temeli olan kat›l›mc›l›¤›n art›r›labilmesi için kat›l›ma aç›k süreçlerin
oluﬂturulmas›, etkin kat›l›m› sa¤layacak sivil toplum kuruluﬂlar›n›n örgütlenmesinin
sa¤lanmas› ve kat›l›mc›lar›n bilgiye eriﬂiminin ve anlaml› bir kat›l›m için gerekli e¤itimin sa¤lanmas› ﬂartt›r.
Bu nedenle, kamu reformu sadece bir yasalaﬂma süreci olarak de¤il, ayn› zamanda bir kültür de¤iﬂimi projesi olarak alg›lanmal›d›r. Kültür de¤iﬂimi için gerek kamu
çal›ﬂanlar›n›n, gerekse toplumun e¤itimine, yo¤un iletiﬂime ve baﬂar›y› ödüllendirme konusuna kaynak ayr›lmas› gereklidir.
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Etkin bir kamu reformu politikas› oluﬂturabilmek için, süreçler kat›l›mc›
bir ﬂekilde düzenlenmelidir.
Ülkemizde önemli bir sorun, “politika üretmek” ve “politika yapmak” kavramlar›n›n birbirleri ile kar›ﬂt›r›lmas› ve hatta bu kavramlar›n iç içe geçmiﬂ olmas›d›r. Bu
nedenle politika üretmek seçilmiﬂlerin görev ve yetki alan›nda görülmektedir. Oysa
ki politikalar›n oluﬂturulmas›nda yönetimin ve yönetilenlerin birlikte çal›ﬂmas› toplumsal mutabakat› sa¤laman›n en kolay, en h›zl› ve en ekonomik yoludur. Kamu
politikalar›n›n vatandaﬂ odakl› ve etkili olabilmesi ancak bu ﬂekilde sa¤lanabilir. Politikalar›n oluﬂturulmas›nda kat›l›mc›l›¤a, öngörülebilirli¤e ve saydaml›¤a yer verilmesi, kamu politikalar›n›n vatandaﬂ›n güvenini kazanmas›na ve uygulanabilirli¤inin
sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.
Bu çerçevede öncelikle yasama sürecinin düzenlenmesi ve kapsaml› bir hukuk
reformu yap›lmas› gerekmektedir.
Politika üretme çal›ﬂmalar›na bilimsel katk› sa¤lanmas›, bu amaçla bilimsel çal›ﬂmalara yeterince kaynak ayr›lmas› ve halihaz›rda ortaya konmuﬂ çal›ﬂmalardan daha fazla faydan›lmas›n›n sa¤lanmas› hiç kuﬂkusuz reformun niteli¤ini geliﬂtirecektir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n etkinli¤ini belirleyen en önemli unsurlardan birisi
de politika oluﬂturma sürecine katk› sa¤layacak bilimsel çal›ﬂmalar haz›rlamalar›d›r.
Üretilen politikalar›n etkin olarak uygulanmas› için ise, bu politikalar düzenleyici
mevzuat ile birlikte uygulamaya al›nmal›, söz konusu mevzuat da uygulamaya al›nmadan önce taslak metin olarak kamuoyu ile paylaﬂ›lmal›d›r. Tebli¤, tüzük, yönetmelik gibi ikincil mevzuat›n sadece bürokrasi taraf›ndan tek tarafl› olarak de¤il, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da kat›l›m›yla haz›rlanmas›, uygulaman›n etkinli¤ini art›racakt›r.
Politikalar›n uygulanmas›ndaki en önemli konulardan birisi de h›zl› ve etkin çal›ﬂan bir hukuk sistemidir. Yasal ve yap›sal de¤iﬂimlerin hukuk sisteminin iﬂlerli¤ini sa¤layan hakim, savc› ve avukatlar taraf›ndan da özümsenmesi için gerekli e¤itim yat›r›mlar›n›n yap›lmas› uygulama etkinli¤i aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Politika üretenlerle politikalardan etkilenenlerin kaynaﬂmad›¤›, ayr› dünyalarda yaﬂad›¤› toplumlarda yönetim, h›zla iktidara yak›n ve/veya güce sahip zümrelerin güdümüne girer. Politikalar›n oluﬂumunda yönetimin ve yönetilenlerin birlikte çal›ﬂmas›
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toplumsal mutabakat› sa¤laman›n da en kolay, en h›zl› ve en ekonomik yoludur. Bu
nedenle politikalar›n üretilmesi ve uygulanmas›nda kat›l›m süreçleri ve araçlar› önem
kazanmaktad›r. Gerek yerel, gerekse ulusal düzeyde, baﬂta sivil toplum örgütleri için
olmak üzere, politika üretimine ve uygulamaya kat›l›m araçlar› ve platformlar› oluﬂturmak, bunlar› çeﬂitlendirmek, kamu reformunun baﬂar›s› aç›s›ndan zorunludur.
Sürekli geliﬂim için kamu reformunun sonuçlar› düzenli olarak irdelenmelidir.
Kamu yönetiminde reformun sonuçlar›n›n analiz edilebilmesinin en do¤ru yolu
düzenleyici etki analizleridir. Çünkü ölçülmeyen performans geliﬂtirilemez. Bu nedenle, benimsenen politikalar ile ilgili olarak dönemsel etki analizlerinin yap›lmas›
ve sonuçlar›n›n kamuoyu ile paylaﬂ›lmas› önem taﬂ›maktad›r.
Düzenleyici etki analizi, tasar› halindeki veya yürürlükteki düzenlemelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin sistematik bir ﬂekilde de¤erlendirilmesidir. Devletin düzenleyici ve denetleyici yetkisi çerçevesinde, al›nan kararlar›n piyasada nas›l bir sonuç
yaratt›¤› önemlidir. Evrensel uygulamaya bak›ld›¤›nda çeﬂitli ölçeklerde düzenleyici
etki analizleri yap›ld›¤› gözlemlenmektedir. Baz› ülkelerde düzenleyici etki analizinin kalitesini denetleyen ve bundan daha önemlisi etki analizi için k›lavuz ilkeleri
belirleyen daireler bulunmaktad›r. Bu daireler ayn› zamanda dan›ﬂmanl›k ve teknik
destek sa¤lamakta, etki analizinin kalitesini denetlemekte ve etki analizine ne ölçüde riayet edildi¤ine dair rapor haz›rlamaktad›r.
Türkiye’de ise düzenleyici etki analizi s›n›rl› bir düzeyde uygulanmaktad›r. 17 ﬁubat 2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Mevzuat Haz›rlama
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”, yürürlü¤e girmesinden bir y›l sonra baﬂlamak üzere, tüm kanun taslaklar›n›n bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari
hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olaca¤›n› göstermek üzere haz›rlanan ön de¤erlendirme niteli¤inde bir düzenleyici etki analizi yap›lmas›n› ﬂart koﬂmuﬂtur. Düzenleyici etki analizinin mevzuat haz›rl›k sürecine dahil edilmesi memnuniyet verici olmakla beraber, nas›l uygulanaca¤› henüz görülmemiﬂtir. Bu boyutta bir analizin çok ciddi bir kurumsal kapasite gerektirece¤i kuﬂkusuzdur.
Ülkemizde kuruluﬂ kanunlar› ile çizilen s›n›rlar içinde ikincil düzenlemeler yapa-
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rak ilgili olduklar› sektörleri düzenleyen ve sektörde faaliyet gösteren iﬂletmeleri denetleyen ba¤›ms›z düzenleyici kurumlar›n, bu faaliyetlerinin verdi¤i “net” sonuç izlenememektedir. Oysa ki ülkemizdeki düzenleyici kurumlar›n ilgili bulunduklar›
sektörler, bankac›l›ktan enerjiye, telekomünikasyondan alkollü içecek üretimine,
radyo/TV yay›nc›l›¤›ndan sermaye piyasalar›na kadar geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r.
Söz konusu düzenleyici kurumlar›n yay›mlad›klar› faaliyet raporlar›nda ise, bu piyasalardaki düzenlemelerin ülke ekonomisine, sektördeki rekabete ve büyümeye veya bu sektörde üretilen mal veya hizmetin al›c› olan tüketiciye olan etkileri ele al›nmamaktad›r. Bir y›l boyunca ne yap›ld›¤›n›n alt alta s›ralanmas› gerçek bir “hesap
verme” olarak de¤erlendirilmemelidir; alt alta s›ralanan bu faaliyetlerin verdi¤i neticenin düzenleyici etki analizleriyle ölçülmesi ile gerçek hesaba ulaﬂ›labilecektir.
Reformun sonuçlar›n›n baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n gözlemlenmesinde bir di¤er yol
da yasama sürecine girdi olarak araﬂt›rmalar›n ve pilot projelerin kullan›lmas›d›r. Reform uygulamalar›n›n etkin ve adil olabilmesi için, taraflar›n uyum sa¤layabilece¤i
kadar uzun, fakat politikan›n uygulanmas›n› geciktirmeyecek derecede k›sa süreli
bir geçiﬂ döneminden sonra baﬂlat›lmas› faydal›d›r. Bu sebeple özellikle toplumun
her kesimini ilgilendiren reform çal›ﬂmalar›n›n, mevzuat de¤iﬂikliklerinin önce pilot
bölgelerde veya kurumlarda uygulanmas›, oluﬂabilecek aksakl›klar› önceden çözmek aç›s›ndan önem kazanmaktad›r.
Bu yaklaﬂ›m çerçevesinde, kamu yönetimi reformu kapsam›nda yerel yönetimler,
personel rejimi, etik altyap›, ombudsmanl›k ve düzenleyici reformlar ele al›nacakt›r.
1.2.2.1. Yerel Yönetimler
Demokratik bir yerel yönetimi, seçme-seçilme hakk›n›n en yayg›n biçimde kullan›lmas›na f›rsat veren, yerel yönetim organlar›n›n seçilmesini öngören, yerel yönetim biriminin kurulmas› aﬂamas›ndan baﬂlayarak tüm karar süreçlerine halk›n ve örgütlü toplumun kat›lmas›na olanak sa¤layan, yerel yönetimlerin denetimini demokratikleﬂtiren, bütün bunlar›n olabilmesi için bilgi edinme hakk›n› güvence alt›na alan
bir yönetim anlay›ﬂ›n›n kabul edildi¤i ve gerekli mekanizmalar›n yarat›ld›¤› bir yönetim olarak alg›lamak gerekir.
Etkin bir yerel yönetim yap›s› yaratabilmek için ise, yerel yönetim biriminin op-
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timal büyüklü¤e sahip olmas›, yerel yönetimsiz toprak parças›n›n b›rak›lmamas›, yerel yönetim kademelerinin etkin bir biçimde kurulmas›, yerel yönetim örgütlerinin
özerkliklerini kullanabilir olmalar›, örgütlenmelerine ve personeline hakim olmalar›, yeterli gelir kaynaklar›yla donat›lmalar› ve gelir yaratma olanaklar›n›n tan›nmas›,
ﬂeffaf bir yönetim yap›s›n›n kurulmas› gibi unsurlar›n gerçekleﬂtirilmesi gerekir. Türkiye’de ise kat› merkeziyetçi bir sistem vard›r.
Son yasama döneminde yürürlü¤e girmiﬂ olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Belediyeler Kanunu, ‹l Özel ‹daresi Kanunu, Büyükﬂehir Belediyeleri Kanunu ve Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu ile, merkeze ait yetkilerin bir bölümü yerel yönetimlere devredilmiﬂ, vesayet denetiminin s›n›rlar›n› daralt›lm›ﬂ, ﬂeffafl›¤›n
sa¤lanmas› yönünde yeni ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Yine de merkezle yerel yönetimler
aras›nda görevlerin yeniden da¤›l›m› konusunda merkeziyetçi yaklaﬂ›m›n etkisi alt›nda kal›nm›ﬂ, yerel halk›n yönetime kat›lma mekanizmalar› (halk vetosu, halk giriﬂimi, geri ça¤›rma, vb.) öngörülmemiﬂ, denetim mekanizmalar› demokratikleﬂtirilmemiﬂ, yerel yönetimlerin kaynak yaratma sorunu çözülmemiﬂ, il özel idarelerinin yürütme organ› olarak merkez yönetiminin ildeki temsilcisi olan valinin varl›¤› korunmuﬂ, k›sacas› demokratik ve etkin bir yerel yönetim yap›s› kurulmas› baﬂar›lamam›ﬂt›r.
Kamu yönetiminin bütününü ilgilendiren ve bir tür “kamu yönetimi alt anayasas›” olan Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda
Kanun, TBMM’de kabul edilmiﬂ ancak Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan geri gönderilmiﬂ,
yeniden ele al›n›p yürürlü¤e konulamam›ﬂt›r. Böylesi bir “alt anayasa”n›n Anayasa
de¤iﬂikli¤i yap›lmadan yürürlü¤e konulmas› mümkün de¤ildir.
Yerel yönetim reformu; yerel yönetimler ile merkezin taﬂra kuruluﬂlar›
ortak yönetim anlay›ﬂ› içinde ele al›narak, güçlü ve demokratik yerinden yönetim anlay›ﬂ› do¤rultusunda, karar süreçlerine halk›n ve sivil toplum örgütlerinin kat›lmas›na olanak sa¤layacak ve yerel yönetimlerin denetimini
demokratikleﬂtirecek ﬂekilde gerçekleﬂtirilmelidir.
Yerel yönetimlerin yeniden yap›land›r›lmas›nda benimsenmesi gereken temel ilkeler aﬂa¤›da belirtilmektedir.
Yerel yönetimler ile merkezin taﬂra kuruluﬂlar› ortak yönetim anlay›ﬂ› içinde ele
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al›narak, yönetim sistemi güçlü ve demokratik yerinden yönetim anlay›ﬂ› do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmal›d›r.
Yerel düzeyde as›l hizmet birimleri yerel yönetimler olmal›d›r.
Yerel yönetimler; geniﬂ alanlarda il yerel yönetimi, ilçe yerel yönetimi; yerleﬂim
yerlerinde köy yönetimi, belediye, büyükﬂehir belediyesi biçiminde örgütlenmelidir.
Yerelleﬂmenin ve buna ba¤l› olarak demokratikleﬂmenin önkoﬂullar›ndan biri,
halk›n seçti¤i yerel yönetimin o halk taraf›ndan ödenen vergileri kullanabilmesidir.
Kuﬂkusuz bir kent ya da il halk›n›n ödedi¤i tüm vergilerin, o insanlar›n günlük ve
ortak gereksinmelerini karﬂ›layan yerel yönetimler taraf›ndan kullan›lmas› söz konusu olamaz. Bu kaynaklar›n bir k›sm› merkezi yönetim taraf›ndan kullan›lacak, bir
k›sm› da daha yoksul yörelerde ya da kentlerde yaﬂayan insanlar›n yaﬂam düzeyini
yükseltecek dayan›ﬂmac› bir anlay›ﬂla sarf edilecektir. Ama yine de kamu kaynaklar› ve özellikle vergiler halk›n ekonomik faaliyetlerine ba¤l› olarak oluﬂtu¤undan,
kent ya da il halk›n› temsil eden yerel yönetimlerin, o il ya da kent halk›n›n ekonomik faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan vergi ile orant›l› kaynak kullanmas› gerekmektedir. Bu, yerel demokrasinin “olmazsa olmaz” koﬂullar›ndan biri say›labilmektedir.
Çok büyük katma de¤er yaratan bir kent ya da ilin yerel yönetimleri, bu katk› ile
belli oranda tutarl› ölçüde ortak gereksinmelerini karﬂ›layacak kaynak kullanmal›d›r.
Örne¤in her ilde ödenen toplam vergi gelirlerinin merkezce belirlenecek belli bir
oran›n›n do¤rudan o ildeki yerel yönetimlere aktar›lmas›n› öngörülebilir. Buna ek
olarak emlak vergisi gibi baz› vergiler belirli limitler dahilinde do¤rudan do¤ruya
yerel yönetimlere b›rak›labilir. Bu kaynak, il özel yönetimi ve nüfus esas›na göre ildeki belediyeler aras›nda paylaﬂ›lacak; böylece demokrasi ve adalet ilkelerinin iﬂlerli¤i aç›s›ndan mesafe al›nm›ﬂ olacakt›r. Her yerel yönetim biriminin üretti¤i kamusal
gelire (özellikle vergi) orant›l› kaynak kullanmas›n›n, bölgeler ya da kentler aras›ndaki eﬂitsizli¤i derinleﬂtirici etkisini gidermek için ise, her yerel yönetim biriminin
toplam gelirlerinin bir bölümünün (örne¤in % 2 ya da 3’ü) ‹ller Bankas›’nda bir hesapta toplanmas› ve bu fonun geri kalm›ﬂ bölgelerde daha kaliteli kamu hizmeti
üretmek için gereken yat›r›mlarda kullan›lmas› önerilebilir.
Halk›n hesap sorma mekanizmas›n› iﬂletebilmesi amac›yla yerel yönetimlerce özkaynaklar›n daha yüksek oranda kullan›lmas› önemlidir. Bunun için bir di¤er yol,
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yerel yönetimlere bir k›s›m vergilerin devredilmesi; bunlar›n tavan-taban oranlar›n›n
merkezce yasa ile belirlendikten sonra, tahakkuk ve tahsilinin yerel yönetimlere b›rak›lmas›d›r. Yerel yönetimlere, s›n›rlar› içinde merkez yönetimince tahsil edilen
vergilere, yerel meclis karar› ile yüzde ekleme yetkisinin tan›nmas› da düﬂünülebilir. Hizmetlere kaynaklar› yetiﬂmeyen yerel yönetimlere, ülke çap›nda kurulacak bir
"mali denge sistemi" arac›l›¤›yla ve objektif ölçüler içinde yard›m yap›lmal›d›r.
Merkez yönetimi, yerel yönetimlerin etkili-verimli ve hukuka uygun hizmet üretmeleri için destek sa¤lamal›, uyulmas› gereken hedef, ilke ve standartlar› hukuk kural› olarak belirlemeli, yerel yönetimler üzerinde etkili bir hukuka uygunluk denetimi yürütmelidir. Yerel yönetimlerin harcamalar›, kurulacak bir "Yerel Yönetimler Say›ﬂtay›" arac›l›¤› ile denetlenmelidir. Yerel yönetimler üzerinde etkili bir halk denetimi gerçekleﬂtirilmesi amac›yla halk›n demokratik kat›l›m olanaklar› geniﬂ ölçüde
art›r›lmal›, yönetimde aç›kl›k ve saydaml›k gerçekleﬂtirilmelidir.
Yerel yönetimleri güçlendirecek bir reformun temel yaklaﬂ›m›na uygun bir anayasa de¤iﬂikli¤inin yap›lmas› ve merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun e¤itimi ile yerel düzeyde yeni görevler üstlenecek kurumlar›n kapasitelerinin
geliﬂtirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Reform uygulamas›n›n, süreleri kanunda belirtilecek kademeli bir geçiﬂ plan› ile nüfus büyüklüklerine göre seçilmiﬂ illerde baﬂlat›lmas›, eksiklerin görülüp çözüm getirilmesi ve reformun etkinli¤i bak›m›ndan daha sa¤l›kl› sonuç verecektir.
1.2.2.2. Kamu Personel Rejimi
Kamuda liyakat ilkesini hayat geçirecek ve kamuyu nitelikli insan gücü
için cazip k›lacak bir kamu personel rejimi haz›rlanmal›d›r.
Haz›rl›klar› uzun süredir devam eden ancak hala sonuç vermeyen Devlet Personel
Kanunu çal›ﬂmalar›, Türkiye’de kamu reformunun çok önemli bir konusunu ele almaktad›r. Halen geçerli olan kamu personel sisteminin sürdürülemez oldu¤u, bu
alanda köklü ve kapsaml› bir düzenlemeye acil gereksinim duyuldu¤u bilinmektedir.
Kamu personel yönetiminde yeterlik ilkesi, bir baﬂka deyiﬂle liyakat çökmüﬂtür.
Bu konu, üzerinde çok durulan, inceleme, araﬂt›rma ve yay›nlara konu olan patro-
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naj (clientalism) tipi siyaset yapma kal›b›n›n siyasal yaﬂama egemen olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Kamuda siyasal kadrolaﬂma, siyaset yapman›n en belirgin vasf›
haline gelmiﬂtir. Bunun sonucunda atama ve yükseltme kararlar›, liyakat ilkesine
göre de¤il, siyasi tercihlere göre verilmektedir.
Bir di¤er sorun da, kamunun nitelikli insan gücü için cazibesini yitirmiﬂ olmas›d›r. Patronaj siyaseti ve kamu personelinin partizanlaﬂt›r›lmas›, do¤al olarak bir taraftan kadrolar›n ﬂiﬂirilmesine neden olmakta, di¤er taraftan yeterli parasal imkanlar
sistem d›ﬂ› kalmaktad›r. Partizanlaﬂma ve düﬂük maaﬂ gibi nedenlere ba¤l› olarak,
kamu yönetimi, nitelikli insan gücünü istihdam edebilme imkan›n› yitirmekte, hizmet öncesi e¤itim ve ö¤retimi ihtiyaç duyulan seviyede olmayan kiﬂileri istihdam etmek durumunda kalmaktad›r.
Bu çerçevede, liyakat ilkesinin nas›l iﬂlevsellik kazanaca¤›na nesnel ölçütler (e¤itim, s›nav, k›dem vb.) getiren ve kamuyu nitelikli insan gücü için cazip k›lacak bir
personel rejiminin planlanmas› gereklidir.
1.2.2.3. Kamuda Etik10
“Devlette Etik”, toplumun devlete olan güveninin art›r›lmas› ve hukukun üstünlü¤üne olan inanc›n›n güçlendirilmesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede, devleti oluﬂturan tüm erkler ile ilgili mevcut etik altyap› standartlar›n›n geliﬂtirilmesi, öncelikle ele al›nmas› gereken bir konudur. Devlette etik konusunun,
kamu yönetiminden ba¤›ms›z bir konu olarak de¤erlendirilmesi düﬂünülemez. Burada aslolan, bütüncül bir yaklaﬂ›mla devletin her kademesinde etik uygulaman›n
hayata geçirilmesidir. Etik altyap›n›n siyasi kararl›l›k, etkin yasal altyap› ve ﬂeffafl›k
mekanizmalar› gibi di¤er unsurlarla sa¤lamlaﬂt›r›lmas›, kamu yönetimi reformunun
baﬂar›s› bak›m›ndan belirleyici bir unsur olacakt›r.
Kamuda iyi iﬂleyen bir etik sisteminin oluﬂturulmas› için, devleti meydana
getiren yürütme, yasama ve yarg› erklerinde etik ilkeler benimsenmeli, etkili
yapt›r›m mekanizmalar›yla birlikte etik davran›ﬂ kodlar› ve yasalar düzenlenmeli ve bunlar›n uygulanmas› için etik kurul ve kurumlar kurulmal›d›r.

Her ne kadar, 13 Nisan 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
10 Cüneyt Yüksel (2005), Devlette Etikten, Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas› Uygulamalar Cilt I, TÜS‹AD Raporu
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giren “Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri Hakk›nda Yönetmelik” mevcutsa da,
bütün kamu çal›ﬂanlar›n› kapsayan, “etik kodlara” ihtiyaç vard›r. “Cumhurbaﬂkan›,
TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahl› Kuvvetleri ve yarg› mensuplar› ve üniversiteler”i kapsam› d›ﬂ›nda b›rakan mevcut etik yönetmeli¤i, kuﬂkusuz,
devlette etik altyap›n›n oluﬂturulmas›nda yetersiz kalacakt›r.
Etik kurallar›n uygulanmas›n› sa¤layacak ve bu konuda gerekli yasa çal›ﬂmalar›na öncülük edecek olan “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”, 8 Haziran 2004 tarihinde
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren kanun ile kurulmuﬂtur. Kamuda etik
politikas›n›n eﬂgüdümünü sa¤lamak ve uygulamay› gözetmek, ancak bu kurulun etkin iﬂlemesi halinde mümkün olacakt›r. ﬁu anki düzenlemelere göre Kurul’un çal›ﬂma alan›ndaki istisnalar›n fazlal›¤›, etkin iﬂleyiﬂinin önüne geçer niteliktedir.
Anayasa’n›n 129. maddesinde yer alan “Memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda iﬂledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuﬂturmas› aç›lmas›, kanunla
belirlenen istisnalar d›ﬂ›nda, kanunun gösterdi¤i idari merciin iznine ba¤l›d›r” ibaresi, Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun ve özel
kanunlarda düzenlenen kamu görevlilerinin yarg›lanmas› için izin sistemi öngören
maddeler ayr›cal›k yaratmaktad›r. Etik altyap›n›n hayata geçirilmesi için, bu durumun sonland›r›lmas› gerekmektedir.
Etik rejimi elbette sadece denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›yla kuvvetlendirilemez. Bu nedenle kamu çal›ﬂanlar›n›n, yöneticiler de dahil olmak üzere, her kademede periyodik olarak e¤itime tabi tutulmalar› ﬂartt›r. Etik kodlar› iﬂlevsel hale getirecek olan, bu e¤itim olacakt›r.
Ülkemizde etikle ilgili sa¤lam bir yasal altyap›, kamu yönetiminin bütün birimlerinde saydaml›k, ayr›cal›klar›n olmad›¤› etkili hesap verebilirlik mekanizmalar›, etik
sisteminin ödün verilmeden uygulanmas›n› sa¤layacak sa¤lam bir siyasi irade ve kamu yönetiminde eti¤in hayati öneminin tüm toplum taraf›ndan kavranmas›, devletin yeniden yap›land›r›lmas› ve kamu reformu için at›lm›ﬂ en önemli ad›mlardan biri olacakt›r.
1.2.2.4. Ombudsmanl›k
“Kamu denetçisi” veya dünyada yayg›n olarak kullan›lan ismi ile “ombudsman”,
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“kamu kuruluﬂlar›, yetkilileri veya çal›ﬂanlar› taraf›ndan kendisine karﬂ› bir haks›zl›k
yap›ld›¤›n› düﬂünen insanlar›n baﬂvurular› üzerine veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, konuyla ilgili inceleme ve araﬂt›rma yapma, aç›klama yapma ve/veya rapor yay›nlama, yak›nma konusu duruma iliﬂkin de¤iﬂiklik ya da soruﬂturma aç›lmas›n› önerme yetkisi olan” kiﬂidir, kurumdur. Ombudsman›, iﬂleyiﬂi ve baﬂvuru mekanizmalar› ile idare hukukuna ait uyuﬂmazl›klar›n çözülece¤i bir merci gibi düﬂünmek hatal› bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Ombudsman, basit ve kolay bir benzetme ile, devlette bir “toplam kalite” kurumudur. Halk›n avukatl›¤›n› yaparak devletteki yanl›ﬂ
bürokratik uygulamalara karﬂ›, vatandaﬂ›n haklar›n› koruyup, gerekli iyileﬂtirmelerin
yap›lmas›n› ve iyi örneklerin yay›lmas›n› sa¤layarak, devlette toplam kalite temel felsefesini uygulamaktad›r. Kamu Denetçili¤i (Ombudsman) Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun kabul edilmiﬂtir, ancak kanun halen Anayasa Mahkemesi’nin gündemindedir ve hayata geçmemiﬂtir.
Ombudsman›n seçimi ve atanmas›, parlamento taraf›ndan, uzlaﬂmaya dayal›, ombudsman›n tarafs›zl›k, ba¤›ms›zl›k ve sayg›nl›¤›n› muhafaza edecek
ﬂekilde düzenlenmelidir.
Ombudsman›n seçimi ve atanmas› yöntemi, kurumun sayg›nl›¤›n›n y›pratmayacak ﬂekilde düzenlenmelidir. Ombudsman›n ehliyet ve güvenilirli¤inin yan› s›ra, tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›n, kamu kurumlar› ve kamuoyunda tart›ﬂma konusu yap›lmamas›n›n hedeflenmesi son derece önemlidir. Bunu sa¤lamak kolay olmad›¤› gibi, böyle bir sonuca hangi atama-seçme yöntemiyle ulaﬂ›labilece¤ine dair kesin bir
çözüm de yoktur. Ancak, ehliyet, itibar ve ba¤›ms›zl›k temel vas›flar›n› temin ve tahkim edecek usul ve üslup aray›ﬂlar›nda, uzlaﬂma ve iﬂbirli¤i temel ç›k›ﬂ noktalar› olarak önem kazanmaktad›r. Ombudsman, kanunda öngörüldü¤ü gibi, parlamento taraf›ndan belirlenmelidir. Ancak ombudsman›n kim olaca¤›n›n belirlenmesinde,
TBMM’de temsil edilen siyasal partilerin Meclis Baﬂkanl›k Divan›’nda ya da bunun
için kurulacak özel bir komisyonda uzlaﬂmas›n› sa¤lamaya dönük bir yaklaﬂ›m geliﬂtirilmelidir. Parlamentoda, muhalefetin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men iktidar›n oy çoklu¤u ile seçilecek bir ombudsman, görevinden önce tart›ﬂ›lmaya baﬂlanacak ve y›pranacakt›r. Ombudsman›n belirlenmesinin en uygun yolu parlamentoda sa¤lanacak
uzlaﬂ› olacakt›r. Uzlaﬂman›n sa¤lanamad›¤› durumlarda, kamu denetçisinin hem
atanmas›nda hem de görevden al›nmas›nda TBMM Genel Kurulu’nda nitelikli ço¤unlukla (2/3 gibi) karar verilmesi ﬂart› aranmal›d›r. Uzlaﬂ› sa¤lanamamas› ve nite-
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likli ço¤unlu¤un sa¤lanamamas› halinde ise, ombudsman›, TBMM’de oya sunulan
adaylar aras›ndan Cumhurbaﬂkan› atamal›d›r. Ayr›ca kanunda “devlet s›rr› ve ticari
s›r”›n s›n›rlar› belirgin olarak çizilmeli, kamu denetçisinin bilgi ve belge toplamas›n›n önündeki engeller asgari düzeye indirilmelidir. Kamu denetçisinin inceleme ve
araﬂt›rma sonras› görevi, baﬂvurana araﬂt›rma sonucunu bildirmekle s›n›rl› olmamal›d›r. Kamu denetçisinin önerileri yapt›r›m içermedi¤inden, baﬂvuran vatandaﬂa, baﬂvurusu üzerine yap›lan araﬂt›rman›n sonuçlar› ile beraber, baﬂvuru konusu iﬂleme
karﬂ› kanun yollar› da gösterilmelidir. Bu ayn› zamanda, ombudsman›n, halk›n avukat› olmas›n›n bir gere¤idir.
1.2.2.5. Düzenleyici Reformlar11
Küreselleﬂen dünyada devletlerin hizmet verme tekellerinin kal(a)mad›¤›, bunun
yerine düzenleyici rollerinin ön plana ç›kt›¤› göz önüne al›nmas› gereken bir olgudur. Piyasalar›n yetersiz kald›klar› ve yurttaﬂlar aleyhine koﬂullar›n oluﬂtu¤u alanlar›n devlet taraf›ndan düzenlenerek toplumun lehine çevrilmesi devletin düzenleyici
görevlerinin baﬂ›nda gelmektedir. Bu çerçevede yurttaﬂlar›n, ﬂirketlerin, kamu kesiminin ve hükümetin uymakla zorunlu olduklar› ve tüm merkezi ve yerel yönetim
katmanlar›nca ve bunlar›n yetkilerinin devredildi¤i kurumlarca oluﬂturulan yasa ve
di¤er tüm mevzuat “düzenleyici” olarak tan›mlanmaktad›r.
Kamu yaﬂam›n› tanzim etmek amac›yla yürürlü¤e konan “düzenleyici”leri oluﬂturma ve uygulama kapasitesi, yurttaﬂlar›n ekonomik ve sosyal refah›na katk›da bulunma amac›na hizmet eder ﬂekilde geliﬂtirilmelidir.
Düzenleyicilerin, yurttaﬂlar›n ekonomik ve sosyal refah›na katk›y› hedef alarak
oluﬂturulmalar› esast›r. Devletin düzenleyici görevleri, rekabeti geliﬂtirerek hizmet
ve ürünlerin fiyatlar›ndaki düﬂüﬂler ile tüketiciye ciddi faydalar sa¤lar, maliyet yap›lar›ndaki iyileﬂme ile yerel ve küresel pazarlarda avantaj yarat›r. Hizmet alan›nda
yapt›¤› katk›yla etkin bir piyasa mekanizmas›n›n toplum yarar›na hizmet vermesini
sa¤lar, böylece piyasan›n geliﬂmesine katk›da bulunur.
Bu çerçevede, etkin ve baﬂar›l› bir kamu reformunun vazgeçilmez bir arac› olarak “düzenleyici reformlar”, mevcut düzenleyicilerin ve uygulay›c› kurumlar›n göz11 Sosyal Araﬂt›rmalar Merkezi(SAM) (2002), TÜS‹AD Görüﬂleri Dizisi No. 9: Kamu Reformu Projesi, TÜS‹AD Raporu
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den geçirilmesi, düzeltilmesi, kalitesinin geliﬂtirilmesi, ihtiyaç olmayanlar›n kald›r›lmas›, gerekli görülen alanlarda yenilerinin oluﬂturulmas› ve düzenleyicilerin haz›rl›k süreçlerinde sivil toplum kuruluﬂlar›n›n kat›l›m›n›n sa¤lamas› gibi geniﬂ bir alan›
kapsamaktad›r. Tüm bu süreç boyunca, yurttaﬂlar›n ekonomik ve sosyal refah›na
katk›da bulunma amac›n› gözeterek ve bu amaca hizmet eder ﬂekilde düzenleyicilerin oluﬂturulmas› ve uygulama kapasitesinin geliﬂtirilmesi zorunludur.
1990’l› y›llarda, Türkiye’de devletin düzenleyici kapasitesini etkili k›lmak ad›na
idari ve mali özerkli¤e sahip Ba¤›ms›z Düzenleyici Kurumlar (BDK)’lar kurulmuﬂtur. Ancak, biraz da kuruluﬂlar› stratejik ve bütüncül bir yaklaﬂ›m çerçevesinde gerçekleﬂmedi¤inden, BDK’lar›n görevleri, yetkileri, idari yap›lanmalar›, karar alma süreçleri, bütçeleri ve nihayetinde ba¤›ms›zl›klar› ve hesap verebilirlikleri konusunda
tart›ﬂmalar yaﬂanmaktad›r. Karar mekanizmas› hükümetlerin etki alan›ndan ç›kart›lan BDK’lar meﬂruiyetini karar alma sürecindeki usul saydaml›¤› ve kararlar›ndaki
teknik kalitesinden almaktad›r. Bu çerçevede, BDK’lar›n iﬂleyiﬂini düzenleyecek çerçeve bir kanun ile bu kurumlar›n hesap verebilirli¤ini ve dolay›s›yla iﬂleyiﬂlerindeki etkinli¤i ve kararlar›n›n uygulamas›ndaki etkilili¤i art›rmas› sa¤lanmal›d›r.12 Kurul
üyeliklerine atamalarda TBMM bünyesinde ilgili sivil toplum örgütlerinin soru sormak
vas›tas›yla kat›l›m›n›n sa¤lanabilece¤i ve adaylar›n “uzmanl›k ve deneyim”lerinin sorguland›¤› ﬂeffaf bir atama sürecinin uygulanmas›, güven unsurunu da geliﬂtirecektir.
Ülkemizde kuruluﬂ kanunlar› ile çizilen s›n›rlar içinde ikincil düzenlemeler yaparak
ilgili olduklar› sektörleri düzenleyen ve sektörde faaliyet gösteren iﬂletmeleri denetleyen ba¤›ms›z düzenleyici kurumlar›n, bu faaliyetlerinin verdi¤i “net” sonuçlar›n izlenebilir olmas› gereklidir. Oysa ki ülkemizdeki düzenleyici kurumlar›n ilgili bulunduklar› sektörler, bankac›l›ktan enerjiye, telekomünikasyondan alkollü içecek üretimine,
radyo/TV yay›nc›l›¤›ndan sermaye piyasalar›na kadar geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r.
Söz konusu düzenleyici kurumlar›n yay›mlad›klar› faaliyet raporlar›nda ise, bu piyasalardaki düzenlemelerin ülke ekonomisine, sektördeki rekabete ve büyümeye veya
bu sektörde üretilen mal veya hizmetin al›c› olan tüketiciye olan etkileri ele al›nmamaktad›r. Bir y›l boyunca ne yap›ld›¤›n›n alt alta s›ralanmas› gerçek bir “hesap verme” olarak de¤erlendirilmemelidir; alt alta s›ralanan bu faaliyetlerin verdi¤i neticenin
düzenleyici etki analizleriyle ölçülmesi ile gerçek hesaba ulaﬂ›labilecektir.

12 U¤ur Emek, Ünal Zenginobuz, Muhittin Acar (2002), Ba¤›ms›z Düzenleyici Kurumlar Ve Türkiye Uygulamas›, TÜS‹AD Raporu
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1.2.3. ‹nsan Haklar›13
‹nsan haklar› ile demokrasi kavramlar› aras›nda kopar›lmas› mümkün olmayan bir
ba¤ vard›r. ‹nsan haklar›n›n hukuk metinlerinde tan›nmad›¤› ve güvence alt›na al›nmad›¤› bir yönetim biçimi “demokratik” olarak nitelenemez. Bireylerin oluﬂturdu¤u
toplumun siyasal örgütlenmesi olan devletin iﬂlevi, bireyin haklar›n› kullanabilece¤i bir kamusal düzeni kurmakt›r. Temel hak ve özgürlükler, özgürlüklerin as›l, s›n›rlamalar›n istisna oldu¤u bir anlay›ﬂla ele al›nmal›d›r. Bu çerçevede, 1982 Anayasas›’ndaki temel hak ve özgürlükler, kiﬂi dokunulmazl›¤›, özgürlü¤ü ve güvenli¤i,
düﬂünsel özgürlükler ve kollektif özgürlükler konular› irdelenecektir.

1.2.3.1. Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler
Anayasan›n 90. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle, temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmeler ile kanunlar aras›nda uyuﬂmazl›k olmas› halinde uluslararas› sözleﬂmenin uygulanaca¤›n›n öngörülmesi çok önemli bir geliﬂmedir. Ancak
uygulamada, uluslararas› andlaﬂma hükümlerinin aç›k ve ilgili uluslararas› yarg› organ›nca somutlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u durumlarda bile, mahkemelerin, iç hukuk düzenlemesi yap›lmad›¤› gerekçesiyle andlaﬂma hükümlerini uygulamaktan kaç›nd›¤› görülebilmektedir. Bunun yan›nda, insan haklar›yla ilgili uluslararas› sözleﬂmelerin hangileri oldu¤u aç›kça belirlenmiﬂ de¤ildir; bunlarla ilgili yarg› kararlar› ise Türkiye’nin
her yerindeki yarg›çlar taraf›ndan ulaﬂ›lmas› ço¤u zaman imkans›z kararlard›r. Savc› ve yarg›çlar›n insan haklar›na iliﬂkin sözleﬂmeler ve yarg› kararlar› konusunda e¤itimlerinin daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas› gereklidir. Bunun yap›lmas›, elbette Anayasa ve
yasa hükümlerinin usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› andlaﬂmalara uyumlaﬂt›r›lmas› gereklili¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. ‹ç hukuk hükümlerinin, en k›sa sürede, insan haklar›yla ilgili uluslararas› andlaﬂmalara uyumunu sa¤layacak düzenlemelerin yap›lmas› gerekir.
1982 Anayasas›’nda, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye yönelik
olarak. 14. ve 15. maddeler ele al›nmal›d›r.
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullan›lmamas›” baﬂl›kl› 14. madde, temel
13 Zafer Üskül (2006), Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876 - 2006) - Prof.Dr.Bülent Tanör An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri
10. Y›l Güncellemesi, TÜS‹AD Raporu
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hak ve özgürlüklere aﬂ›r› s›n›rlamalar getirilmesine dayanak olma potansiyeli taﬂ›maktad›r. Hak ve özgürlüklerin kötüye kullan›lmamas› zaten hukukun genel ilkeleri aras›ndad›r. 14. madde ise, yaln›z bilinen ve metne konmas›na da gerek olmayan
bir ilkeyi pozitifleﬂtirmekle kalmamakta, yasamaya yeni bir talimat daha vermekte,
onu bir kez daha s›n›rlay›c› önlemleri almas› için yetkilendirmektedir. Bu nedenle,
14. madde yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullan›lmas›n›n Durdurulmas›” baﬂl›kl› 15. madde,
ola¤anüstü yönetim usulleri alt›nda temel hak ve özgürlükler rejimine getirilecek k›s›tlamalarla ilgilidir. Madde ve kenar baﬂl›¤›, ola¤anüstü yönetimler alt›nda temel
hak ve özgürlüklerin tamamen durdurulabilece¤i anlam›na gelmektedir ki, bunun
"ölçülülük" ilkesiyle ba¤daﬂmazl›¤› aç›kt›r. Madde kenar baﬂl›¤›ndaki ifadeye "k›smen" sözcü¤ü eklenmeli, metinde geçen "veya tamamen" (durdurulabilir) ibaresi de
ç›kart›lmal›d›r. Ayn› maddede yer alan "veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere ayk›r› tedbirler al›nabilir" ibaresi de kald›r›lmal›d›r. Bu hüküm yarg› denetimini d›ﬂlay›c› ça¤r›ﬂ›mlarla doludur. Böyle bir olas›l›¤›n önünü kapatmak için,
maddeye yarg› denetiminin varoldu¤unu aç›klayacak bir ekleme yap›labilir. Son olarak, ola¤anüstü yönetimler alt›nda bile dokunulamayacak hak ve özgürlükler listesi geniﬂletilmelidir. Düﬂünceyi aç›klama, bilim ve sanat, hak arama, savunma, dilekçe hakk› gibi hak ve özgürlükler de bu çerçeve içinde yer almal›d›r.
1.2.3.2. Kiﬂi Dokunulmazl›¤›, Özgürlü¤ü ve Güvenli¤i
Türkiye, ölüm cezas›, iﬂkence ve kötü muamele, yakalama ve gözalt› ile tutukluluk konular›nda mevzuatta önemli iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu kapsamda,
ölüm cezas› bar›ﬂta ve savaﬂta kald›r›lm›ﬂ ve bu alanda uluslararas› sözleﬂmelere taraf olunmuﬂ; iﬂkence ve kötü muamele yapanlara verilecek cezalar art›r›lm›ﬂ ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nde tazminata yol açan kamu görevlilerine rücu edilmesi öngörülmüﬂ; gözalt› süresi ile ilgili sorunlar anayasa de¤iﬂikli¤i ile ortadan kald›r›lm›ﬂ ve gözalt›na al›nan kiﬂinin durumunun derhal yak›nlar›na bildirilmesi öngörülmüﬂ; yarg›c›n tutukluluk süresiyle ilgili takdir hakk› s›n›rlanm›ﬂ ve tutukluluk karar› verilecek hallere iliﬂkin hüküm iyileﬂtirilmiﬂtir.
Mevzuatta ve kurumsal yap›lanmada kiﬂi dokunulmazl›¤›, özgürlü¤ü ve
güvenli¤ini güçlendirecek düzenlemeler yap›lmal›d›r.
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5681 say›l› yasa ile polisin zor ve silah kullan›m›na iliﬂkin yetkilerinde yap›lan de¤iﬂiklik kiﬂi dokunulmazl›¤› ve güvenli¤i çerçevesinde düﬂünüldü¤ünde, polise “bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremedi¤i direniﬂ karﬂ›s›nda”
silah kullanma ve "direnmenin mahiyeti ve derecesi"ne göre ihtar yap›lmadan zor
kullanma yetkisi verilmesi aç›s›ndan uygulamada sorunlara yol açabilecektir.
‹ﬂkence ve kötü muamele vakalar›n›n t›bbi takibi için ek tedbirler al›nmal›d›r. Adli T›p Kurumu’nun özerkli¤i sa¤lanmal›; hükümet tabiplerinin teknik olanaklar› art›r›lmal›d›r.
Adli Kolluk Yönetmeli¤i’ne ra¤men, adli kolluk, genel kolluktan ayr›lmam›ﬂ, baz› kolluk görevlilerinin, genel kolluk vazifeleri yan›nda adli kolluk vazifesi de görmesi öngörülmüﬂtür. Adli kolluk, genel kolluktan ayr› olarak, yasayla kurulmal›d›r.
Tutukluk süresi istisnai suçlar bak›m›ndan, kanunda öngörülen s›n›rlar›n ötesinde uzayabilmektedir. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun tutukluluk süresinin iki kat
olarak uygulanmas›n› öngören 252/2 hükmü yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

1.2.3.3. Düﬂünsel Özgürlükler
Düﬂünce özgürlü¤ünü evrensel demokratik ölçütlere göre düzenleyecek
ﬂekilde Anayasal ve yasal de¤iﬂiklikler yap›lmal›, demokrasinin iﬂleyiﬂini
çok yak›ndan ilgilendiren bu özgürlük sürekli tart›ﬂma konusu edilmekten
ç›kar›lmal›d›r.
Düﬂünce özgürlü¤ü, yani düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ü, demokrasinin “olmazsa
olmaz”lar›ndand›r. ‹fade özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmad›¤› bir devlet, demokratik say›lamaz. ‹fade özgürlü¤ü, yaln›zca hoﬂa giden, ayk›r› olmayan, kabul gören
düﬂüncelerin aç›klanmas›n› kapsamaz, ayn› zamanda hoﬂa gitmeyen, sarsan, ﬂoke
eden düﬂüncelerin ifade edilmesini de kapsar.
Anayasan›n “Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti” baﬂl›kl› 26. maddesi daha
önce de¤iﬂtirilmesine ra¤men, düﬂünce özgürlü¤ünün anayasal güvencesi halen
sa¤lanabilmiﬂ de¤ildir. Anayasan›n 26. maddesi yeniden kaleme al›narak, hürriyetlerin kullan›lmas›n›n maddede belirtilen amaçlarla ancak kanunla s›n›rlanabilece¤i
ve kamu düzeni bak›m›ndan yak›n ve aç›k bir tehlike oluﬂturmayan ve eleﬂtiri nite44

li¤indeki düﬂünce ifadelerinin suç oluﬂturmayaca¤› belirtilmelidir.
Yine yap›lan tüm de¤iﬂikliklere ra¤men ceza mevzuat›, düﬂünce özgürlü¤ünü k›s›tlar niteliktedir. Baﬂta 220/8, 288 ve 301. maddeler olmak üzere TCK’n›n ilgili hükümleri gözden geçirilmelidir. Bu çerçevede, gündemde olan 301. maddede yanl›ﬂ
anlamalara ya da tereddütlere neden olan, teknik olarak uygulama sorunlar› yaratan
“Türklü¤ü” kelimesi, “Türk milletine” ibaresi ile de¤iﬂtirilebilir. Maddede geçen “aﬂa¤›layan” kelimesi, yarg› kararlar› ile s›n›r› belirlenmiﬂ olan “hakaret eden” ibaresi ile
de¤iﬂtirilebilir. Maddeye ayr›ca, hakaret eyleminin “kamu güvenini ve bu kurumlar›n
sayg›nl›¤›n› tehlikeye düﬂürmek” özel kast›yla yap›lmas› unsuru eklenmelidir.
Ayr›ca alt›n› çizmek gerekir ki ceza hükmü taﬂ›yan yasalar›n neyin suç olmas› gerekti¤ini do¤ru olarak saptamas›n›n ard›ndan, bu hükümler çerçevesinde “neyin suç
oluﬂturdu¤unu” do¤ru olarak belirlemek de önem taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede, yarg›c›n, ifade özgürlü¤ünü ilgilendiren fiillerin suç oluﬂturup oluﬂturmad›¤›na karar verirken, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin verdi¤i kararlar›n iç hukukta da geçerli
oldu¤unu unutmamas› gerekmektedir. Düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ünün korunmas›nda yasal düzenlemeler kadar, hatta belki daha fazla yarg›ca rol düﬂmektedir.
Anadilde radyo-TV yay›nlar› alan›nda, bu yay›nlar› düzenleyen yönetmeliklerle
getirilen k›s›tlamalar son derece a¤›r ve bu hakk›n kullan›lmas›n› zorlaﬂt›r›c› niteliktedir. S›rf yay›n dili farkl› oldu¤u için bu yay›nlara getirilen s›k› süre, içerik ve biçim
k›s›tlamalar› ortadan kald›r›lmal›d›r.
Dinsel özgürlükler bak›m›ndan, inanc› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle kiﬂiler
aras›nda ayr›m yap›lmamas› ve hiç kimsenin inanc›n› aç›klamaya zorlanmamas›na yönelik düzenlemeler yap›lmal›; din ö¤retimi ise bir yandan ö¤renim özgürlü¤ü, öte yandan laiklik ilkesi aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.
‹nanç özgürlü¤ü, bir yandan kiﬂinin istedi¤i dini inanca sahip olabilmesi, di¤er
yandan da herhangi bir dini inanca sahip olmama özgürlü¤ünü kapsar. Kiﬂiler aras›nda, inanc› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle ayr›m yap›lmamas› ve hiç kimsenin inanc›n› aç›klamaya zorlanamamas›, bu özgürlü¤ün zorunlu gereklerindendir.
Dinsel özgürlükler ile ilgili olarak, hiç kimsenin inanc›n› aç›klamaya zorlanmamas› aç›s›ndan, nüfus kay›tlar›nda “din” hanesinin kald›r›lmas› gereklidir. Din ö¤retimine bir yandan ö¤renim özgürlü¤ü, öte yandan da laiklik ilkesi aç›s›ndan bak›ld›¤›n45

da ise iki konu öne ç›kmaktad›r: Zorunlu din dersi ve imam hatip liseleri. Din dersi zorunlu olmaktan ç›karmal›; nota ve s›nava tabi olmadan iste¤e ba¤l› olarak sunulmal›d›r. Bu hizmet, yaln›zca belirli bir dine inananlar için de¤il, e¤er talep varsa, farkl› inançtan kiﬂilere, farkl› dersler düzenlenerek, verilebilmelidir. Kuruluﬂ
amac›n›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂ olan imam hatip liseleri de, meslek lisesi olarak ihtiyac› karﬂ›layacak ﬂekilde yeniden düzenlenmelidir.
Anayasa’da ve Yüksekö¤retim Kanunu’nda bilim ve sanat özgürlü¤ü ile ilgili maddeler yeniden düzenlenmelidir.
Bilim ve sanatlar›n insanl›k tarihindeki ayr›cal›kl› yeri, bu alandaki yarat›lar›n mutlak bir özgürlük rejiminden yararlanmalar›n› gerektirmiﬂtir. Örne¤in, baz› propagandalar (faﬂizm, ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k, savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›, vb), müstehcenlik ya da suça
k›ﬂk›rtma ﬂeklindeki ifadeler hukuk korumas› alt›nda de¤ildir ama, bilimsel-sanatsal
yarat›larla bu tür suçlar›n iﬂlenmiﬂ olmas› düﬂünülemez. Bilim ve sanat özgürlü¤ü
bu anlamda mutlakt›r, sadece kendi kural ve eleﬂtirilerine tabidir.
Anayasan›n bilim ve sanat özgürlü¤ünü düzenleyen 27. maddesi, 2. f›kras›nda, bilim ve sanat› “yayma hakk›, Anayasan›n 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddeleri hükümlerinin de¤iﬂtirilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lamaz” s›n›rlamas›n› getirmiﬂtir. Anayasan›n 1. maddesi devletin ﬂeklini, 2. maddesi cumhuriyetin niteliklerini, 3. maddesi de devletin bütünlü¤ünü, resmi dilini, bayra¤›n›, milli marﬂ›n› ve baﬂkentini göstermektedir. Bu s›n›rlama, bilim ve sanat özgürlü¤ünün niteli¤iyle ba¤daﬂmad›¤›ndan
yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Öte yandan, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 4. ve
5. maddeleri de, bilim özgürlü¤ünü daralt›c› düzenlemeler öngörmektedir. Yüksekö¤retimin amac›n› belirleyen 4. madde, ö¤rencilere bilimsel bilgilerin aktar›lmas›na
de¤il, belirli bir tip insan yetiﬂtirilmesine; yüksekö¤retimin ana ilkelerini belirleyen 5.
madde ise, yüksekö¤retimin belirli bir ideolojik çerçevede planlanmas›, programlanmas› ve düzenlenmesine iliﬂkindir. Bu maddelerin bilim özgürlü¤üne uygun ﬂekilde
kökten de¤iﬂtirilmesi gereklidir. Sanat özgürlü¤ü ile ilgili olarak ise, Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu’nun 7, 8 ve 11. maddeleri gözden geçirilmelidir.
1.2.3.4. Kollektif Özgürlükler
Kollektif özgürlükler, insan hak ve özgürlüklerinin toplu olarak kullan›lanlar›n›
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kapsamaktad›r. Burada bunlardan dernek özgürlü¤ü, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü
özgürlü¤ü ve sendikal özgürlü¤e yer verilecektir. Her üç özgürlük alan› ile ilgili olarak son on y›l içinde anayasal ve yasal de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, halen
mevzuatta baz› antidemokratik hükümler bulunmaktad›r.
Kollektif özgürlükler çerçevesinde dernek, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü ve
sendikal özgürlükler alan›nda Anayasal ve yasal de¤iﬂiklikler yap›lmal›d›r.
Anayasan›n 33. maddesi de¤iﬂikli¤iyle, kamu görevlilerinin dernek hakk›n›n yasaklanmas› imkan› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, kamu görevlilerinin dernek kurma hakk›n›n s›n›rlanmas›nda uygulanmas› gereken “görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde” ölçütünün silahl› kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplar› için de geçerli k›l›nmas› gereklidir. Yeni Dernekler Kanunu ise, getirdi¤i birçok yenilikle olumlu özellikler taﬂ›makla beraber sorunsuz de¤ildir. Derne¤in amac› yan›nda, amaca ulaﬂmak için kullan›lacak araçlar›n da tüzükte öngörülmesi zorunlulu¤u, dernek özgürlü¤ünü s›n›rlay›c› bir
nitelik taﬂ›maktad›r. Kurulmas› yasak dernekleri düzenleyen 30/b. madde, Anayasa ve
yasalarca aç›kça yasaklanan ve suç oluﬂturan “eylemler”i de¤il yasaklanan “amaçlar”›
güden derneklerin kurulamayaca¤›n› belirterek, ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› daraltmaktad›r. Dernekler, yasayla, birçok konuda mülki idare amirlerine bilgi ve belge vermek zorunda b›rak›lmaktad›r. Oysa, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve mülki idare, dernekleri denetleme yetkisine zaten sahiptir ve denetimleri s›ras›nda istedi¤i belgeleri görme olana¤› vard›r. Bu nedenle, “bildirim yükümlülü¤ü” kald›r›lmal›d›r. Derneklerle ilgili olarak tarif edilen suç ve cezalar›n ise Türk Ceza Kanunu’na taﬂ›nmas› gereklidir.
Anayasan›n 34. maddesinde öngörülen s›n›rlama nedenleri, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü hakk›n›n niteli¤iyle ba¤daﬂmayacak ölçüde fazlad›r. Madde, ayr›nt›l› s›n›rlama
nedenlerine yer verilmeden yeniden kaleme al›nmal›d›r. Güzergah tespitinin de, yürüyüﬂü etkisiz k›lmayacak ﬂekilde belirlenmesini öngören bir de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r.
Sendikalar›n faaliyet alanlar›na iliﬂkin anayasal k›s›tlamalar varl›¤›n› sürdürmektedir.
Sendikalar›n, kat›l›mc› bir demokrasi anlay›ﬂ› içinde, üyelerini “çal›ﬂma iliﬂkileri içindeki hak ve menfaatlerinin” d›ﬂ›ndaki alanlarda da ilgilendiren konularda faaliyette
bulunmalar›, toplumun sorunlar›na çözüm üretmeleri ve bir bask› grubu olarak bu çözümleri siyasal iktidara kabul ettirmeye çal›ﬂmalar› demokrasinin en temel gereklerindendir. Bu nedenle Anayasan›n 51/1. maddesinde faaliyet alan›n› daralt›c› hüküm ç›-
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kar›lmal›d›r. Ayr›ca, 51/2. maddede sendika kurma hakk›n›n s›n›rlanmas› nedenleri,
bu nedenlere dayanarak sendika kurulmas›n› yasaklama olana¤› yaratmaktad›r. Sendikalar›n faaliyetlerine makul s›n›rlamalar getirilebilir ama sendika özgürlü¤üne dokunulamaz. Zaten, sendikal faaliyet özgürlü¤ünün s›n›rlanabilmesi için makul say›labilecek ölçüler, 51. maddenin son f›kras›nda mevcuttur. Bu nedenle 51/2. madde kald›r›lmal›d›r. Sendikalar Kanunu’nun 1, 3, 5, 10, 14, 37 ve 58. maddelerindeki k›s›tlay›c›
hükümler de gözden geçirilmelidir. Baz› kamu görevlilerinin sendikal haklar› ise, antidemokratik bir biçimde s›n›rlanm›ﬂ bulunmaktad›r. Kamu görevlileri sendikalar›na
iliﬂkin mevzuat da, Sendikalar Kanunu’nun esaslar› dikkate al›narak de¤iﬂtirilmelidir.

1.2.4. Hukuk Devleti ve Yarg›14
Hukuk devleti ilkesi Anayasa Mahkemesi kararlar›nda da yer ald›¤› tan›mla, insan
haklar›na sayg›l›, kiﬂi haklar›n› teminat alt›na alan ve devletin bütün faaliyetlerinde
hukuka ve Anayasa’ya uygun davrand›¤› bir sistemi ifade etmektedir. Ülkemizde
"hukuk devleti”nin tüm kurumlar› ile yerleﬂmesi ve kaliteli bir yarg›lama düzeninin
varl›¤›, ça¤daﬂ bir hukuk sistemine sahip olmam›z sonucunu do¤uracak; Türkiye'nin
tezlerini uluslararas› alanda savunmas›n› da kolaylaﬂt›racakt›r. Bu çerçevede, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› ve hakim teminat›, yarg›lamada kalite ve hukuk güvenli¤i konular› ele
al›nacakt›r.
1.2.4.1. Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› ve Hakim Teminat›
Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlar›ndan “anayasal güvencelere sahip, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg› denetimi”, hukuk devleti ilkesinin öteki ö¤elerinin de güvencesini oluﬂturur. Bu nedenle öncelikle ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg›n›n nas›l gerçekleﬂece¤i irdelenmelidir.
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 6. maddesi, ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkemeyi adil yarg›lanman›n bir koﬂulu olarak belirlemiﬂtir. Anayasan›n çeﬂitli maddeleri
(138., 139., 140., 159.) ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg›n›n gerçekleﬂtirilmesi amac›na
14 Erdo¤an Teziç, Y›ld›zhan Yayla, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Selçuk Öztek, S.Batum, Necmi Yüzbaﬂ›o¤lu (1998), Yarg›lama Düzeninde
Kalite, TÜS‹AD Raporu
Süheyl Batum, Feridun Yenisey, Celal Erkut, Sibel ‹nceo¤lu (2003), Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ve Adil Yarg›lanma ‹lkesi Iﬂ›¤›nda Hukuk Devleti
ve Yarg› Reformu, TÜS‹AD Raporu,
Zafer Üskül (2006), Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876 - 2006) - Prof.Dr.Bülent Tanör An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri
10. Y›l Güncellemesi, TÜS‹AD Raporu

48

yönelik düzenlemeler içermektedir. Türkiye’de yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›n›n
önündeki engeller ve bu engellerin anayasal, yasal ve kurumsal de¤iﬂikliklerle nas›l çözülebilece¤i ele al›nmal›d›r.
Yarg›n›n mutlak ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂturulmas› gerekti¤inden hareketle,
HSYK yeniden yap›land›r›larak özerkli¤e kavuﬂturulmal›d›r.
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK), yap›s› ve iﬂleyiﬂi bak›m›ndan yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyici unsurlar taﬂ›maktad›r. HSYK’da, yarg›ç üyelerin Yarg›tay ve
Dan›ﬂtay’›n gösterece¤i adaylar aras›ndan yürütmenin baﬂ› olan Cumhurbaﬂkan›nca
seçilip atanmas›, HSYK’n›n baﬂkanl›¤›n› Adalet Bakan›’n›n yapmas›, müsteﬂar›n›n da
do¤al üye say›lmas›, yürütmenin Kurul içindeki inisiyatifini ve yarg› üzerindeki etkisini art›rmaktad›r. HSYK’n›n ayr› bir örgütü, özerk bütçesi, binas›, hatta sekreteryas› bile bulunmamaktad›r. HSYK’n›n çal›ﬂmalar›nda aleniyet ve saydaml›k yoktur.
Ayr›ca, Kurulun kararlar› yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
HSYK’n›n statüsü 1961 Anayasas›’ndaki sistem örnek al›narak yeniden düzenlenmeli; bu ba¤lamda, HSYK üyelerinin seçimi yarg› organlar›na (Yarg›tay ve Dan›ﬂtay)
b›rak›lmal›, Kurul kendi baﬂkan›n› kendi seçmeli, Adalet Bakan› gerekli gördükçe
kurul toplant›lar›na oy hakk› olmadan kat›labilmeli, Bakanl›k Müsteﬂar›’n›n do¤al
üyeli¤ine son verilmeli, Kurulun kararlar› yarg› denetimine aç›lmal›d›r. Ayr›ca, yarg›ç ve savc›lar idari yönden Adalet Bakanl›¤›’na de¤il, Kurula ba¤l› olmal›d›rlar.
Her ne kadar, HSYK konusunda tart›ﬂmalar zaman zaman, Kurulun Adalet Bakan› baﬂkanl›¤›nda çal›ﬂmas› konusunda dü¤ümlense de; ba¤›ms›z, kendi genel sekreterine, örgütüne ve özerk bütçesine sahip, hakim ve savc›lar›n tüm özlük dosyalar›n› bünyesinde bar›nd›ran, adli yarg› ve idari yarg› hakim ve savc›lar› ile ilgili iﬂleri ayr› ayr› yürütmek üzere kurulmuﬂ iki daireli, üyeleri Yarg›tay ve Dan›ﬂtay taraf›ndan kendi üyeleri içinden ve tam zamanl› çal›ﬂmak üzere seçilen, çal›ﬂmalar›n›
ﬂeffaf olarak yürüten ve kararlar› yarg› denetimine tabi, yani her detay› ile ideal olarak yap›land›r›lm›ﬂ ve faaliyet gösteren bir Kurula, Adalet Bakan›’n›n baﬂkanl›k etmesinde bir sak›nca bulunmayabilir.
Hâkimin ﬂahsi ba¤›ms›zl›¤› ve hakim teminat› konusunda gerekli teminatlar hayata geçirilmelidir.
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Hâkimin ﬂahsi ba¤›ms›zl›¤› ve hâkim teminat› konusunda ele al›nmas› gereken iki
husus vard›r. Bunlardan ilki HSYK’n›n yap›s› ile do¤rudan ilgilidir. HSYK’n›n siyasi
etkilere aç›k yap›s› nedeniyle, zaman zaman siyasi nitelikte yer de¤iﬂtirme kararlar›n›n önüne geçilmelidir. Ayn› sebepten ötürü “geçici yetki” ile hâkimlerin yerlerinin Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan de¤iﬂtirilmesi uygulamas› da sonland›r›lmal›d›r. Hâkim teminat› ile ilgili bir di¤er konu, mali teminatt›r. Hâkimlik mesle¤ini bir “fedakarl›k” mesle¤i olmaktan ç›kararak, hakimin, baﬂta davan›n taraflar› olmak üzere,
herkese karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendirecek ﬂekilde, gelir düzeylerinde iyileﬂtirme yap›lmal›d›r.
Yüksek mahkemelerin üye seçimi ve atanmas›nda bu kurumlar›n söz sahibi olmas› sa¤lanmal›d›r.
Yüksek mahkemelerin üyelerinin Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan seçilip atanmas›,
cumhurbaﬂkanlar›n›n “partisiz ﬂahsiyetler” olaca¤› düﬂüncesine dayanmaktad›r. Oysa demokratik düzenin bir sonucu olarak, cumhurbaﬂkan›n›n parti kökenli olmas›
halinde, bu “tek seçici” olma durumu yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› engelleyecek sak›ncalar
yaratmaktad›r.Bu durumda, yüksek mahkeme üyelerinin seçiminde siyasi etkiden
uzak kal›nmas› için düzenlemelere ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu üyeleri, Yarg›tay ve Dan›ﬂtay taraf›ndan seçilmelidir. Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendilerine tan›nacak kontenjanlar içinde, Cumhurbaﬂkan›, TBMM, Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve üniversiteler taraf›ndan seçilmelidir.
Yarg›da etik ile ilgili kodlar oluﬂturulmal›d›r.
“1.2.2.3. Kamuda Etik” bölümünde belirtildi¤i gibi, toplumun devlete olan güveninin art›r›lmas› ve hukukun üstünlü¤üne olan inanc›n›n güçlendirilmesi bak›m›ndan devlette etik altyap›n›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Kamuda iyi
iﬂleyen bir etik sisteminin oluﬂturulmas› kapsam›nda, yarg› erki için de etik ilkeler
belirlenmeli, etik davran›ﬂ kodlar› etkili yapt›r›m mekanizmalar›yla desteklenmelidir.
1.2.4.2. Yarg›lamada Kalite
Yarg› ba¤›ms›zl›¤›, e¤er etkin bir yarg›lama yoksa, tek baﬂ›na bir anlam ifade etmeyecektir. Yarg›n›n etkinli¤inin sa¤lanmas› için yarg›laman›n ve sonucunda ç›kan

50

karar›n niteli¤i kadar, yarg›laman›n fiziki ﬂartlar›n›n da önemi vard›r.
Adil yarg›lanma hakk›n› ihlal eder nitelikte uzun olan yarg›lama süresi, yasal ve
kurumsal tedbirlerle k›salt›lmal›; yarg› kararlar›n›n gerekçeli ve tutarl› olmas› sa¤lanmal›d›r.
Yarg›laman›n ça¤daﬂ yarg›lama düzeyinin gerektirdi¤i standartlarda olabilmesi
için, her ﬂeyden önce “h›zl›” olmas› gerekmektedir. Oysa Türkiye’de yarg›lama süresinin uzunlu¤u, adil yarg›lanma hakk›n› ihlal eder niteliktedir. Dosya say›s›n›n
çoklu¤u kadar, ceza davalar›nda haz›rl›k soruﬂturmas›n›n iyi yap›lmamas›n›n, hukuk
davalar›nda ise bilirkiﬂilik kurumunun ve tebligat sisteminin de bu süreye olumsuz
etkileri vard›r.
Yarg›laman›n h›zland›r›lmas› için, öncelikle, Anayasa’n›n 141. maddesinin son f›kras›nda, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin “makul sürede yarg›lama” ilkesine paralel olarak ﬂu de¤iﬂiklik yap›lmal› ve Anayasa’da bu hakka dayanak oluﬂturulmal›d›r: “Davalar›n en az giderle ve her davada makul süreyi aﬂmayacak biçimde sonuçland›r›lmas›, yarg›n›n görevidir.”
Hem ceza, hem hukuk, hem de idari yarg›lama alan›ndaki tüm kurumlar (bilirkiﬂilik, tebligat gibi) yeniden düzenlenmeli, Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu, Avukatl›k Kanunu ve Tebligat Kanunu’nda yarg›laman›n ola¤an ak›ﬂ›n›n d›ﬂ›ndaki gecikmeleri ortadan kald›racak de¤iﬂiklikler yap›lmal›d›r. Özellikle bilirkiﬂilik müessesesindeki aksakl›klar giderilmeli; hakimin bilirkiﬂiye baﬂvurma ihtiyac›n› azaltacak tedbirler al›nmal›d›r.
Adalet pulu ihdas edilmelidir. Yarg›laman›n çeﬂitli aﬂamalar›nda dosyalar›n ço¤unda posta pulu eksikli¤inin tespit edilerek, bu eksikli¤in giderilmesi için yarg›lamaya ara verildi¤i bilinmektedir. Ciddi aksakl›klar yaratan bu sorunun, Adalet Bakanl›¤› ile ilgili idare aras›nda var›lacak bir mutabakatla, posta ücretlerine gelen
zamlardan etkilenmeyen ve posta da¤›t›m›nda öncelik taﬂ›yan özel bir “adalet pulu”
ihdas› suretiyle çözülmesi mümkündür.
Davalarda tahkikat aﬂamas› duruﬂmadan önce tamamlanmal›d›r. Özellikle delillerin sunulmas›n›n duruﬂma aﬂamas›na kalmas›, davalar›n sonuçlanmas›n› geciktiren
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nedenlerdendir. Usulde de¤iﬂiklik yap›larak tahkikat aﬂamas›n›n duruﬂmadan önce
tamamlanmas›n› sa¤layacak yasal tedbirler al›nmal›d›r.
e-Yarg›, yarg›laman›n h›zland›r›lmas› bak›m›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Mahkemelerin, yarg› haricindeki kamu kurumlar› ile sürekli ve etkin bir ba¤lant›ya kavuﬂmas›, yarg›lamadaki gecikmeleri azaltacakt›r.
Yarg›lama sonucunda verilen kararlar›n gerekçeli olmas›, yarg›lamada kalitenin
önemli bir parças›d›r. Mahkeme, kararlar›n›n dayanaklar›n› yeteri kadar aç›k bir biçimde belirtmeli, sadece ilgili hukuk maddesinde yer alan içeri¤i belirsiz olan bir kavrama (kamu yarar› gibi) at›f yaparak konu geçiﬂtirilmemelidir. Gerekçe her ﬂeyden önce akla, hukuka ve dosyadaki olaya uygun olmal›, matbu gerekçeden kaç›n›lmal›d›r.
Baﬂta yüksek yarg› olmak üzere, yarg› kararlar›n›n tutarl› olmas› gereklidir. Bu
durum ancak yüksek yarg› kararlar›n›n tamam›n›n yay›mlanmas› ile mümkün olabilir. ‹ster Resmi Gazete’ye benzer bir “yarg› kararlar› dergisi”, ister bir internet sitesi
vas›tas› ile olsun; bu kararlar›n yay›mlanmas› bilgi ak›ﬂ›n› art›racakt›r. Ayr›ca yarg›
mensuplar›n›n düzenli ve sürekli olarak meslek içi e¤itimler almas› ile uygulamada
karﬂ›laﬂ›lan “vicdani kanaat” ölçütünü aﬂan baz› yorum ve yaklaﬂ›m sorunlar› da çözülecek, bu anlamda da tutarl›l›k sa¤lanacakt›r.
Af ve ﬂartl› sal›verme kanunlar›, hakimlerin bakmakta olduklar› davalar›n sonuçlar›n› etkilemekte, yarg›n›n istikrar›n› zedelemekte ve kamu vicdan›nda rahats›zl›k
yaratmaktad›r. Bu çerçevede, af kanunlar›na stisnai olarak baﬂvurulmas›na özen
gösterilmelidir.
Yarg› sisteminde insan kaynaklar›n›n meslek öncesi ve meslek içi e¤itimine a¤›rl›k verilmeli ve mali kaynak ve kadro s›k›nt›s› giderilmelidir.
Yarg›laman›n unsurlar›nda kalitenin yükseltilmesi bak›m›ndan ise, kuﬂkusuz, iyi
yetiﬂmiﬂ personel büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu durum meslek öncesi e¤itim kadar,
meslek içi e¤itimi de kapsamaktad›r. Burada üç aﬂamal› bir yaklaﬂ›m öngörülmelidir. Öncelikle meslek öncesi e¤itimin al›nd›¤› hukuk fakültelerinin programlar›n›n
geniﬂletilmesine ve iyileﬂtirilmesine, uygulamal› derslere yer verilmesine gerek vard›r. Hukuk derslerinin yan› s›ra, yabanc› dil e¤itiminin, kültür derslerinin, elektronik ortamda iﬂ yapma al›ﬂkanl›¤› geliﬂterecek derslerin önemi unutulmamal›d›r. Da52

ha sonra, bu fakültelerden mezun olmuﬂ en iyi hukukçular›n hâkimlik mesle¤ine
girmelerini ve bu meslekte kalmalar›n› sa¤layacak tedbirler al›nmal›d›r. Bu, do¤rudan maaﬂ art›ﬂ› kadar; hâkimlerin yer de¤iﬂtirme ve güvenlik içinde yaﬂama endiﬂelerinin bertaraf edilmesi, görev yap›lan yerlerde ulaﬂ›m ve ikamet konular›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›, içinde çal›ﬂ›lan binalar›n bilgiye ulaﬂma ve ça¤daﬂ yarg›lama düzeyinin gerektirdi¤i standartlar dahilinde yap›land›r›lmas› ﬂeklinde de olabilir. Nihayetinde hakimlerin meslek içi e¤itimleri dahilinde, bilimsel ve yarg›sal içtihatlar›, uluslararas› geliﬂmeleri takip etmeleri sa¤lanmal›, tart›ﬂmal› bilimsel toplant›lar düzenlenmeli, bunun sorumlulu¤unu Adalet Bakanl›¤› üstlenmelidir. Uygulamada baz›
yarg› mensuplar›n›n genel yaklaﬂ›m› ile uluslararas› hukukun ça¤daﬂ normlar› ve
Türk hukukunun ulaﬂt›¤› yeni anlay›ﬂ aras›nda meydana gelen uyumsuzluklar, ancak düzenli meslek içi e¤itim ile sona erdirebilir.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda hayata geçirilmiﬂ ve meyvelerini 1950’li y›llarda vermiﬂ olan, genç hukukçular›n yurtd›ﬂ›na e¤itime gönderilmeleri ve e¤itimlerini tamamlad›klar›nda yarg› teﬂkilat›nda görev almalar› uygulamas› incelenmeli ve tekrar› için çal›ﬂmalar baﬂlat›lmal›d›r.
Yarg›n›n mali kaynak ve kadro s›k›nt›s› sonland›r›lmal›d›r. Hakim ve savc›lar›n
maddi durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi kadar, mahkeme kalemlerindeki personel aç›¤›n›n nitelikli elemanlarla kapat›lmas› ve adliyelerin fiziki altyap› ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi de gerekmektedir.
Kuﬂkusuz, yarg›n›n bütçeden ald›¤› pay›n önemli ölçüde art›r›lmas› gerekmektedir. Unutulmamal›d›r ki, dava harç ve masraf› olarak tahsil edilen mebla¤, bütçeden
yarg›ya ayr›lan pay›n beﬂte birine yak›nd›r. Eldeki verilere göre, yarg› harçlar›ndan
elde edilen gelir 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k % 80 oran›nda artm›ﬂt›r. Yarg›ya genel bütçeden ayr›lan pay, 2002’den itibaren artma e¤ilimine girerek 2005 y›l›nda % 1.08’e
(1997 y›l›ndaki seviyeye) ulaﬂmakla birlikte, özellikle yarg› harçlar›ndan elde edilen
gelirdeki art›ﬂ karﬂ›s›nda, tatminkar de¤ildir ve yükseltilmelidir.
1.2.4.3. Hukuk Güvenli¤i
Hukuk devleti ilkesi ile do¤rudan ba¤lant›l› olan bir baﬂka kavram da “hukuk güvenli¤i”dir. Hukuk güvenli¤i kavram›, ça¤daﬂ kamu yönetiminde istikrar olgusu ile
do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
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Devletin tek tarafl› olarak geçmiﬂe yönelik sonuç do¤uran iﬂlemleri, yerli ve yabanc› sermayeyi yat›r›mdan uzaklaﬂt›rd›¤› gibi, toplumda da güvensizlik duygusu
yaratmaktad›r. Bu ba¤lamda Anayasadaki kamu yarar› ilkesinin de, hukuk güvenli¤i ilkesini zay›flatmayacak ﬂekilde yeniden düzenlenmesi yerinde olacakt›r.
Hukuk güvenli¤i çerçevesinde, idari iﬂlemler sonucunda do¤an haklar›n
geri al›nabilmesi ya da gelece¤e yönelik kald›r›labilmesi yönünde idareye b›rak›lan takdir yetkisi k›s›tlanmal›d›r.
Hukuksal iliﬂkilerde devlete yüklenen en önemli ödev, hukuk düzeninde istikrar›n sa¤lanmas› yönünde gerekli düzenlemelerin yap›lmas› ve hak do¤uran statülerin belirli kurallar içinde korunmas›n›n teminat alt›na al›nmas›d›r. Nitekim Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin kararlar›nda15, son dönemlerde a¤›rl›k vermiﬂ oldu¤u
önemli yaklaﬂ›mlardan biri, “idari iﬂlemlerde hukuk güvenli¤inin öncelikle gözetilmesi” gere¤idir. Bu yaklaﬂ›m çerçevesinde, idari iﬂlemler sonucunda do¤an haklar›n geri al›nabilmesi ya da gelece¤e yönelik kald›r›labilmesi yönünde idareye b›rak›lan takdir yetkisini k›s›tlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
Ülkemizde idari iﬂlemler, do¤urduklar› kazan›lm›ﬂ haklar korunmaks›z›n de¤iﬂtirilebilmekte veya kald›r›labilmektedir. ‹darenin, idari yarg› organlar›nca da korunan bu
tutumu, hukuk düzenimizde istikrars›zl›¤a yol açmaktad›r. Bu arada özel hukuk kiﬂileri, örne¤in yat›r›mc›lar, idarenin sonradan iptal edilen ya da de¤iﬂtirilen iﬂlemine
güvenerek ald›klar› kararlar ve üstlendikleri yükümlülüklerle baﬂbaﬂa kalmaktad›rlar.
‹darenin hak do¤uran iﬂlemlerinin sa¤lad›¤› meﬂru statüler, belirli kurallar çerçevesinde korunmal› ve kiﬂiler, idarenin iﬂlemlerindeki de¤iﬂikliklerin do¤uraca¤› kay›plardan etkilenmemelidir. Bu güvencenin sa¤lanmas› amac›yla Anayasan›n 13’üncü ve ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinin de¤iﬂtirilmesine yönelik kapsaml› bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmelidir.

15 Brumarescu v. Romania (1999), Ser. A No.62, para. 61-62.
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1.3. Sonuç
Demokratik yap›n›n güçlendirilmesi için, parlamenter sistem, kamu yönetimi, insan haklar› ile hukuk devleti ve yarg›, öncelikle ele al›nmas› gereken konular olarak belirlenmiﬂtir.
Parlamenter sistemin iﬂleyiﬂinde, Anayasadan kaynaklanan sorunlar bulunmaktad›r. Yasama ve yürütme aras›nda olmas› gereken denge, yürütme lehine bozulmuﬂtur. Bu çerçevede, özellikle Cumhurbaﬂkan›n›n yetkileri, parlamenter sistemde ola¤an d›ﬂ› say›labilecek derecede geniﬂtir. Parlamenter sistemin iﬂleyiﬂindeki sorunlar›n di¤er bir kayna¤› siyasal partiler ve seçim sistemidir. Bu alan bütüncül bir ﬂekilde ele al›nmal›; yasama-yürütme aras›nda denge sa¤lanmal› ve yasaman›n iﬂleyiﬂinde kalitenin art›r›lmas› için siyasal partiler ve seçim sisteminde reform yap›lmal›d›r.
Kamu yönetimi alan›nda reforma yönelik kanun çal›ﬂmalar› yürütülmüﬂ olmas›na
karﬂ›n esasl› bir yerel yönetim reformu için gerekli anayasal dayanak sa¤lanmad›¤›ndan, bu çal›ﬂmalar amac›na ulaﬂamam›ﬂt›r. Öncelikle at›lmas› gereken ad›m, sorunlar›n yerinde çözülmesini öngören, halk›n demokratik kat›l›m›n›, ﬂeffafl›¤› ve demokratik denetimi sa¤layan köklü bir reformun anayasal zeminini oluﬂturmakt›r.
Ayr›ca kamu personel rejiminin liyakat› temel alan bir modelde yeniden oluﬂturulmas›na ihtiyaç vard›r. Toplumun devlete olan güveninin art›r›lmas› ve hukukun
üstünlü¤üne inanc›n›n güçlendirilmesi aç›s›ndan “kamuda etik altyap›”n›n yerleﬂtirilmesi öncelikli bir gündem maddesi olmal›d›r. “Düzenleyici reformlar”, mevcut düzenleyicilerin ve uygulay›c› kurumlar›n gözden geçirilmesi, düzeltilmesi/kald›r›lmas›, kalitesinin geliﬂtirilmesi ve haz›rl›k süreçlerinde sivil toplum kuruluﬂlar›n›n kat›l›m›n›n sa¤lamas› ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Kamu Denetçili¤i Kurumu’nun (ombudsman) teﬂkilat kanununun Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde bulunmas›, kanunun, özellikle Kurumun faaliyetlerinin etkinli¤inin art›r›lmas› yönünde yeniden
ele al›nmas› için bir f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.
‹nsan haklar› alan›nda sa¤lanan ilerlemeye ra¤men, uygulaman›n mevzuat› takip
edemedi¤i gözlenmektedir. Yarg› ve idare teﬂkilat›ndaki görevliler, yeni mevzuat› içselleﬂtirememiﬂtir. Uygulamadaki sorunlar›n ötesinde, Anayasa’daki temek hak ve
özgürlükler, düﬂünsel özgürlükler ve kollektif özgürlükler alanlar›nda, mevzuat düzeyinde de sorunlar varl›¤›n› sürdürmektedir.
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Yarg› düzeni ve hukuk devleti ilkesi, en k›s›tl› ilerlemenin sa¤land›¤› alanlard›r.
Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ihlal eden uygulamalara zemin olabilecek olan teﬂkilat yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesi yönünde çaba gösterilmemiﬂtir. Bunun gibi, anayasa yarg›s›ndan
ilk derece mahkemelerine var›ncaya dek, tüm kademelerde, personel, altyap› ve
kaynak sorunlar› alabildi¤ine yaﬂanmaktad›r. Tüm bu sorunlar, yarg›laman›n kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi aç›s›ndan büyük önemi olan hukuk güvenli¤i prensibinde de uygulama ihlal edilmekte, kazan›lm›ﬂ haklar korunmamaktad›r. Bu konularda mevzuat düzeyinde ilave tedbirlerin al›nmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Demokratik yap›n›n güçlendirilmesi için yap›lacak mevzuat de¤iﬂiklikleri
ve bunlar›n amac›na uygun ﬂekilde hayata geçirilmesi sayesinde, “sorunlar›
çözme yöntemi” olan demokratik sistemin uzlaﬂma mekanizmalar› daha etkin iﬂletilebilecektir.
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B Ö L Ü M

GÜÇLÜ SOSYAL YAPI
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2.1. Giriﬂ
Türkiye’de sosyal yap›n›n güçlendirilmesi, e¤itimden iﬂgücü piyasas›na, sosyal
güvenlikten sosyal d›ﬂlanmaya, cinsiyet eﬂitli¤inden bilgi toplumuna, bölgesel kalk›nmadan gelir da¤›l›m› ve yoksullu¤a kadar çok geniﬂ bir alan› ilgilendirmektedir.
Bu geniﬂ alanda ilerleme kaydedilmesi için politika önceliklerinin belirlenmesi, kaynaklar›n belirli noktalara yo¤unlaﬂt›r›lmas›n› ve bu alanlarda sa¤lanacak geliﬂmelerin, hem birbirleri hem de sosyal yap›n›n di¤er unsurlar› üzerinde olumlu etkilerde
bulunmas›n› sa¤layacakt›r.

2.2. Sosyal Yap›n›n Güçlendirilmesi ‹çin Reform Öncelikleri
Sosyal yap›n›n güçlendirilmesi konusunda, öncelikle politika üretilmesi ve uygulanmas› gereken alanlar olarak, e¤itim, iﬂgücü piyasas›/istihdam, kad›n-erkek eﬂitli¤i ve bölgesel kalk›nma ele al›nm›ﬂt›r.
E¤itim, beﬂeri geliﬂmenin en önemli unsuru olarak, sürekli izlenmesi, de¤erlendirilmesi, aç›k fikirli, yarat›c› ve ça¤daﬂ nesiller yetiﬂtirmeye yönelik politika oluﬂturulmas› gereken bir aland›r. Türkiye’de genel olarak e¤itime eriﬂim ve e¤itimin kalitesi
aç›lar›ndan yetersizliklerin yan› s›ra okul öncesinden yüksekö¤retime kadar e¤itim
kademelerinde yap›lanma sorunlar› kapsaml› bir reform çerçevesinde ele al›nmal›d›r.
‹ﬂgücü piyasas›/istihdamdaki geliﬂmeler, ekonomik büyüme performans›n›n yan›
s›ra mikro ölçekli reformlardan da etkilenmektedir. Büyüme oranlar› istikrarl› oldu¤u ve potansiyeline yak›n düzeylerde seyretti¤i sürece tar›m d›ﬂ› sektörlerde istihdam
art›ﬂ› e¤ilimin devam etmesi beklenmektedir. Ancak uygulanmakta olan makro politikalar›n istihdam olanaklar›n› daha ileri götürebilmesi için iﬂgücü piyasas›n›n, vas›f
uyumu, ücret üzerindeki vergi-prim yükü, iﬂ arama-eﬂleﬂme ve ücret düzeyini belirleyen pazarl›k süreci alanlar›nda mikro reformlarla desteklenmesi gereklidir.
Hem e¤itim ve iﬂgücü piyasas›ndaki temel sorunlar hem de demokrasinin geliﬂmiﬂlik düzeyi ile yak›n ilgisi nedeniyle ülkemizde kad›n-erkek eﬂitli¤i konusu öncelikle ele al›nmal›d›r. Kad›nlar›n e¤itime, çal›ﬂma hayat›na ve siyasete kat›l›mlar›n›n
önündeki engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin aﬂ›lmas› için çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gereklidir.
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Sosyal yap›n›n güçlendirilmesi bak›m›ndan bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar›n›n ele al›nmas› zorunludur. Kalk›nmada merkeziyetçi yaklaﬂ›m›n yaratt›¤› ekonomik ve sosyal sorunlar ve dünyada giderek benimsenen yeni bölgesel kalk›nma anlay›ﬂ› dikkate al›narak, bölgelerin cazibesinin topyekun yükseltilmesi üzerine kurulu bir bölgesel kalk›nma politikas› haz›rlanmas›na ihtiyaç vard›r.
Bu çerçevede, sosyal yap›n›n güçlendirilmesi için öncelikler ile ilgili olarak temel
tespitler, sorunlar ve bu sorunlara iliﬂkin öneriler aﬂa¤›da ele al›nmaktad›r.

2.2.1. E¤itim
AB üyesi olmay› amaçlayan, ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda yerini almay› arzu eden ülkemizde, çocuklar›n ve gençlerin f›rsat eﬂitli¤i
sa¤lanarak ça¤daﬂ normlara göre e¤itilmeleri zorunludur. Burada ilk olarak, e¤itime
eriﬂim ve e¤itim için ayr›lan kaynaklar, ard›ndan e¤itimin kalitesi ile e¤itim kademeleri ve yaﬂam boyu ö¤renme konular› ele al›nacakt›r.
2.2.1.1. E¤itime Eriﬂim Ve E¤itime Ayr›lan Kaynaklar
‹nsani Geliﬂim Endeksi’nde (2004) e¤itim alan›nda yap›lan derecelendirmelerde
temel al›nan göstergeler, okuryazarl›k durumu, e¤itim kademelerine kat›l›m oran› ve
kamu harcamalar›ndan e¤itime ayr›lan pay olarak s›ralanmaktad›r. E¤itime ayr›lan
kamu harcamalar› bak›m›ndan Türkiye orta geliﬂmiﬂlik düzeyinde ve 177 ülke aras›nda 92. s›rada bulunurken, GSY‹H’n›n % 3.7’sinin 2002–2004 döneminde bu alana ayr›ld›¤› belirtilmektedir. Okuryazar yetiﬂkinler 15 ve üzeri yaﬂ grubunun %
87,4’ünü oluﬂturmakta ve Türkiye bu oranla 67. s›rada yer almaktad›r. ‹lk, orta ve
yüksekö¤renime kat›l›m oranlar› bileﬂik olarak de¤erlendirildi¤inde ise, Türkiye %
69,1’lik oranla 103. s›radad›r.
2005-2006 döneminde ise baz› göstergelerde ilerlemeler kaydedilmiﬂtir. Örne¤in,
e¤itime ayr›lan kamu harcamalar› 2006 y›l›nda GSY‹H’n›n % 4,33’üne (tahmin) yükselmiﬂtir. Yine de bu oran 2003 y›l› AB-25 ortalamas› olan % 5,24 ile 2005 y›l› OECD
ortalamas› olan % 4,96’n›n alt›ndad›r.16
Toplam e¤itim harcamalar› (kamu ve özel) ise, 2002 verilerine göre, GSY‹H’n›n
16 Dokuzuncu Beﬂ Y›l›k Kalk›nma Plan› (2007-2013) 2007 Y›l› Program›

60

yaklaﬂ›k olarak % 7’si ile birçok AB ülkesinden yüksektir. Bu oran›n % 2.46’s› özel
sektör harcamalar›na aittir ve tüm harcamalar›n % 36’s›n› oluﬂturmaktad›r. Özel sektör e¤itim harcamalar›n›n % 35’i üniversitelere aktar›lmaktad›r ve vak›f üniversiteleri
bu oran›n büyük bölümünü oluﬂturmaktad›r. Üniversitelerin ard›ndan % 32’lik bir
oranla ilkö¤retim okullar› (devlet) ve % 15’lik bir oranla genel liseler (devlet) gelmektedir. E¤itimin çeﬂitli kademelerinde uygulanan özel haz›rl›k programlar› (dershaneler
gibi), özel sektör harcamalar›n›n % 11.4’üne ve toplam e¤itim harcamalar›n›n % 4.2’sine eﬂde¤erdir17. E¤itimde özel sektörün pay›n›n art›r›lmas› amac›yla özel e¤itim kurumlar› vergi muafiyeti-indirimi, uzun vadeli yat›r›m kredisi ve arsa tahsisi gibi düzenlemelerle teﬂvik edilmelidir.
2005-2006 ö¤retim y›l›nda, ilkö¤retimde geç kay›t ve erken terk sorunlar›n›n etkisiyle 1 puanl›k düﬂüﬂ hariç (%95.6) olmak üzere, okul öncesi e¤itim (% 19.9), ortaö¤retim (% 85.2) ve yüksek ö¤retimde (örgün % 27.5) okullaﬂma oranlar› art›ﬂ göstermiﬂtir. Bunlar içinde, halen AB-25 ortalamas›n›n çok alt›nda kalmakla beraber,
okul öncesi e¤itimde iki y›l öncesine göre 6 puanl›k yükselme dikkat çekicidir. Ancak, k›zlar›n okullaﬂma oranlar›n›n, e¤itimin her kademesinde erkeklere k›yasla halen geride bulunmas›, sistemde çok temel bir sorun teﬂkil etmeyi sürdürmektedir (ilkö¤retimde % 6, ortaö¤retimde % 20, yüksekö¤retimde % 10 fark).
K›z çocuklar›n e¤itimin her kademesine eﬂit ulaﬂ›m›n› ve devam etmelerini sa¤layacak altyap› ve özel önlemler, bütüncül bir politika eﬂli¤inde gündeme getirilmelidir.
E¤itime eriﬂim bak›m›ndan k›z-erkek aras›ndaki fark› giderici çal›ﬂmalara a¤›rl›k
verilmesi gereklidir. K›zlar›n e¤itime eriﬂiminin art›r›lmas› konusunda devlet, özel
sektör ve sivil toplum örgütlerinin iﬂbirli¤i içinde hayata geçirdi¤i proje ve kampanyalar önemli olmakla beraber, e¤itime eriﬂimde eﬂitsizli¤in sürmesi, sorunun parçal› çabalarla sürdürülemeyece¤ini göstermektedir. K›z çocuklar›n e¤itimin her kademesine eﬂit ulaﬂ›m›n› ve devam etmelerini sa¤layacak altyap› ve özel önlemler, bütüncül bir politika eﬂli¤inde gündeme getirilmelidir.
2.2.1.2. E¤itimin Kalitesi
E¤itimin kalitesinin belirleyicileri aras›nda müfredat, ö¤renci/derslik ve ö¤ren17 Dünya Bankas› (2005), “E¤itim Sektörü Çal›ﬂmas› 2005” Raporu
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ci/ö¤retmen say›lar›, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden yararlanma, e¤iticilerin e¤itimi ve mesleki e¤itimin iﬂgücü piyasas› ba¤lant›s› say›labilir.
Yeni müfredat ilkö¤retim 1-5 s›n›flar› için 2005-2006, ilkö¤retim 6. s›n›f için ise
2006-2007 ö¤retim y›l›nda uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yenilenen müfredat do¤rultusunda ders kitaplar›, ö¤renci çal›ﬂma kitaplar› ve ö¤retmen k›lavuz kitaplar› haz›rlanm›ﬂ olup, ö¤retmenlerin yeni müfredata daha yüksek düzeyde uyumunu sa¤lamak amac›yla hizmetiçi e¤itim faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayr›ca, Mesleki
E¤itimin Güçlendirilmesi Projesi kapsam›nda geliﬂtirilen ve pilot okullarda uygulamaya konulan geniﬂ tabanl› ve modüler programlar 2006-2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren 10. s›n›flardan baﬂlamak üzere tüm mesleki ve teknik e¤itim okul ve kurumlar›nda uygulanmaktad›r. ‹lkö¤retimde ö¤renci/derslik say›s› kentlerde 42, k›rda 23
iken di¤er e¤itim kademelerinde 29-31 aras›ndad›r. Ö¤renci/ö¤retmen say›s› ise ilkö¤retimde 27 olup di¤er e¤itim kademelerinde 13 ila 18 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Son dört y›lda yaklaﬂ›k 85.000 yeni derslik yap›lmas›na ra¤men derslik baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›n›n yeteri kadar azalt›lamamas›n›n temel nedeni, 43.173 dersli¤in
bilgi teknolojisi (BT) s›n›f›, laboratuvar, kütüphane, ana s›n›f› gibi derslik d›ﬂ› e¤itim
hizmetlerinde kullan›lmas› ve yenilerinin yap›lmas› amac›yla depreme karﬂ› dayan›ks›z oldu¤u tespit edilen okullar ile prefabrik okullar›n y›k›lmas›d›r18.
E¤itimin kalitesinin geliﬂtirilmesi amac›yla, baﬂta gençlerin hayat felsefesinin ve dünya görüﬂünün oluﬂtu¤u, ortaö¤retim olmak üzere, tüm e¤itim
kademelerindeki müfredat elden geçirilmeli; e¤iticinin yeni müfredata göre
e¤itilmesine ve mesleki e¤itimin iﬂgücü piyasas›yla ba¤lant›s›na, etkin bir
mesleki rehberlik sistemi eﬂli¤inde, a¤›rl›k verilmelidir.
Müfredat güncelleme çal›ﬂmas› 1-6. s›n›flar›n d›ﬂ›nda da yayg›nlaﬂt›r›lmal›, tüm
e¤itim kademelerindeki müfredat dogmatik ve ayr›mc› yarg›lardan ar›nd›r›larak
gençlerin ça¤daﬂ dünyadaki yeni yap›lanmalar› (küreselleﬂme, Türkiye ve AB, yükselen ülkeler...) analitik bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirebilmesi sa¤lanmal›d›r19. Uluslararas› rekabet ﬂartlar›, gençlerimizin de uluslararas› standartlara göre yetiﬂtirilmesi18 Dokuzuncu Beﬂ Y›l›k Kalk›nma Plan› (2007-2013) 2007 Y›l› Program›
19 Füsun Üstel, Engin Akyürek, Rahmi Nuran Çelik, Dilek Durgunay, Edhem Eldem, Lütfi Elvan, Umut Ergezer, Serhat Güvenç, O¤uz Iﬂ›k, Muharrem
Kesik, Tuba Ak›nc›lar Onmuﬂ, Mihriban Özbaﬂaran, ‹brahim Tolunay, Sinan Türky›lmaz (2002), Co¤rafya 2002, TÜS‹AD Raporu
Ahmet Kuyaﬂ, Ayça Akarçay-Gürbüz, Ahmet ‹nsel, As›m Karaömerlio¤lu, Ferhat Kentel, Esra Kuyaﬂ, Ali Yaﬂar Sar›bay (2002), Tarih 2002, TÜS‹AD Raporu
Tülin Bumin, Ahmet Arslan, ‹lhami Güler, Kenan Gürsoy, Zerrin Kurto¤lu, Ahmet Cevizci, Murat Belge, Seyfi Ö¤ün, Ali Yaﬂar Sar›bay, Mustafa
Erdo¤an, Mete Tunçay (2002), Felsefe 2002, TÜS‹AD Raporu
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ni zorunlu k›lmaktad›r. Bu aç›dan, okullarda, baﬂta ingilizce olmak üzere yabanc›
dil e¤itimi etkinleﬂtirilmeli, yurtd›ﬂ› ö¤renci de¤iﬂim programlar› ile desteklenmelidir.
Ezbercili¤e dayanmayan, tam aksine, eleﬂtirel düﬂünmeyi ve araﬂt›rmay› ön plana
ç›karan bir e¤itim sistemi, yenilikçi düﬂüncenin önündeki engelleri kald›rarak toplumsal ilerlemeyi de h›zland›racak ve bilgi toplumuna geçiﬂte önemli bir rol oynayacakt›r. E¤itimde bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden yararlan›lmas› ve internet kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› da, e¤itimde ö¤renci merkezli, araﬂt›rmaya teﬂvik eden
yaklaﬂ›mla beraber, gençlere, bilgi edinme ve bu bilgiyi iﬂleyerek yeni bilgiler üretme yetene¤inin kazand›r›lmas›n› destekleyecektir.
‹htiyaç duyulan alanlarda yeterli say›da ve nitelikte ö¤retmen istihdam edilmesine ve hizmet içi e¤itimi ile niteliklerinin art›r›lmas›na özel önem verilmelidir. Etkin
bir rehberlik ve dan›ﬂmanl›k sisteminin kurulmas›n›n yan› s›ra mesleki e¤itimin iﬂgücü piyasas›yla uyumunun sa¤lanmas› gereklidir. Bu amaçla, okullar ile iﬂletmeler
aras›nda iﬂbirli¤i sa¤lanmal› ve programlar geliﬂtirilirken meslek standartlar›-e¤itimistihdam olanaklar› aras›ndaki dengeler iyi kurulmal›d›r.
2.2.1.3. E¤itim Kademeleri Ve Yaﬂam Boyu Ö¤renme
E¤itim sisteminde, okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim/mesleki ve teknik
e¤itim ile yüksek ö¤retimi kapsayan, yaﬂam boyu ö¤renme ile desteklenen, kapsaml› bir reform ihtiyac› bulunmaktad›r.
Okul öncesi e¤itim 6 yaﬂ için 1 y›l zorunlu olmal›, bunun için gerekli idari, mali ve teknik çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
Türkiye’de erken çocukluk geliﬂimi programlar›na sadece ilkö¤retime haz›rl›k aç›s›ndan bak›lmakta ve tüm sistem buna göre planlanmaktad›r. Oysa okula haz›r olman›n yan› s›ra risk alt›nda yaﬂayan çocuklara yönelik sunulmas› gereken “müdahale” ve “risk önleyici” yaklaﬂ›mlar eksik kalm›ﬂt›r. Di¤er sorunlar aras›nda ise, hizmetin sadece kurum merkezli olmas›, e¤itim programlar› haz›rlan›rken çocuklar›n
geliﬂim düzeyleri hedef al›narak bireysel farkl›l›klar›n göz önünde bulundurulmamas›, e¤itim kurumlar›n›n ço¤unun büyük illerde ve ülkenin bat›s›nda yer almas›, özel
ve ücretli olan hizmetlerden görece daha az kalk›nm›ﬂ kesimlerdeki çocuklar›n ya63

rarlanamamas›, e¤itiminin içeri¤i, kapsam› ve uygulamalar› ile ilgili (fiziksel ortam
haricinde) temel standartlar›n eksikli¤i s›ralanabilir.
Türkiye’de, okul öncesi e¤itim yerine “erken çocukluk e¤itimi” anlay›ﬂ› benimsenmeli ve uygulanmal›d›r. Ekonomik olanaklara ba¤l› olarak, erken çocukluk e¤itiminin
kademeli ﬂekilde geniﬂletilmesi gerekmektedir. ‹lk aﬂamada, erken çocukluk e¤itiminin 6 yaﬂ grubu çocuklara kamu taraf›ndan ücretsiz olarak sunumu zorunlu hale getirilmeli ve bu yaﬂ grubunda e¤itim hizmetlerine ulaﬂma ve kullanma oran›n›n 2010
y›l›nda %100’e ç›kar›lmas› hedeflenmelidir. Orta vadede ikinci öncelik 4-5 yaﬂ grubuna verilmeli, 6 yaﬂ için uygulama sonuçlar›na ba¤l› olarak 4 ve 5 yaﬂ gruplar› için e¤itim zorunlu hale getirilmeli ve yine okullaﬂma oran› hedefleri belirlenmelidir. Üçüncü öncelikli hedef kitle 0-3 yaﬂ grubu olmal›, birinci ve ikinci öncelikli gruplar›n uygulama sonuçlar›na göre, aile e¤itimi kapsam›nda orta-uzun vadeli hizmet sunumu
hedeflenmelidir. Erken çocukluk e¤itimi hizmetlerinin ve finansman olanaklar›n›n geniﬂletilmesi konusunda kurumsal temelli hizmetlere ek olarak ev temelli modellerin
geliﬂtirilmesi; daha düﬂük maliyet, büyük ölçek, esneklik ve STK’lar›n kat›l›m› bak›mlar›ndan avantajlar taﬂ›d›¤›ndan, önem kazanmaktad›r. Özel sektör erken çocukluk
e¤itimi ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, bilinçlendirilmeli ve özellikle yat›r›m aﬂamas›nda özendirilmelidir. Okulöncesi e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas› konusunda gerekli politikalar› ve finansman ihtiyac›n› ortaya koyan çal›ﬂmalar yap›lmal› ve gerek yasal düzeyde gerekse uygulama alan›nda gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir20.
Zorunlu e¤itim 12 y›la yükseltilmelidir.
E¤itimde ça¤› yakalaman›n ilk ve en önemli ad›m› temel e¤itimdir. Kiﬂilere ilgi,
yetenek ve e¤ilimleri do¤rultusunda becerilerin kazand›r›lmaya baﬂland›¤› yer temel
e¤itim kurumlar›d›r. Bireylerle iletiﬂim kurabilme, ö¤renmeyi ö¤renme, temel kavramlar› anlama, yorumlama, uygulama, giriﬂimci olma, ekip halinde çal›ﬂma, iﬂ yapma ve sonuçland›rma becerileri ilk olarak temel e¤itim sürecinde verilmeye baﬂlanmaktad›r. ‹lkö¤retimde, 1997 y›l›nda yap›lan düzenlemeyle zorunlu e¤itimin 8 y›la
ç›kmas›, okullaﬂma oranlar›n› olumlu etkilemiﬂtir. Dünyada son y›llarda ivme kazanan h›zl› de¤iﬂim ve toplumlar›n bu de¤iﬂimlere uyum gösterme ihtiyac›, temel e¤itim için öngörülen sürenin uzamas›na sebep olmuﬂtur. Bu süre Avrupa Birli¤i ülkelerinde 9 ila 13 y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. 8 y›la ç›kar›lan zorunlu temel e¤itimin
20 Sevda Bekman, Can Fuat Gürlesel (2005), Do¤ru Baﬂlang›ç: Türkiye'de okul öncesi e¤itim, TÜS‹AD Raporu

64

10 y›ll›k tecrübesinin kazan›mlar› ve eksiklikleri de¤erlendirilmeli, 4 y›ll›k orta ö¤retimle birlikte, zorunlu e¤itimin 12 y›la ç›kar›lmas› için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
Ortaö¤retimde mesleki ve teknik e¤itim reformu, geniﬂ tabanl› sektörel e¤itim sunulabilecek, modüler kredili sistemle esneklik özelli¤ine sahip olacak ve iﬂgücü piyasas› ile yak›n iﬂbirli¤i yap›lacak ﬂekilde gerçekleﬂtirilmelidir.
Ortaö¤retimde mesleki ve teknik lisenin pay›n›n genel liseye oranla art›r›lmas›
hedeflenmekle beraber, halen arada genel lise lehine önemli bir fark vard›r. Mesleki ve teknik e¤itimin cazip k›l›namamas›n›n sebepleri aras›nda yer alan, e¤itimin kalitesindeki sorunlar, kat› program anlay›ﬂ›, e¤itimin çal›ﬂma yaﬂam›ndan kopuklu¤u,
maliyetlerin yüksekli¤i, programlarda aﬂ›r› çeﬂitlenme, yatay ve dikey geçiﬂlerin düzensizli¤i, meslek yüksekokullar›n›n rollerindeki belirsizlik ve yöneltme hizmetlerinin yetersizli¤i, bu okullara talebin artmas›n›n önündeki en büyük engellerdir.
Mesleki ve teknik e¤itim sisteminin, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duydu¤u yüksek nitelikli ara kademe insan gücünü yetiﬂtirmesi ve uluslararas› rekabet gücümüzü art›rma ve ekonomik kalk›nmay› h›zland›rma görevini etkin bir ﬂekilde yerine getirmesi gereklidir. Dar meslek alanlar› yerine geniﬂ tabanl› sektörel e¤itimin
verildi¤i, modüler kredili sistemle esneklik özelli¤ine sahip ve çal›ﬂma yaﬂam›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilen bir model hayata geçirilmelidir21. Okullar ile iﬂletmeler
aras›nda iﬂbirli¤i sa¤lanmal› ve programlar geliﬂtirilirken meslek standartlar›-e¤itimistihdam olanaklar› aras›ndaki dengeler iyi kurulmal›d›r. Bu noktada yerel düzeyde
idari merciler, okullar ve iﬂletmeler aras›ndaki sosyal diyalog ön plana ç›kmal›d›r.
Meslek okulu-istihdam iliﬂkisinin etkin ﬂekilde kurulmas› ile, mezunlar›n iﬂ hayat›na
at›lmalar›n›n desteklenmesi, üniversiteye girmek isteyenlerin ise öncelikle mezun olduklar› alanda devam etmeye yönlendirilmesi gereklidir. Ulusal mesleki yeterlilik
sisteminin oluﬂturulmas› da; gerek Türk çal›ﬂma hayat›, gerekse Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne üyelik sürecinde mevzuat uyumu ve serbest dolaﬂ›m süreci içinde yurt d›ﬂ›na gidecek yurttaﬂlar›m›z›n AB ülkelerinde çal›ﬂma olana¤› bulabilmesi aç›s›ndan
son derece önemlidir. Kanunu yürürlü¤e giren kurumun altyap› çal›ﬂmalar› h›zla tamamlanarak etkin iﬂletilmesi sa¤lanmal›d›r.

21 Ali ﬁimﬂek (1999), Türkiye'de Mesleki ve Teknik E¤itimin Yeniden Yap›land›r›lmas›, TÜS‹AD Raporu
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Yüksekö¤retim sisteminde çeﬂitlili¤i vurgulayan, ademi merkeziyetçi, üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine f›rsat tan›yan bir reformun
tasarlanmas› ve sistemin ana unsurlar›n›n “çerçeve yasa” anlay›ﬂ› ile düzenlenmesi gereklidir.
Yüksekö¤retim sistemi, demografik bask› alt›ndad›r; mesleki e¤itimin yeterince
yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂ olmas› ve ö¤rencileri iﬂ alanlar›na haz›rlayabilecek, onlar› yönlendirebilecek bir sistemin kurulamamas›, üniversitelere olan talebin her y›l artarak
devam etmesine sebep olmakta, ancak bu talepte bulunan gençlerin sadece belli bir
k›sm›na üniversitede okuma imkan› sunulabilmektedir. Yüksekö¤retim sistemi,
uluslararas› standart ve normlarda e¤itim verebilmek, evrensel ölçülerde bilgi üretebilmek ve artan rekabet ortam›nda bu sürece kolayl›kla uyum sa¤layabilecek insan
kayna¤›n› yetiﬂtirebilmek amaçlar›na yeterli ölçüde hizmet edememektedir. Sistemin
1982’den bugüne kadar yönetildi¤i, merkeziyetçi bir anlay›ﬂla kaleme al›nm›ﬂ 2547
say›l› yasa, yüksekö¤retim hayat›m›z›n geliﬂen dinamikleri ile giderek daha çok ba¤daﬂmaz hale gelmiﬂtir. Merkeziyetçi sistem, okullaﬂma oranlar›n› art›rmak ve belirli
bir asgari standart getirmek bak›m›ndan iﬂlev görmüﬂ olsa da, özellikle 1990’l› y›llarda yüksekö¤retim hayat›m›z›n çeﬂitlenmesi ve farkl›laﬂmas› nedeniyle “YÖK elbisesi” sisteme dar gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim sisteminde çeﬂitlili¤i vurgulayan, ademi merkeziyetçi, kurumlar›n
yarat›c›l›¤›n› ve kimliklerini ön plana ç›karan ve dolay›s›yla karﬂ›laﬂ›lan sorunlara esnek tepkiler verebilen, üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine f›rsat tan›yan bir sistemin tasarlanmas› gereklidir. Üniversiteler teknolojik yenilikleri takip
eden, yap›lacak yeni düzenlemelere ve yat›r›mlara en k›sa sürede cevap verebilen,
evrensel normlarda bilgi üretebilen, rekabet gücünün artmas›na katk›da bulunacak
yarat›c› insan gücünü yetiﬂtirmeyi hedefleyen ça¤daﬂ kurumlar haline getirilmelidir.
Bu yap›l›rken, bugüne kadar uygulanan sistemin kazan›mlar› göz ard› edilmemeli,
gelecek vizyonundan hareket edilerek geliﬂmiﬂ ülkelerin sistemleri tahlil edilmelidir.
Bu çerçevede, “Üst kurullar, üniversitelerin yönetimi, mali konular, yüksekö¤retimde personel rejimi, toplumla iliﬂkiler, hesap verebilirlik” gibi konular bir “çerçeve
yasas›” anlay›ﬂ› içinde ele al›nmal›d›r22.

22 Üstün Ergüder (2003), Yüksekö¤retimin Yeniden Yap›land›r›lmas›: Temel ‹lkeler, TÜS‹AD Raporu.
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Yaﬂam boyu ö¤renme paydaﬂlar›n› birbirlerine ba¤layacak ve yaﬂam boyu
ö¤renmenin yararlar›n›, önceliklerini, uygulama yöntemlerini, sertifikasyonunu, finansman›n› ve yasal düzenlemelerini, iletiﬂim boyutu dahil, kapsayacak bir strateji haz›rlanmal›d›r.
Yaﬂam boyu ö¤renme, sadece okullarla, e¤itim kurum ve kuruluﬂlar›yla ve bunlar›n bütçeleriyle s›n›rl› olmayan bir kavramd›r. Yaﬂam boyu ö¤renme, kesintisiz ö¤renme istek ve kararl›l›¤›n›n bir toplumsal fark›ndal›k olarak yerleﬂmesiyle ba¤lant›l›d›r. Aile içi e¤itimden baﬂlayarak, okul öncesi e¤itim ve sonraki tüm e¤itim kurumlar›nda edinilmesi gereken sürekli ö¤renme yaklaﬂ›m›, bu fark›ndal›¤›n itici gücü olacakt›r. Yaﬂam boyu ö¤renmenin fertlere kazand›rd›¤› en önemli özellikler, yeniliklere aç›k olmak, bilim ve teknolojinin sa¤lad›¤› olanaklardan en geniﬂ biçimde
yararlanmak ve bilginin toplumsal faydaya dönüﬂtürülmesi yetene¤ini sürekli olarak
geliﬂtirmektir. Yaﬂam boyu e¤itimin örgün e¤itim d›ﬂ›nda mesleki geliﬂim imkânlar›
sunma iﬂlevi, iﬂgücü piyasas›n›n de¤iﬂen/geliﬂen taleplerini karﬂ›layacak niteliklerin
k›sa vadeli programlarla bireylere kazand›r›lmas›na katk›da bulunmaktad›r. Bu kapsamda, çal›ﬂan nüfusun mesleki geliﬂimi için kamu-özel sektör iﬂbirli¤i ile projeler
uygulanabilir. Ayr›ca, demografik e¤ilimler çerçevesinde, önümüzdeki 25-30 y›ll›k
dönemde 65 yaﬂ üstü nüfusun pay›n›n artaca¤› düﬂünüldü¤ünde, yaﬂlanan nüfusun
iﬂgücüne kat›l›m›n›n art›r›lmas›nda da yaﬂam boyu e¤itim imkanlar›ndan yararlan›lmas› gerekecektir.
Türkiye’de yaﬂam boyu e¤itime iliﬂkin olarak bütüncül bir strateji henüz hayata geçirilememiﬂtir. Bu alanda çeﬂitli programlar baz› kamu kurumlar›, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler taraf›ndan sunulmaktad›r. Yaﬂam boyu ö¤renme paydaﬂlar›n› birbirlerine ba¤layacak ve yaﬂam boyu ö¤renmenin yararlar›n›, önceliklerini, uygulama
yöntemlerini, sertifikasyonunu, finansman›n› ve yasal düzenlemelerini, iletiﬂim boyutu dahil, kapsayacak bir strateji haz›rlanmal›d›r. Sertifikasyon konusunda, kanunu yürürlü¤e giren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile gerekli ba¤lant›lar kurulmal›d›r.

2.2.2. ‹ﬂgücü Piyasas›/‹stihdam
Tar›m d›ﬂ› sektörlerde yarat›lan istihdam art›ﬂ e¤ilimine girmiﬂtir. 2006 y›l›n›n
üçüncü döneminde tar›m d›ﬂ› istihdam, geçen y›l›n ayn› dönemine oranla 622 bin
kiﬂi art›ﬂ göstermiﬂtir. Bununla birlikte ayn› dönemde iﬂgücüne kat›l›m 521 bin kiﬂi
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artarken; iﬂsiz say›s› 101 bin kiﬂi azalm›ﬂt›r. Y›l›n üçüncü döneminde tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran›, geçen senenin ayn› dönemine oranla 0,9 puan gerileyerek yüzde 12 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Tar›m d›ﬂ› istihdam rakamlar› ekonomik faaliyete göre incelendi¤inde, sanayi ve hizmet sektörlerinde yarat›lan istihdam art›ﬂ›n›n y›l›n üçüncü çeyre¤inde yavaﬂlad›¤› görülmektedir. Geçen y›l›n ayn› dönemine oranla sanayi sektöründeki art›ﬂ %3 (126 bin kiﬂi), hizmetler sektöründeki art›ﬂ ise %4 (496 bin kiﬂi)
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Türkiye ekonomisinde tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran›n›n aﬂa¤› çekilebilmesi için y›lda ortalama en az 550 bin kiﬂilik yeni istihdam yarat›lmas› gereklili¤i göz önüne al›nd›¤›nda, önümüzdeki dönemde iﬂsizlik oran›n›n gerilemesi güç
görünmektedir. Bununla birlikte, ekonomik koﬂullardaki iyileﬂmeyle birlikte, iﬂgücüne kat›l›m›n son y›llarda canland›¤› ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesini
zorlayacak boyutlarda artt›¤› görülmektedir. 1990-2000 döneminde tar›m d›ﬂ›nda iﬂgücüne kat›l›m art›ﬂ› y›lda ortalama yüzde 2,5 iken, bu oran son iki y›lda ortalama
yüzde 6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Tar›m d›ﬂ›ndaki iﬂgücünün 19 milyona yaklaﬂt›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, söz konusu e¤ilimin devam› halinde tar›m d›ﬂ›ndaki iﬂsizli¤in
aﬂa¤›ya çekilebilmesi için yarat›lmas› gereken istihdam›n boyutunun bir milyona
yaklaﬂmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
2005 y›l›n›n ard›ndan, tar›m sektöründe geri dönüﬂ yaﬂand›¤› gözlenmektedir.
2005 y›l›nda tar›m sektöründeki istihdam›n 1,3 milyon kiﬂi azalmas›n›n ard›ndan,
2006 y›l›nda iﬂgücü piyasas›na geri dönüﬂün yaﬂand›¤› görülmektedir. 2006 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤i itibariyle, söz konusu 1,3 milyon kiﬂinin 1,1 milyonu tar›m sektörüne geri dönmüﬂtür. Buna ra¤men, 2006’n›n üçüncü üç ayl›k döneminde tar›m üretiminin azalmas› sektördeki verimlilik seviyesinin geriledi¤ine iﬂaret etmektedir.
‹ﬂgücüne kat›l›m oran› OECD ülkeleri ortalamas›n›n oldukça alt›ndad›r. Y›l›n
üçüncü çeyre¤inde iﬂsizlik oran› geçen senenin ayn› döneminde göre yüzde 9,4’ten
yüzde 9,1’e gerileyerek AB ortalamas›na yaklaﬂm›ﬂt›r. Ancak, iﬂgücüne kat›l›m oran› AB ülkelerinde ortalama %70 iken Türkiye’de bu oran›n %50 seviyelerinde oldu¤u unutulmamal›d›r. Türkiye’nin nüfus art›ﬂ› göz önüne al›nd›¤›nda, iﬂgücüne kat›lan kiﬂi say›s› oldukça düﬂük kalmaktad›r. Son 6 y›lda çal›ﬂma ça¤›ndaki nüfus ortalama yüzde 2, iﬂgücüne kat›lan kiﬂi say›s› ise ortalama yüzde 1 artm›ﬂt›r. Türkiye,
OECD ülkeleri içerisinde en düﬂük iﬂgücüne kat›l›m oran›na sahip ülkedir. Türkiye’de, çal›ﬂma ça¤›ndaki çok say›daki insan iﬂgücü piyasas›n›n d›ﬂ›nda kalmay› tercih etmekte ya da tercih etmek zorunda kalmaktad›r.
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Kad›nlarda iﬂgücüne kat›l›m oran› düﬂüktür. ‹ﬂgücü içerisinde yer almayan, 26
milyon kiﬂinin yaklaﬂ›k yar›s›, kendisini “ev iﬂleriyle meﬂgul” olarak tan›mlayan kad›nlardan oluﬂmaktad›r. Söz konusu grubun tamam›na yak›n›n›n lise ve alt›nda e¤itim görmüﬂ olmas›n›n yan› s›ra, sosyal ve kültürel yap›, iﬂgücüne kat›l›m› k›s›tlamaktad›r. Son y›llarda iﬂgücüne kat›lmayanlar içindeki pay› azalsa da, ev kad›nlar›n›n k›sa dönemde iﬂgücüne kat›l›m› olanaks›z görünmektedir.
Uygulanmakta olan makro politikalar›n istihdam olanaklar›n› daha ileri götürebilmesi için iﬂgücü piyasas› mikro reformlarla desteklenmeli; iﬂgücü piyasas›ndaki kat›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› suretiyle ekonominin istihdam yaratma kapasitesi ve
istihdam kalitesi art›r›lmal›d›r.
‹ﬂgücü piyasas›n›n, mikro ölçekli reformlarla desteklenmesi gereklidir. Türkiye’de
iﬂsizlikle etkili bir mücadelenin yolu sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümeden geçmektedir. Son üç y›ll›k süreçte, büyüme performans›na paralel olarak tar›m
d›ﬂ› sektörlerde istihdam art›ﬂ›n›n devam etti¤i gözlenmektedir. Büyüme oranlar› istikrarl› oldu¤u ve potansiyeline yak›n düzeylerde seyretti¤i sürece bu e¤ilimin devam etmesi beklenmektedir. Ancak, iﬂgücü piyasas› mikro reformlarla desteklenmedi¤i sürece, uygulanmakta olan makro politikalar›n, istihdam olanaklar›n› daha da
ileri götürebilecek nitelikte olmad›¤› düﬂünülmektedir. Önümüzdeki dönemde iﬂgücü piyasas›nda, mevcut iﬂsizlere iﬂ imkân› sa¤laman›n yan› s›ra, iﬂgücüne yeni kat›lmas› beklenen kesimlere de iﬂ olanaklar›n›n yarat›lmas› gerekecektir. Son y›llarda,
tar›m d›ﬂ›nda yarat›lan istihdam, iﬂgücü arz›n› ancak karﬂ›layabilmekte ve iﬂsizlik
oran›n›n istenilen seviyeye gerilemesi mümkün olmamaktad›r. Bununla birlikte, iﬂ
olanaklar›na yönelik beklentilerin olumlu devam etmesi önümüzdeki dönemde iﬂgücüne kat›l›m›n yükselmesini sa¤layacakt›r. Özellikle kad›nlar›n çal›ﬂma yaﬂam›na
daha fazla dâhil olmas›yla birlikte, üçüncü çeyrek itibariyle %49,5 olan iﬂgücüne kat›l›m oran› giderek yükselecektir.
Türkiye’de istihdam olanaklar›n›n art›r›lmas› gereklili¤inin yan› s›ra, yarat›lan istihdam›n niteli¤i de geliﬂtirilmelidir. Türkiye’de 23 milyona ulaﬂan toplam istihdam›n neredeyse yar›s›, esas iﬂlerinden dolay› herhangi bir sosyal güvenlik kuruluﬂuna kay›tl› olmayan çal›ﬂanlardan oluﬂmaktad›r. Çal›ﬂma imkân› bulabilen bir kiﬂi
kay›td›ﬂ›nda kalarak, bugünkü sorununu çözmüﬂ olsa da, gelece¤e iliﬂkin kendisini
güvende hissedememektedir. Kay›td›ﬂ› istihdam edilenlerin yar›s› (6 milyon kiﬂi) ta-
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r›m sektöründe çal›ﬂmaktad›r. Tar›m sektöründeki istihdam›n 6.8 milyon oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, tar›m istihdam›n›n %88’inin kay›td›ﬂ› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bununla birlikte, tar›m sektöründe yarat›lan katma de¤erin istihdam rakamlar›na göre oldukça düﬂük olmas›, sektördeki verimlilik seviyesinin oldukça düﬂük oldu¤una iﬂaret etmektedir. Dolay›s›yla, verimlilik seviyesinin oldukça düﬂük oldu¤u, kay›tl› istihdam›n yok denecek kadar az gerçekleﬂti¤i sektörde, istihdam art›ﬂ› sa¤lansa dahi, bu durumu olumlu karﬂ›lamak mümkün olmamaktad›r. Bununla birlikte di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kurumsallaﬂman›n bir göstergesi olarak “ücretli” çal›ﬂanlar›n toplam istihdam içindeki pay›, Türkiye’de düﬂüktür. Bu oran AB-15 ülkelerinde ortalama % 84 iken Türkiye’de % 55 seviyesindedir.
Tüm bu nedenlerden ötürü, iﬂgücü piyasas›ndaki kat›l›klar›n ortadan kald›r›lmas›
suretiyle ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin ve istihdam kalitesinin art›r›lmas›n›n gereklili¤i ortadad›r. Bu ba¤lamda, vergi ve primlerin neden oldu¤u yüksek iﬂgücü maliyetleri, aksak ücret belirlenme mekanizmalar›, etkin olmayan iﬂ arama süreçleri ve vas›f uyumsuzlu¤u, iﬂsizlik tazminat düzeni gibi etkenler baﬂta olmak üzere, iﬂgücü piyasas›na yönelik yap›sal düzenlemelere h›z verilmesi gerekmektedir.
2.2.2.1. Yasal Düzenlemelerde ‹ﬂgücü Üzerindeki Yükler
‹ﬂgücü üzerindeki prim ve vergi yükü, zorunlu istihdam ve esnek çal›ﬂma
ile ilgili yasal düzenlemeler, istihdam› geliﬂtirecek ve kay›td›ﬂ›l›¤› teﬂvik etmeyecek ﬂekilde ele al›nmal›; kapsaml› bir sosyal güvenlik reformu ile desteklenmelidir.
Çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar›n iﬂ yaﬂam›n›n ihtiyaçlar›na cevap verecek
ﬂekilde ele al›nmas›; rekabetçi bir piyasa düzeni, giriﬂimcili¤in ve istihdam›n geliﬂmesi ve uluslararas› rekabet gücümüz aç›s›ndan önemlidir. 2003 y›l›nda yenilenerek
yürürlü¤e giren ‹ﬂ Kanunu, çal›ﬂma yaﬂam›n›n temel düzenleyicilerindendir. Kanunun iﬂ güvencesi baﬂta olmak üzere hükümlerinin uygulamas›nda yorum hatalar›n›n
engellenmesi için, iﬂçi ve iﬂveren kesimleri ile yarg› mensuplar›n›n bilinçlendirilmesi önem taﬂ›maktad›r.
Türkiye halen Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda göreli olarak en yüksek iﬂgücü maliyetine sahip ülkelerden biridir. Oysa yüksek iﬂgücü maliyetinin düﬂürülmesinin istihdama yapaca¤› olumlu katk› dikkate de¤erdir. ‹malat sanayiinde istihdam vergi70

lerinin oluﬂturdu¤u maliyette yap›lacak 10 puanl›k bir indirim istihdamda uzun dönemde 2 puanl›k art›ﬂa yol açacakt›r23. Buna önemli miktarda istihdam sa¤layan hizmetler sektörü de dahil edilirse, istihdam vergileri yükünün hafifletilmesinin istihdam üzerinde imalat sanayine k›yasla daha büyük etki yapmas› beklenmelidir. Bu
çerçevede, sosyal sigorta, sa¤l›k, iﬂsizlik prim oranlar› ile k›dem tazminat› sistemi
bütüncül olarak gözden geçirilmelidir.
Ücret d›ﬂ› iﬂgücü maliyetlerinin düﬂürülmesi mutlaka kay›td›ﬂ›l›kla mücadele ile
birlikte ele al›nmal›d›r. Kay›td›ﬂ›l›kla mücadelenin gündeme getirdi¤i istihdam kay›plar› riskini asgariye indirebilmek için, mutlaka iﬂgücü maliyetleri üzerindeki vergi ve prim yükü azalt›lmal›, kay›t alt›na alma giriﬂimleri eﬂanl› olarak yap›lmal›d›r.
Vergilerin azalmas›yla oluﬂan gelir kay›plar›n›n telafisinde devreye sokulabilecek
bir strateji de sosyal güvenlik reformudur. Sosyal güvenlik sistemi, derin finansman
sorunlar›yla ve da¤›n›k kurumsal yap›s›yla ülkemizin öncelikli reform alanlar›ndan
birisini oluﬂturmaktad›r. Sosyal güvenlik sisteminde finansman sorunu, 1999 y›l›nda
yap›lan düzenlemelerle çözülmeye çal›ﬂ›lmas›na ra¤men, sosyal güvenlik kurumlar›na Hazine’den yap›lmas› gereken transferlerin hem miktar›, hem de milli gelire
oran› art›ﬂ e¤ilimini sürdürmüﬂtür. Emeklilik ve sa¤l›k alanlar›nda düzenlemeler içeren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu”, köklü bir reform özelli¤i
taﬂ›masa da, farkl› sosyal sigorta kurumlar›na tabi sigortal›lar› tek bir yasa kapsam›na almas›, genel sa¤l›k sigortas›n› getirmesi ve sosyal güvenlik sisteminde aç›klar›
kapatmay› amaçlayan hükümleri bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r. Ancak Anayasa
Mahkemesi, Kanun’un emeklilik yaﬂ›, prim gün say›s› vb. temel düzenlemelerini
“kamu görevlileri” aç›s›ndan iptal etmiﬂtir. Kanunun temel esaslar›ndan geri ad›m
at›lmadan, TBMM’de yeniden ele al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
Sosyal güvenlik reformu, iﬂgücü maliyetini hafifletme politikas›yla birlikte ele al›nd›¤› takdirde, istihdam üzerinde önemli etkileri olacakt›r. Bu alanda köklü bir reform
için, uluslararas› alandaki da¤›t›m esasl› sistemlerden bireysel hesaplara dayanan fonlu sistemlere geçiﬂ yönündeki e¤ilimlerle tutarl› bir geliﬂme sa¤lanmas› beklenmelidir. Do¤ru modellendirilmiﬂ bir emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi ile bir yandan
uzun vadede sürdürülebilir bir sosyal güvenlik yap›s›n›n garantilenmesi, di¤er yandan da ekonomi ve sosyal yap› üzerinde bir tak›m olumlu etkilerin ortaya ç›kmas›
23 Seyfettin Gürsel (2004), Türkiye’de ‹ﬂgücü Piyasas›n›n Kurumsul Yap›s› ve ‹ﬂsizlik, TÜS‹AD raporu
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mümkündür. Bu çerçevede, bir “çok ayakl› model” çerçevesinde; 1. ayak mevcut sistemin revizyonuyla ve daha düﬂük prim oranlar›yla devam etmeli, da¤›t›m esasl› finansman metoduna göre çal›ﬂmal› ve asgari düzeyde emeklilik gelirini garantilemeli, 2. ayak ise “zorunlu” bireysel hesaplara dayanan emeklilik kurumlar›ndan oluﬂmal›d›r. 2001 y›l›nda getirilen ve “gönüllülük” esas›na dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin de aynen devam etmesi ve 3. ayak kurumlar› oluﬂturmas› öngörülmelidir. Bu
yaklaﬂ›m›n, ekonomik aç›dan öngörülen olumlu sonuçlar›; bireysel hesaplarda biriken uzun vadeli tasarruflar›n sermaye piyasalar›n›n geliﬂip derinleﬂmesine yol açmas›, artan yurt içi tasarruflar›n yat›r›m ve gelir düzeyini yükseltmesi, prim oranlar›ndaki düﬂüﬂün kay›td›ﬂ› ekonominin cazibesini azaltarak kay›tl› çal›ﬂmay› teﬂvik etmesi,
uzun dönemde daha düﬂük bir kesinti oran› ile mevcut sisteme göre daha yüksek
düzeyde bir emeklilik gelirinin sa¤lanmas› olarak s›ralanabilir24.
50’den çok iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂletmelerde özürlü, terör ma¤duru ve eski hükümlü çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u, iﬂletmeleri zorlamas› ya da idari para cezalar› ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rakmas›n›n yan› s›ra ma¤dur kesimlerin yararlanmas› amac›na da hizmet edememektedir. Zorunlu istihdam imkan›n›n, iﬂin niteli¤i ve çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›n›n büyüklü¤ü ile yak›ndan ilgili oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu çerçevede, zorunlu istihdamda kanunla tespit edilecek oranlar›n çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s› (örne¤in 50-150 aras›
% 1, 150-üzeri için % 2 gibi) ve iﬂ kollar›na göre ayarlanmas› bir yönetmelik ile belirlenebilir. Bu sistem, vergi, prim indirimleri gibi iﬂvereni teﬂvik edici düzenlemelerle etkinleﬂtirilebilir. ‹ﬂletmelere, çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›na ba¤l› olarak getirilen di¤er sosyal yükümlülükler de rekabet gücü ve istihdam yaratma hedefleri gözetilerek, teﬂvik edici bir yaklaﬂ›mla ele al›nmal›d›r.
‹ﬂ Kanunu ile getirilen yar› zamanl› çal›ﬂma gibi esnek çal›ﬂma yöntemlerinin Türkiye’de yayg›n bir uygulama alan› bulabildi¤ini söylemek güçtür. ‹stihdam art›ﬂ›na,
kay›td›ﬂ› çal›ﬂman›n azalt›lmas›na ve dezavantajl› kesimlerin istihdam›n›n sa¤lanmas›na destek olabilecek bu imkandan neden yeterince yararlan›lamad›¤›n› sorgulamak ve uygulamada yaﬂanan, sosyal güvenlikle ilgili ba¤lant› kurulmas› vb. sorunlar› giderici tedbirler almak gereklidir.

24 Selahattin ‹mrahoro¤lu, Yusuf Alper, Serdar Sayan (2004), Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum, Alternatif Stratejiler, TÜS‹AD Raporu
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2.2.2.2. Ücretlerin Belirlenme Süreçleri
‹malat sanayi verilerini kullanarak yap›lan analizler Türkiye’de iﬂgücü piyasas›n›n
ücret belirleme süreci aç›s›ndan nispeten esnek oldu¤unu göstermektedir. Artan iﬂsizlik ücretler üzerinde dikkate de¤er bir bask› oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂsizlik azald›¤›nda
ise aksi yönde bir bask› ortaya ç›kmaktad›r. ‹stihdam aç›s›ndan önemli olan, genel
olarak ücret düzeyini belirleyen pazarl›k sürecinin nas›l gerçekleﬂti¤idir.
AB’ye üyelik perspektifi do¤rultusunda toplu pazarl›k uygulamas›n›n yayg›nlaﬂmas› ve merkezileﬂmesi, istihdam›n istikrarl›l›¤›na ve makroekonomik performansa olumlu katk› yapacakt›r.
Uluslararas› çerçevede yap›lan de¤erlendirmeler, AB ülkelerinin önemli bir k›sm›nda ulusal düzeyde ücret pazarl›klar›n›n yap›ld›¤›n› ve toplu pazarl›k uygulamalar›n›n iﬂçi-iﬂveren-hükümet aras›ndaki uzlaﬂt›rma iﬂlevinin vurguland›¤›n› göstermektedir. Ekonomik araﬂt›rmalar alternatif ücret belirlenme süreçleri aras›nda en uygunsuz, di¤er bir ifadeyle en fazla kat›l›k yaratan sürecin, rekabetçi ademi merkeziyetçi süreç ile ulusal merkeziyetçi süreç aras›nda kalan, sektörler, hatta firmalar düzeyinde ayr› ayr› toplu sözleﬂme süreci oldu¤unu göstermektedir. Bunun nedeni
olumsuz konjonktürden az ya da hiç etkilenmeyen, ya da yüksek konjonktür olsa
dahi çeﬂitli nedenlerle, örne¤in teknolojik yenilik, tekel gücü gibi, yüksek ücret art›ﬂlar› verebilen firmalar›n k›yas yoluyla di¤er firma ya da sektörleri etkilemeleridir.
Uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalarda Türkiye’de iﬂgücü piyasas›nda etkin olan ücret belirleme sisteminin, genelde merkezi ve koordineli bir sisteme sahip olan AB ülkelerinden çok, iﬂgücü piyasas›nda rekabet koﬂullar›na sad›k ve en az merkezi/koordineli ücret belirleme sistemlerine sahip olan ABD, Kanada ve ‹ngiltere ile benzeﬂti¤i; ancak AB’ye yeni üye ülkelerin baz›lar›ndan da çok farkl›l›k göstermedi¤i görülmektedir. Bulgular, AB’ye üyelik perspektifi do¤rultusunda toplu pazarl›k uygulamas›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n ve merkezileﬂmesinin istihdam›n istikrarl›l›¤›na ve makroekonomik performansa olumlu katk› yapaca¤›n› göstermektedir. Bu noktada Ekonomik ve Sosyal Konsey’in iﬂlevi ve Türkiye’ye uygun bir toplu pazarl›k modelinin
nas›l geliﬂtirilebilece¤i, inceleme ve tart›ﬂma konusu edilmelidir.
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2.2.2.3. ‹ﬂgücü Piyasas›nda ‹ﬂ Arama Ve Eﬂleﬂme
‹ﬂgücü piyasas›nda iﬂ araman›n etkinli¤inin art›r›lmas› ve vas›f uyumunun sa¤lanmas› amac›yla, iﬂsizlik sigortas›n›n kapsam› geniﬂletilmeli, iﬂsizler ile firmalar› etkin bir ﬂekilde buluﬂturacak mekanizmalar iﬂletilmeli ve
mesleki ve teknik e¤itim ile iﬂgücü piyasas› ba¤lant›s› güçlendirilmelidir.
Yap›sal iﬂsizli¤in baﬂl›ca göstergelerinden biri olan uzun dönemli iﬂsizlik (bir y›l
ve daha fazla süredir iﬂsiz olanlar) AB’ye k›yasla Türkiye’de oldukça düﬂüktür. Bu
aç›dan Türk iﬂgücü piyasas› hayli esnektir. Bu esnekli¤in baﬂl›ca nedeni de iﬂsizlik
sigortas›n›n ancak k›sa süre önce uygulanmaya baﬂlamas›d›r. ‹ﬂsizlik sigortas›n›n
kapsam› ve yararlanma koﬂullar› çok dar tutulmuﬂtur. Bunun sonucunda ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu'nda çok yüksek miktarda birikim elde edilmiﬂtir. Türkiye, iﬂgücü piyasas›nda kat›l›¤›n baﬂl›ca etmenleri aras›nda gösterilen aﬂ›r› cömert iﬂsizlik tazminat›
sistemlerinden çok uzaktad›r. ‹ﬂsizlik sigortas› kapsam›n›n ve yararlanma koﬂullar›n›n bir miktar geniﬂlemesi, teminat alma süresinin biraz uzat›lmas›, iﬂsizlerin daha
fazla bölümünün ‹ﬁKUR’da kay›t alt›na al›nmas›, ‹ﬁKUR’un iﬂ bulmada ve iﬂsizlere
e¤itim yoluyla aranan vas›flar› kazand›rmada etkinleﬂmesi ve bu konudaki projelerini (örne¤in, tar›mdan aç›¤a ç›kan iﬂgücü için projeler) yayg›nlaﬂt›rmas› ile birleﬂti¤inde, iﬂsizlerle iﬂçi arayan firmalar›n bir araya getirilmesini daha etkin k›lacakt›r.
‹ﬂgücü piyasas›nda, iﬂsizler ile firmalar› etkin bir ﬂekilde buluﬂturacak mekanizmalar›n iﬂletilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Oysa ülkemizde iﬂ arama tekniklerinin
çok yetersiz düzeyde oldu¤u, iﬂ arayanlar›n ço¤unun ya kendi baﬂ›na ya da tan›d›k
vas›tas›yla iﬂ bulmaya çal›ﬂt›¤› bilinmektedir. Bu durumun iﬂ araman›n etkinli¤ini düﬂürmesi, yani iﬂ bulma süresini art›rmas› kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle ‹ﬁKUR’un daha
iﬂlevsel hale getirilmesi ve iﬂsizlerin ‹ﬁKUR ile özel istihdam bürolar›n› kullanmalar›n› teﬂvik edici düzenlemelerin düﬂünülmesi yararl› olacakt›r.
Türkiye’de iﬂsiz say›s›n› art›ran önemli bir di¤er yap›sal etken, özellikle e¤itimli
gençler aras›nda iﬂsizlik oran›n›n yüksek olmas›d›r. Gençler, e¤itimli olanlar da dahil, ilk iﬂlerini bulmakta zorlanmaktad›r. Bu gözlem, iﬂ arama sisteminin etkin çal›ﬂmamas›na iﬂaret etti¤i kadar, mesleki aç›dan uyumsuzlu¤u da göstermektedir. Bu
noktada e¤itim reformunun ve özellikle mesleki e¤itim-iﬂgücü piyasas› ba¤lant›s›n›n
kurulmas›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Mesleki e¤itimde dar meslek alanlar› yerine geniﬂ tabanl› sektörel e¤itimin verildi¤i, dual (ikili) ö¤retim temeline dayal›, mo74

düler kredili sistemle esneklik özelli¤ine sahip ve çal›ﬂma yaﬂam›n›n ihtiyaçlar›na
cevap verebilen bir model hayata geçirilmelidir25. Okullar ile iﬂletmeler aras›nda iﬂbirli¤i sa¤lanmal› ve programlar geliﬂtirilirken meslek standartlar›-e¤itim-istihdam
olanaklar› aras›ndaki dengeler iyi kurulmal›d›r. Bu noktada yerel düzeyde idari merciler, okullar ve iﬂletmeler aras›ndaki sosyal diyalog ön plana ç›kmal›d›r.

2.2.3. Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i
Türkiye’de toplumsal yap›n›n geliﬂimi için, kad›nlar›n, temel toplumsal güçlenme
alanlar› olan e¤itim, çal›ﬂma hayat› ve siyasette karar alma süreçlerine eﬂit kat›l›mlar›n›n önündeki engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin aﬂ›lmas› için çözüm
önerilerinin hayata geçirilmesi gereklidir.
‹nsani Geliﬂim Endeksi’nde (2004)26 kad›n-erkek eﬂitli¤i alan›nda alt› temel gösterge göz önünde bulundurulmaktad›r: cinsiyete dayal› geliﬂmiﬂlik göstergesi, cinsiyet yetkilendirme ölçüsü, e¤itimde cinsiyet eﬂitsizli¤i, ekonomik faaliyetlerde cinsiyet eﬂitsizli¤i, cinsiyet; iﬂ yükü ve zaman tahsisi ve kad›nlar›n siyasete kat›l›m›. Türkiye bu alanda orta geliﬂmiﬂlik düzeyindeki ülkeler aras›ndad›r. Cinsiyete dayal› geliﬂmiﬂlik göstergesinde 0.745’lik bir de¤er ile 136 ülke içerisinde 71. s›rada yer al›rken, cinsiyet yetkilendirme ölçüsüne göre 0.289’luk bir de¤er ile 75 ülke içerisinde
ancak 72. s›radad›r. Parlamentonun sadece % 4.4’ünü kad›nlar›n oluﬂturdu¤u ve genel olarak kad›nlar›n kazan›lm›ﬂ gelirinin erkeklerinkine oran›n›n yaklaﬂ›k 0.35 oldu¤u belirtilmektedir. Kad›nlar›n okuryazarl›k oran› % 79.6 olmakla birlikte bu oran
genç nüfusta % 93.3’e ç›kmaktad›r. Ekonomik faaliyetlere bak›ld›¤›nda Türkiye’de
15 yaﬂ ve üzeri kad›nlar›n % 27.8’inin çal›ﬂmakta oldu¤u ve en yüksek kat›l›m sa¤lanan alan›n % 56 ile tar›m oldu¤u görülmektedir.
Türkiye ayr›ca, Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde27 115 ülke aras›nda 105. s›radad›r.
Tüm bu veriler, bu alanda kapsaml› bir politika üretmenin aciliyetini de ortaya koymaktad›r.

25 Ali ﬁimﬂek (1999), Türkiye'de Mesleki ve Teknik E¤itimin Yeniden Yap›land›r›lmas›, TÜS‹AD Raporu.
26 United Nations (2004), Human Development Index
27 World Economic Forum (2006), Gender Gap Index.
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2.2.3.1. E¤itime ve ‹ﬂgücüne/‹stihdama Kat›l›m
Türkiye’de kad›nlar›n e¤itime eriﬂimi önemli bir sorun alan›d›r. Türkiye, Pekin taahhütleri aras›nda yer alan, 2000 y›l›na kadar kad›n okuryazarl›¤›n› % 100’e ulaﬂt›rma
hedefini yakalayamam›ﬂt›r. Yetiﬂkin kad›nlar›n okuma yazma oran›n›n % 79.628 olmas›, yani % 20’sinin okuma yazma bilmemesi hem sosyal hem de ekonomik aç›dan
endiﬂe verici bir durumdur. 8 y›ll›k e¤itimin okullaﬂma oranlar›nda belirli bir ilerleme
sa¤lamas›na karﬂ›n, k›zlar›n okullaﬂma oranlar›, e¤itimin her kademesinde erkeklere
k›yasla geridedir (ilkö¤retimde % 6, ortaö¤retimde % 20, yüksekö¤retimde % 10 fark).
K›rsal alanda e¤itime eriﬂimle ilgili genel sorunlardan k›zlar›n daha çok etkilenmesi,
aile içi sorumluluklar, erken evlilik vb. etkenler k›zlar›n okullaﬂma oranlar›n›n yeterince artmamas›n›n sebeplerindendir. E¤itime eriﬂim sa¤lanamay›nca kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›nda kendilerine yer bulmalar› da güçleﬂmektedir. Henüz AB ortalamalar›na k›yasla oldukça düﬂük seviyede olmakla beraber, kad›nlar›n okullaﬂma oranlar›
yükseldikçe iﬂgücüne kat›l›m oranlar›nda önemli bir art›ﬂ oldu¤u görülmektedir (lise
alt› e¤itimliler % 22.1, lise ve dengi % 32.1, yüksekö¤retim % 69.5)29. Bu da e¤itimin,
kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›na kat›l›mlar›nda etkili rolünün alt›n› çizmektedir.
E¤itim eksikli¤i yan›nda iﬂgücüne düﬂük oranda kat›l›ma yol açan bir di¤er etken
sosyal dönüﬂümler ve özellikle köylerden kentlere göçtür. K›rsal bölgelerde kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›mlar› en yo¤un olarak gerçekleﬂmeye devam etmektedir. Kente
göç ise, iﬂgücü piyasas›n›n talep etti¤i niteliklere ve donan›ma sahip olmayan kad›n› ya ücretsiz aile iﬂçisi olma statüsünden ç›kar›p ev kad›nl›¤› statüsüne ya da kay›td›ﬂ› sektöre itmektedir. Bu durumda da birçok kad›n kay›td›ﬂ› sektörde çal›ﬂt›¤› için
sosyal güvenlik kapsam›nda yer alamamaktad›r.
Kad›nlar›n k›rsal alanlarda ücretsiz aile iﬂçisi statüsünde çal›ﬂ›yor olmalar›, onlar›n iﬂgücü hesaplamas›na dâhil edilmesine olanak verse de, toplumsal statülerinin
yükselmesine veya ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›na fazla bir katk›da bulunamamaktad›r. Kentlerde kad›n iﬂsizli¤i ciddi bir sorun teﬂkil etmektedir.
Burada, toplumda kad›na biçilen roller ve bunun etraf›nda ﬂekillenen aile ve sosyal ortam›n kad›n›n bu noktada bulunmas›nda etkili oldu¤unu belirtmek gerekir.
28 TÜ‹K (2004), Nüfus ve Kalk›nma Göstergeleri
29 TÜ‹K, ‹ﬂgücü ‹statistikler, Ekim 2006.
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Çocuk ve yaﬂl› bak›m›n› geleneksel olarak kad›na yak›ﬂt›ran, erkekleri ise ailenin geçimini sa¤layan kiﬂi olarak kabul eden bak›ﬂ aç›s›, kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m›
önünde bir engeldir. Okul öncesi e¤itimin zorunlu olmamas› ve yuva, kreﬂ ve bak›m evlerinin yayg›nlaﬂamamas› da, erken yaﬂtaki çocuklar›n bak›m›n› kaç›n›lmaz
olarak annelerin sorumlulu¤una b›rakmaktad›r.
K›z çocuklar›n e¤itimin her kademesine eﬂit ulaﬂ›m›n› ve devam etmelerini sa¤layacak altyap› ve özel önlemler, bütüncül bir politika eﬂli¤inde gündeme getirilmelidir.
E¤itime eriﬂim bak›m›ndan k›z-erkek aras›ndaki fark› giderici çal›ﬂmalara a¤›rl›k
verilmesi gereklidir. Bu konuda devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin iﬂbirli¤i içinde hayata geçirdi¤i proje ve kampanyalar önemli olmakla beraber, e¤itime eriﬂimde eﬂitsizli¤in sürmesi, sorunun parçal› çabalarla sürdürülemeyece¤ini
göstermektedir. K›z çocuklar›n e¤itimin her kademesine eﬂit ulaﬂ›m›n› ve devam etmelerini sa¤layacak altyap› ve özel önlemler, bütüncül bir politika eﬂli¤inde gündeme getirilmelidir.
Hedefleri, kilometre taﬂlar›, eylem ve izleme yöntemleri belirli bir ulusal
kad›n istihdam politikas› haz›rlanmal›d›r.
9. beﬂ y›ll›k kalk›nma plan›, kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m oran›n›n 2013 y›l›nda kadar %29.6’ya ç›kar›lmas›n›, bunun yan› s›ra, kad›nlar› çok yak›ndan ilgilendiren tar›m sektöründe çal›ﬂanlarla ilgili olarak da tar›mda çal›ﬂanlar›n toplam istihdam içindeki pay›n›n %29’dan 19’a indirilmesini hedeflemektedir. Bu hedeflerin belirlenen
sürelerde gerçe¤e dönüﬂmesi için hükümet, iﬂveren ve iﬂçi kesimlerinin yan› s›ra, ilgili sosyal paydaﬂlar›n da kat›l›m›yla, ulusal kad›n istihdam politikas›n›n acilen oluﬂturulmas› gerekmektedir. ‹stihdam konusu; e¤itim durumu ve kültürel etkenler ile
bölgeler aras›ndaki ekonomik ve sosyal uçurum dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir. Tar›m sektöründeki kad›n›n durumu, tar›m istihdam›nda devam etmesi beklenen çözülme dikkate al›narak özel olarak ele al›nmal›d›r. Türkiye’nin demografik ve
sosyal koﬂullar›n› dikkate alan, hedefleri, kilometre taﬂlar›, eylem ve izleme yöntemleri belirli bir “ulusal kad›n istihdam politikas›” olmad›¤› sürece, ekonomi büyümeye devam etse de, kad›n istihdam›nda beklenen art›ﬂ›n olmas› güç görünmektedir.
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Toplumun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar›n potansiyel giriﬂimci gücünü ortaya ç›karmak ve de¤erlendirmek, hem yeni istihdam kap›lar› açarak ekonomiyi destekleyecek
hem de kad›n›n toplum içindeki rolünü ve statüsünü güçlendirerek daha nitelikli ve
sa¤l›kl› bir toplumsal yap›n›n oluﬂmas›na katk›da bulunacakt›r. Kad›n giriﬂimcilerin
özellikle baﬂlang›ç aﬂamas›nda finansmana eriﬂim konusunda deste¤e ihtiyac› vard›r.
‹ﬂ ve aile yaﬂam›n› dengeleyici politikalar da kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›nda yer almas›n› destekleyecektir. Çal›ﬂanlar›n çocuklar›n›n kreﬂ hizmetlerinden yararlanabilmesi için, çocuk bak›m sorumlulu¤unu sadece kad›nlar›n sorumlulu¤undan ç›karan
bir anlay›ﬂ benimsenmeli, baba olan erke¤in de eﬂit hakka sahip olmas› sa¤lanmal›
ve sadece iﬂverenleri de¤il yerel yönetimleri de bu hizmetin sunumuyla yükümlü tutan düzenlemeler yap›lmal›d›r. Yaﬂl› ve özürlüler gibi bak›ma muhtaç aile fertlerinin
bak›mlar›n›n, sa¤l›kla ilgili gereksinimlerinin ça¤daﬂ ölçülerde karﬂ›lanabilece¤i kurumlar›n tesisi konusunda gerekli önlemlerin al›nmas› kad›n istihdam›n› art›r›c› bir
unsur olabilir.
Yasada yer almas›na karﬂ›n uygulamada önemli sorunlardan biri olarak devam
eden, eﬂit iﬂe kad›nlar aleyhine farkl› ücret uygulamas›n›n ortadan kald›r›lmas› için
(UNDP, 2005 ‹nsani Kalk›nma Raporuna göre ücretlerde cinsiyet fark› %46’d›r), iﬂe
alma kriterlerinin, ücretlendirme ve terfi sistemlerinin ﬂeffaflaﬂt›r›lmas›, performans
de¤erleme sistemlerinin standardizasyonu ve cinsiyete dayal› iﬂ bölümü yaklaﬂ›m›n›
ortadan kald›racak önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
Yar›-zamanl› iﬂlerde çal›ﬂmak özellikle kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›nda kalmalar› için
bir alternatif sunmakla birlikte henüz Türkiye’de yayg›n bir çal›ﬂma biçimi de¤ildir.
Bir yandan daha fazla insan›n iﬂgücüne kat›lmas› için yar›-zamanl› iﬂlerin Türkiye’de
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için giriﬂimlerde bulunulmas› gerekirken, di¤er yandan bu tarz çal›ﬂma biçimlerinin a¤›rl›kl› olarak kad›nlara özgü bir seçenek olarak alg›land›¤› ve kad›nlar›n kariyer basamaklar›n› ç›kmalar›nda dezavantajl› konuma geldikleri Avrupa örne¤i de göz önünde bulundurulmal›, esnek çal›ﬂma biçimlerinin kad›n ve erkek çal›ﬂanlar taraf›ndan dengeli kullan›labilece¤i bir ortam›n tesisine özen gösterilmelidir.
Özetle, Türkiye’nin, AB’ne uyum çal›ﬂmalar› çerçevesinde, toplum özellik ve ihtiyaçlar›na uygun, kad›n istihdam›na duyarl› bir ulusal istihdam stratejisi ve bu çerçevede tüm sosyal taraflar›n kat›l›m› ile haz›rlanacak bir eylem plan›na gereksinim vard›r.
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2.2.3.2. Siyasete Kat›l›m30
Türkiye’nin de imzalad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ay›r›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi (CEDAW), politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kad›nlar›n erkeklerle eﬂit olarak insan haklar› ve temel özgürlüklerden yararlanmalar›n› garanti etmek ve kad›nlar›n tam geliﬂimini ve ilerlemesini sa¤lamak için taraf devletlere yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alma zorunlulu¤unu getirmiﬂtir. Buna göre, taraf devletler eﬂitli¤i fiilen sa¤lamak için geçici özel önlemler
alacaklar ve bu önlemler ayr›mc›l›k olarak nitelendirilmeyecektir.
Avrupa Birli¤i Konseyi de, 22.10.1999 tarihli karar›nda, kad›nlar›n siyasal kat›l›m›n› ve temsilini gerçekleﬂtirecek araçlar aras›nda “hedef saptama ve olumlu eylem
politikalar›n›n uygulanmas›”, “seçim sisteminde yap›lacak düzenlemeler” ve “atama
ya da seçimle gelinen yerlerdeki aday listelerinde cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›”n›
belirtmektedir.
Bugün dünyan›n pek çok ülkesinde, kad›nlar›n siyasal karar süreçlerine eﬂit kat›l›m›n› sa¤lamak için çeﬂitli düzenlemeler yap›lmaktad›r. Kad›n-erkek eﬂitli¤ini sa¤layabilmek amac›yla siyasal karar organlar›na seçilecek kiﬂilerin belirlenmesinde uygulanan seçim usullerine “özel hükümler” eklemek, bu alanda en çok önerilen araçlar›n baﬂ›nda gelir. Kad›nlara belli oranda yer ay›rarak, bu yere gelecek kad›nlar›n
seçilmesinde özel yöntemler uygulanmas› esas›na dayanan bu tür yasal düzenlemeler “olumlu ayr›mc›l›k” veya “kota” olarak adland›r›lmaktad›r. Kota sisteminin amac›, temelde, siyasal karar organlar›nda yer alan kad›n say›s›n›n en az % 30-% 40
oranlar›na ulaﬂmas›n› garantileyebilmektir. Seçim ve atama usullerini düzenleyen
kota hükümleri, anayasaya, siyasal partiler yasas›na, seçim yasas›na ve yerel yönetimler yasas›na uygulanabilmektedir.
Inter Parliamentary Union verilerine göre, ülkemizde kad›nlar›n parlamentodaki
oran› % 4.4 ile 187 ülke aras›nda 127. s›radad›r. Bu oran, Avrupa ortalamas› olan %
19’un oldukça gerisinde; Cezayir, Nijerya, Ürdün gibi ülkelerin de alt›ndad›r. Yerel
yönetimlerde de durum pek farkl› de¤ildir. Belediye baﬂkanlar›n›n sadece %0.6’s›, il
genel meclisi üyelerinin %1.7’si ve belediye meclisi üyelerinin %2.5’i kad›nd›r.

30 Mine G. Tan, Y›ld›z Ecevit, Serpil S. Üﬂür (2000), Kad›n-Erkek Eﬂitli¤ine Do¤ru Yürüyüﬂ: E¤itim, Çal›ﬂma Yaﬂam› ve Siyaset, TÜS‹AD Raporu
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Anayasa’da 2004 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikle, “Kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara
sahiptir. Devlet, bu eﬂitli¤in yaﬂama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür.” ibaresi eklenmiﬂtir. Siyasete kat›l›mda fiilen eﬂitli¤in sa¤lanmas› yolunda henüz etkili bir giriﬂim gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
Türkiye’de kad›nlar›n seçime ve atama ile oluﬂan karar organlar›na kat›l›m›n› art›rmak için, çok say›da ülkede uygulanm›ﬂ olan “kota” sisteminden
yararlan›lmal›d›r.
Birçok ülkede, ya anayasal/yasal düzeyde ya da siyasi partilerin tüzüklerinde de¤iﬂiklik yap›larak kad›n kat›l›m› için kotalar getirilmiﬂtir. Anayasal veya yasal düzeyde kota düzenlemesi yapan ülkelere Belçika, Fransa, Arjantin, Brezilya; siyasi partilerin iç düzenlemelerinde kota bulunan ülkelere ‹spanya, Almanya, Norveç, ‹ngiltere; atama ile oluﬂan karar organlar›nda kota uygulayan ülkelere Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya örnek verilebilir.
Kota uygulamas›, kad›nlar›n siyasi arenadaki söz hakk›n› engelleyen nedenlerle
mücadele etmeye ve siyasal karar organlar›ndaki kad›n-erkek temsilini dengelemeye yönelik bir araç olarak de¤erlendirilmelidir. Gerek kad›nlar›n erkeklerle eﬂit temsil hakk›na sahip oldu¤u; gerekse siyasal yaﬂamda ve karar noktalar›nda kad›n deneyiminin yararl› olaca¤› gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Kota sistemi uygulanan ülkelerde görüldü¤ü gibi, zamanla benimsenecek, düzene girecek ve olumlu etkilerini göstermeye baﬂlayacakt›r. Seçim yasalar›ndaki de¤iﬂikliklerin hayata geçirilebilmesi için, seçim tarihinden en az 1 y›l önce yap›lmas› gerekti¤inden yasal olarak düzenlenen kotalar›n 2007 seçimlerinde uygulanmas› mümkün olmayacakt›r. Ancak siyasi partilerin, milletvekili aday listelerinde kad›nlara, seçilebilecekleri konumda yer
vermelerinin önünde yasal bir engel yoktur. Türkiye’de, bundan sonraki seçimler
için siyasal karar süreçlerinde kad›n-erkek eﬂitli¤ini sa¤lamak amac›yla yap›lacak en
etkili de¤iﬂiklik, kotan›n yasal hale getirilmesidir. Kota sistemini kabul eden di¤er
ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye’de de kota uygulamas›n›n yasallaﬂmas›n› sa¤lamak
için anayasada, seçim, siyasi partiler ve yerel yönetimler yasalar›nda gerekli düzenlemelerin gündeme getirilmesi zorunludur.
Ayr›ca, TBMM’de eﬂitlik komisyonu kurularak yasalar›n bu bak›ﬂ aç›s›yla ele
al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
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2.2.4. Bölgesel Kalk›nma
1980’li y›llarda serbest piyasa ekonomisi ve demokratikleﬂme yönünde ülkemizde yeni bir reform süreci baﬂlam›ﬂt›. Ancak bu süreçte ﬂimdiye kadar en az mesafe
katedilen alan bölgesel kalk›nma olmuﬂtur. Bu amaçla, bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n kurulmas›n›n yolunu açan kanun ç›km›ﬂ, ‹zmir ve Adana ile ajanslar›n kurulmas›na baﬂlanm›ﬂt›r31. Ancak bölgesel kalk›nma yaklaﬂ›m›nda henüz reform nitelikli bir
de¤iﬂimden söz etmek mümkün görünmemektedir.
2.2.4.1. Dünyada Bölgesel Kalk›nma Yaklaﬂ›m›nda De¤iﬂim
Günümüzde bölgesel kalk›nmada vurgu, geri kalm›ﬂ bölgelere dönük bir
yeniden da¤›t›m ve teﬂvik sisteminden, bölgelerin rekabet gücünün art›r›lmas›na dönmüﬂtür.
Bölgenin mevcut sorunlar›n› göz ard› eden, sorunlar› parasal teﬂvik tedbirleri ile
dengelemeye çal›ﬂan anlay›ﬂ yerini öncelikli olarak sorunlar›n saptan›p ortadan kald›r›lmas›na b›rakm›ﬂt›r. Sadece teﬂvik tedbirleri ve vergi kolayl›klar› gibi önlemlerin,
sermaye, kalifiye olmayan iﬂgücü ve temel teknoloji ve standartlar gibi hareket kabiliyeti bulunan üretim faktörlerini dahi, geri kalm›ﬂ bölgelere çekmekte yetersiz
kald›klar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Hatta merkezi hükümetin yüklü parasal yard›mlar› üzerine
kurulu bu tür politikalar›n bir kez uygulanmaya baﬂland›ktan sonra ba¤›ml›l›k yarat›p, bölgenin kendi kaynaklar›n›n geliﬂimini engelledi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu politikalar›n uygulanmas›n›n yaratt›¤› yerel idare ile merkezi idare aras›ndaki
hiyerarﬂik iliﬂki ve bu iliﬂkinin do¤as› gere¤i ortaya ç›kan patronaj iliﬂkileri, yerel aktörler aras› etkileﬂimi zay›flatm›ﬂ, bölge içinde etkin bir sivil hareketin ve özel sektörün geliﬂimini s›n›rlam›ﬂ, yerel uyumu ve dayan›ﬂmay› zedelemiﬂ, hatta zaman
içinde yerel gelenekler ve kimli¤in de erozyona u¤ramas›na neden olmuﬂtur. Merkezi hükümetin istihdam içindeki a¤›rl›¤› iﬂgücü mobilitesini olumsuz etkilemiﬂ, bürokratik ve devletçi yaklaﬂ›m giriﬂimcilik kültürünü öldürmüﬂ, teﬂviklere ba¤l› olarak bölgeye gelmiﬂ olan büyük bir kaç firma yerel sanayilerin çözülmesine, geleneksel faaliyetlerin tükenmesine ve yerel giriﬂimcilerin tasfiyesine yol açm›ﬂt›r. Böl31 Dan›ﬂtay 10. Dairesi, Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤i'nin yürütmesini durdurmuﬂ, yönetmeli¤in dayana¤›
olan 5449 say›l› Kalk›nma Ajanslar›n›n Kuruluﬂu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakk›nda Kanun'un baz› hükümlerinin iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurmuﬂtur.
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gesel giriﬂimcinin içine düﬂtü¤ü zafiyet, üretim, verimlilik ve istihdam›n giderek gerilemesi, ﬂirketler aras›nda ticari iﬂbirliklerini engellemiﬂ, yerel düzeyde kurulabilecek örgütlenmeleri, dayan›ﬂma mekanizmalar›n› zorlaﬂt›rm›ﬂ, izolasyonu kaç›n›lmaz
k›lm›ﬂt›r. Merkezi hükümetin belirleyici rolü ve gücü, birbirine komﬂu bölgeler aras›ndaki iliﬂkileri ve iﬂbirliklerini de zay›flatm›ﬂ, bölgelerin giderek daha fazla kendi
içlerine kapanmalar›na neden olmuﬂtur.
Hareket kabiliyeti olan üretim faktörlerini bölgeye çekebilmek için fiziki altyap›,
kalifiye iﬂgücü, teknik ve organizasyonel “know-how”, giriﬂimci kapasitesi, sosyal
ve kurumsal yap›, yerel kimlik gibi hareketli olmayan faktörlerin nitelik ve niceli¤inin de belirleyici oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu nedenle, bölgesel kalk›nmada stratejik
amaç bölgenin hem niceliksel hem de niteliksel geliﬂimi ve yerel kaynaklar›n etkin
kullan›m› olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu amac›n yerine getirilebilmesi, ikili bir yaklaﬂ›m gerektirir. Öncelikle bölgedeki iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n cazip hale gelmesi ve rekabet
gücünün artmas› için yerel kaynaklara a¤›rl›k verilmesi gerekir. Yerel ve hareket kabiliyeti olmayan faktörlere yat›r›m yaparak bu faktörlerin kalitesi art›r›labilmelidir.
Di¤er yandan, bölgeye d›ﬂardan gelecek sermaye gibi hareket kabiliyeti olan faktörlerin bölgeye çekilebilmesi için uygulanacak politikalarda merkezi hükümetin devreye girmesi gerekmektedir.
Ancak yerel ve hareket kabiliyeti olmayan faktörlere yap›lacak yat›r›m›n yaln›z miktar› de¤il niteli¤i de önemlidir. Bölgesel ekonomik kalk›nmaya katk›s› en dolays›z
olan projelere öncelik verilmelidir. ‹stihdam kaynaklar›yla yoksunluk içindeki yerleﬂimler aras›nda nispeten düﬂük maliyetli bir ulaﬂ›m yat›r›m› bir bölgeye büyük bir yol
yat›r›m› kadar yararl› olabilir. “Do¤ru” yat›r›mlar›n seçilmesinde yerel bilginin kullan›lmas›, merkezi hükümetin ve bölgesel kalk›nma amac›yla oluﬂturulmuﬂ kurumlar›n,
yerel yönetimler ve di¤er yerel aktörlerle s›k› bir iﬂbirli¤i içinde bölgesel ihtiyaç ve
öncelikleri saptayarak yat›r›m politikalar›n› oluﬂturmas› can al›c› önem taﬂ›maktad›r.
2.2.4.2. Günümüzde Bölgesel Kalk›nma Yaklaﬂ›m›n›n Temel Özellikleri
Günümüzde bölgesel politika, bölgenin cazibesinin topyekun yükseltilmesi üzerine kuruludur.
Bölgenin cazibesinin topyekûn yükseltilmesi ile bölgenin sa¤layaca¤› kamusal
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hizmet ve ürünlerin kalitesinin art›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu amaçla, öncelikle
bölgenin potansiyelini engelleyen uzakl›k, idari engeller, iﬂgücünün e¤itim durumu,
cazip olmayan sosyal çevre vb. faktörlerin tespit edilmesi, engellerin ortadan kald›r›lmas› ve yerine elveriﬂli bir ortam›n yarat›lmas› gerekir. Bu durum özellikle yerel
KOB‹’ler için önemlidir. Bu yaklaﬂ›mda, mevcut ﬂirketlerin verimlili¤inin art›r›lmas›
ve özel sektörün yeni yat›r›mlar yapmas›n›n özendirilmesine a¤›rl›k verilmektedir.
Yerel ekonominin geliﬂmesi, bölgede talep edilen hizmetlerin artmas›na neden olacak ve ekonomik geliﬂimi uyaracakt›r. Yeni kurulan ﬂirket say›s›n›n artmas›, ekonomik faaliyet alanlar›n›n çeﬂitlenmesi, teknolojik ve yönetimsel know-how geliﬂimini
canland›racak ve giriﬂimcili¤i tetikleyecek, ﬂirketlerin tek tek ve bölgenin topyekun
rekabet gücünü art›racakt›r. ﬁirketler aras›nda tedarikçili¤in geliﬂimi ile yo¤unlaﬂan
iliﬂkiler özel sektörün daha da geliﬂmesine ve örgütlenmesine zemin haz›rlayacak,
yerel ﬂirketler aras›nda güçlenen dayan›ﬂma, bölge d›ﬂ› ﬂirketler ile daha kolay rekabet edilebilmesine imkan sa¤layacak, bölge d›ﬂ› ile rekabet etme saiki ise yerel
a¤lar› daha da güçlendirecektir.
Bölgesel kalk›nmada de¤iﬂen yaklaﬂ›m 1990’larda gerek AB’de gerekse di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Baﬂlang›ç koﬂullar› itibariyle bölgelerin özelliklerinin birbirinden farkl› olmas›, bu yaklaﬂ›m›n uygulanmas›nda
yerel aktörlerin rolünü ön plana ç›kartm›ﬂt›r. Engellerin do¤ru tespit edilmesi, sa¤lanan hizmetin uygunlu¤unun, arzulanan kalitede olmas›, ancak ﬂirketlerin ve
STK’lar›n sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilir.
Bölgesel kalk›nmada de¤iﬂen yaklaﬂ›m, uygulanan yönetim yaklaﬂ›mlar›n›n da
de¤iﬂimini getirmiﬂtir. Sadece kamusal bir yaklaﬂ›m›n ancak s›n›rl› sonuçlar verebilece¤inin anlaﬂ›lmas› üzerine özel sektörün kar amac› güden ﬂirketler ve STK’lar›n
karar alma ve uygulama sürecine dahil edilmelerinin rekabet gücüne büyük katk›
yapt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Rekabet gücünün art›r›lmas› fikrinin merkeze taﬂ›nm›ﬂ olmas› ise çeﬂitli aktörlerin
süreçte daha aktif rol oynamas› ihtiyac›n› ve yatay ve dikey düzlemde giderek artan
bir iﬂbirli¤ini getirmiﬂtir. Süreç, dikey olarak iﬂbirli¤inin kalitesinin artmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Kamunun de¤iﬂik katmanlar› aras›ndaki iliﬂki çok daha esnek hale
gelmekte ve hiyerarﬂik yap›lar yerini yerel koﬂullar›n ve yerel tercihlerin çok daha
kuvvetle hissedilebildi¤i yap›lara b›rakmaktad›r. Esneklik stratejik bir avantaj haline
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gelmektedir. Di¤er yandan, yatay düzlemde de, bölge içindeki farkl› aktörlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin yarataca¤› sinerjiden yararlan›lmal›d›r. Yeni bölgesel kalk›nma
yaklaﬂ›m›nda, de¤iﬂen yönetim anlay›ﬂ›ndan daha fazla sonuç al›nabilmesi için kapasite geliﬂtirici önlemlerin de al›nmas› gerekir.
AB’nin de bölgesel kalk›nma yaklaﬂ›m› 1990’larda ciddi de¤iﬂim geçirmiﬂtir. AB
bölgesel politikas›n›n temelinde, bölgesel dengesizli¤in kök sebeplerinin tespit edilmesi ve sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas› için altyap› ﬂebekelerinin tamamlanmas›, KOB‹’lerin desteklenmesi, giriﬂimcili¤in, inovasyon kapasitesinin ve biliﬂim
teknolojilerinin geliﬂtirilmesi, e¤itimin ve mesleki e¤itimin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmas› gibi temel koﬂullar›n haz›rlanmas› yatmaktad›r.
AB’de bölgesel politikan›n gelece¤inde siyasi meﬂruiyet ve demokratik kat›l›m ile
uygulaman›n etkinli¤ini dengelemek önem kazanacakt›r. Demokratikleﬂme ve siyasi meﬂruiyetin bir an için, bölgesel politikan›n etkinli¤i tart›ﬂmas›nda ikincil plana
b›rak›labilece¤i düﬂünülebilse bile, kat›l›mc› yönetim ve sosyal içerilmenin sa¤layaca¤› kurumsal kapasite ve politika belirlemenin giderek teknik seviyeye taﬂ›nmas›,
mutlaka, uygulamada etkinli¤i pekiﬂtirecektir.
2007-2013 döneminin finansal çerçevesinin yaklaﬂ›k üçte birlik bir bölümünü
oluﬂturacak olan bölgesel kalk›nma, ayn› zamanda Türkiye’nin 2007-2009 döneminde kullanaca¤› 1.6 milyar euroluk AB yard›mlar›n›n da 500 bin euroluk bir bölümünü oluﬂturacakt›r.
2.2.4.3. Türkiye’de Bölgesel Kalk›nma Yaklaﬂ›m›n›n Temel Özellikleri
Geçti¤imiz y›llarda ülkemizde devlet teﬂvikleri, vergi ve sair önlemlerle gelirin yeniden da¤›t›lmas› çabalar› ve bölgesel sorunlar›n hükümetin parasal destekleriyle
dengelenmesi gibi merkeziyetçi bir felsefe ile haz›rlanm›ﬂ kalk›nma stratejileri uygulanm›ﬂt›r. Tüm ekonomik ve sosyal veriler, yerel aktörlerin görüﬂleri al›nmadan uygulanan kalk›nma stratejilerinin istenen sonuçlar› vermedi¤ini göstermektedir. Büyük çaba ve maddi olanaklar ile temeli at›lm›ﬂ olup, onlarca y›ld›r bitirilememiﬂ ya
da bitmesine ra¤men çal›ﬂt›r›lamayan yürekler ac›s› tesisler her gün bas›n›m›zda haber olmaktad›r.
Sadece teﬂvik ve vergi kolayl›klar›, iﬂçi maliyetlerinin düﬂüklü¤ü, sermayeyi az
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geliﬂmiﬂ bölgelere çekmeye yetmemiﬂtir. Ayr›ca, parasal yard›mlar az geliﬂmiﬂ bölgelerde ba¤›ml›l›k yarat›p bölgenin kendi kaynaklar›n› geliﬂtirme ve katma de¤er
yaratma çabalar›n› da engellemiﬂtir. Maddi olanaklar› yaratan merkezi idarenin yerel idareler üzerinde a¤›rl›¤› giderek artm›ﬂ, yerel aktörler aras›ndaki iletiﬂim azalm›ﬂt›r. Kamu sektörünün az geliﬂmiﬂ bölgelerde yapt›¤› istihdam yaratmaya yönelik yat›r›mlar bir taraftan iﬂgücü hareketlili¤ini olumsuz etkilerken di¤er taraftan
popülist uygulamalar, çal›ﬂanlar›n beceri geliﬂtirme çabas› içinde olmas›na gerek
b›rakmay›p, iﬂgücü kalitesinin yükselmesini engellemiﬂtir. Teﬂvik nedeniyle az geliﬂmiﬂ bölgelere yat›r›m yapan ﬂirketlerin yerel giriﬂimcilerin tasfiyesine neden oldu¤unu söylemek de mümkündür. Bu yanl›ﬂ stratejinin yerel uyum ve dayan›ﬂmay› s›n›rlad›¤›n›, yok etti¤ini, yerel gelenekler ve kimli¤i de erozyona u¤ratt›¤›n›
söyleyebiliriz.
Bölgesel kalk›nma konusuna bu merkeziyetçi yaklaﬂ›m, sadece bölgelerin ekonomik yap›s›n› etkilemekle kalmam›ﬂ, sosyal yap› üzerinde de çeﬂitli sonuçlara yol açm›ﬂt›r. Sonuç olarak, ekonomik faaliyetin belli bölgelerde yo¤unlaﬂmas›, baz› büyük
kentler d›ﬂ›nda kalan bölgelerde, ekonomik faaliyetlerin sadece bir-iki alanda y›¤›nlaﬂma göstermesi, demografi, iç göç, sivil toplumun geliﬂimi, kentleﬂme, do¤al ve
tarihi miras›n korunmas› gibi bir dizi alanda olumsuz sonuçlara yol açm›ﬂt›r. Bölgelerde, canl› ve çeﬂitlilik gösteren bir ekonomik yap›n›n oluﬂturulamamas›, genç, nitelikli iﬂgücünün bölgeyi terk etmesinden baﬂlayarak, giderek, uygun altyap›, ulaﬂt›rma imkânlar›, nitelikli iﬂgücü, hammade ve aramadde temini gibi temel konular›n
rahatça çözümlenemedi¤i ve sonuçta, geri kalm›ﬂl›¤›n kendini besledi¤i bir k›s›r
döngüye neden olmuﬂtur. Bu süreçte, tar›mdan iﬂgücü çözülmesi s›n›rl› kalm›ﬂ, tar›mdan kopan kesimlere yeterli ve uygun e¤itim verilemedi¤i için, bu iﬂgücünün di¤er sektörlerde istihdam olanaklar› yarat›lamam›ﬂ, artan iﬂsizlikle beraber, özellikle
tar›mdan kopan nüfusun iﬂgücünün d›ﬂ›na ç›kmas›, toplum içinde cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karﬂ› mücadeleyi zay›flatm›ﬂ, giderek gerileyen beﬂeri sermaye, bölgenin kat›l›mc› bir süreç içinde sorunlar›n› çözme imkânlar›n› zafiyete u¤ratm›ﬂt›r.
Bölgesel geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar›n›n yol açt›¤› iç göç olgusu, h›zl› kentleﬂme ile beraber kent altyap›s›nda sorunlara ortaya ç›km›ﬂ ve kentsel entegrasyon sa¤lanamam›ﬂt›r. Geleneksel aile ve akrabal›k iliﬂkiler çözülürken, yerine modern ve sistematik dayan›ﬂma mekanizmalar›n›n, formel kurumlar›n geliﬂtirilememiﬂ olmas›, buna
karﬂ›l›k, meydana ç›kan boﬂlu¤u doldurmak üzere türeyen enformel dayan›ﬂma a¤lar›, kentlerde son dönemde belirgin olarak gözlenen sosyal gerilime yol açm›ﬂt›r.
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Kalk›nmada merkeziyetçi yaklaﬂ›m›n yaratt›¤› ekonomik ve sosyal sorunlar ve dünyada giderek benimsenen yeni bölgesel kalk›nma anlay›ﬂ› dikkate
al›narak, bölgelerin cazibesinin topyekun yükseltilmesi üzerine kurulu bir
bölgesel kalk›nma politikas› haz›rlanmal›d›r.
Bölgesel geliﬂme farkl›l›klar›, bu farkl›l›klar›n toplumda yol açt›¤› kutuplaﬂma ve
kutuplaﬂman›n sonucu olan toplumsal gerilimin, polisiye tedbirlerle engellenemedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sorunla ancak, bireyler ve bölgeler aras›nda gelir ve refah farkl›l›klar›n› azaltmay› hedefleyen modern devlet yaklaﬂ›m› ve bu çerçevede geliﬂtirilmiﬂ kurumsal düzenlemelerle mücadele edilebilir. Bu süreçte, sivil toplum örgütlerine, özellikle yerel düzeyde ve toplumdaki çeﬂitli kültürel kimlikleri temsil edebilecek modern, sivil yap›lanmalar›n son derece yap›c› bir rol oynayaca¤› aﬂikard›r.
Bu mücadeleyi mümkün k›lacak bir yaklaﬂ›m haz›rlan›rken aﬂa¤›daki konular, objektif, doyurucu, sistematik ﬂekilde ele al›nmal›d›r.
• Bölgenin fiziki altyap›, kalifiye iﬂgücü, teknik ve organizasyonel know-how,
giriﬂimci kapasitesi, sosyal ve kurumsal yap›, yerel kimlik gibi faktörlerinin nitelik ve nicelikleri,
• Bölgenin potansiyelini engelleyen uzakl›k, idari engeller, e¤itimli iﬂgücü, cazip
olmayan sosyal çevre vb. faktörler,
• Bölgeler baz›nda, sosyal, ekonomik, beﬂeri ihtiyaç ve öncelikler,
• Bölgesel ekonomik kalk›nmaya katk›s› en dolays›z olabilecek projeler,
• Bölgeler aras›nda entegrasyonu sa¤layacak ve ucuzlatacak ulaﬂt›rma projeleri,
• Bölgelerde gençlere, kad›nlara, yaﬂl›lara dönük özel program ihtiyaçlar›,
• Bölgelerde modern sivil toplum örgütlenmeleri ve bu örgütlerin kurumsallaﬂmalar›,
• Yerel bilginin kullan›lmas›, merkezi hükümetin ve bölgesel kalk›nma amac›yla
oluﬂturulmuﬂ kurumlar›n, yerel yönetimler ve di¤er yerel aktörlerle etkin iﬂbirli¤i.

2.3. Sonuç
Tart›ﬂma belgesinde e¤itim, iﬂgücü piyasas›/istihdam, kad›n-erkek eﬂitli¤i ve bölgesel kalk›nma, hem birbirleri hem de sosyal güvenlik, sa¤l›k, gelir da¤›l›m› ve yoksulluk gibi sosyal yap› ile iliﬂkili di¤er alanlar üzerinde do¤rudan ve dolayl› etkileri
dikkate al›narak, öncelikle politika üretilmesi ve uygulanmas› gereken konular olarak belirlenmiﬂtir.
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E¤itim alan›nda temel sorunlar “e¤itime eriﬂim ve e¤itime ayr›lan kaynaklar”, “e¤itimin kalitesi” ve “e¤itim kademeleri ve yaﬂam boyu ö¤renme” baﬂl›klar›nda toplanm›ﬂt›r. Bu alanlarda ilerleme kaydedilmesi için e¤itime eriﬂim bak›m›ndan k›z-erkek
aras›ndaki fark› giderici çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmesi, e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›
için ise müfredat güncellemesinin ezbercili¤e dayanmayan, tam aksine, sorgulamay›, eleﬂtirmeyi ve araﬂt›rmay› ön plana ç›karan anlay›ﬂla di¤er s›n›flara da yayg›nlaﬂt›r›lmas›, e¤itimde bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden yararlan›lmas›, e¤iticilerin hizmet içi e¤itimi ve mesleki e¤itimin iﬂgücü piyasas›yla uyumu konular› öne ç›kmaktad›r. Ayr›ca okul öncesi e¤itimden yüksekö¤retime kadar e¤itim kademelerinde yeniden yap›lanma ve örgün e¤itimin yaﬂam boyu e¤itimle tamamlanmas› için bir strateji gereksinimi bulunmaktad›r.
‹ﬂgücü piyasas› mikro reformlarla desteklenmedi¤i sürece, uygulanmakta olan
makro politikalar›n, istihdam olanaklar›n› daha da ileri götürebilecek nitelikte olmad›¤› düﬂünülmektedir. ‹ﬂgücü piyasas›ndaki kat›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› suretiyle ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin ve istihdam kalitesinin art›r›lmas› gereklidir. Bu çerçevede, vergi ve primlerin neden oldu¤u yüksek iﬂgücü maliyetleri,
aksak ücret belirlenme mekanizmalar›, etkin olmayan iﬂ arama süreçleri ve vas›f
uyumsuzlu¤u, iﬂsizlik tazminat düzeni gibi etkenler baﬂta olmak üzere, iﬂgücü piyasas›na yönelik yap›sal düzenlemelere h›z verilmesi gerekmektedir.
Kad›n-erkek eﬂitli¤inde temel sorun, kad›nlar›n e¤itime, iﬂgücüne/istihdama ve siyasete kat›l›m›n›n yetersizli¤idir. E¤itime eriﬂim sorunlar›, sosyal ve kültürel çevre
faktörleriyle birleﬂince, kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›nda kendilerine yer bulmalar› da
güçleﬂmektedir. Hükümet, iﬂveren ve iﬂçi kesimlerinin yan› s›ra ilgili sosyal paydaﬂlar›n da kat›l›m›yla, ulusal kad›n istihdam politikas›n›n acilen oluﬂturulmas› gerekmektedir. Kad›nlar›n siyasete kat›l›mlar›n›n desteklenmesi amac›yla da kota sistemi
gündeme getirilmelidir.
Türkiye’de bölgesel kalk›nma alan›nda temel sorun, devlet teﬂvikleri, vergi vb. önlemlerle gelirin yeniden da¤›t›lmas› ve bölgesel sorunlar›n hükümetin parasal destekleriyle dengelenmesi çabalar› gibi, kalk›nma stratejilerindeki “merkeziyetçi” yaklaﬂ›md›r. Yerel aktörlerin görüﬂleri al›nmadan uygulanan kalk›nma stratejileri istenen
sonuçlar› vermemiﬂtir. Bölgesel kalk›nma stratejisi çerçevesinde, ilgili bölgedeki fiziki altyap›, kalifiye iﬂgücü, teknik ve organizasyonel know-how, giriﬂimci kapasitesi,
sosyal ve kurumsal yap›, yerel kimlik gibi faktörlerin nitelik ve nicelikleri; bölgenin
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potansiyelini engelleyen faktörler; bölgeler baz›nda sosyal, ekonomik, beﬂeri ihtiyaç
ve öncelikler; bölgesel ekonomik kalk›nmaya do¤rudan katk› sa¤layacak projeler;
bölgeler aras›nda entegrasyonu sa¤layacak ve ucuzlatacak ulaﬂt›rma projeleri; bölgelerde gençlere, kad›nlara, yaﬂl›lara dönük özel program ihtiyaçlar›; bölgelerde merkezi hükümetin ve bölgesel kalk›nma amac›yla oluﬂturulmuﬂ kurumlar›n, yerel yönetimler ve di¤er yerel aktörlerle etkin iﬂbirli¤i konular› ele al›nmal›d›r.
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B Ö L Ü M

GÜÇLÜ EKONOM‹
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3.1. Giriﬂ
Türkiye, çok yak›n bir tarihe kadar oynak büyüme oranlar›n›n yaﬂand›¤›, istikrars›z bir ülke görünümündeydi. Siyasi ve ekonomik istikrar›n sa¤lanamad›¤› 90’l› y›llar, kay›p y›llar olarak adland›r›lm›ﬂt›r. %70 seviyelerinde sabitlenen enflasyon, ekonominin kaynak da¤›l›m›n› olumsuz etkilemiﬂ ve yat›r›m kararlar›n›n önündeki en
önemli engellerden birini oluﬂturmuﬂtur.
2001 y›l›n›n ard›ndan güçlü ekonomiye geçiﬂ program› ile birlikte Türk ekonomisinde yeni bir istikrarl› büyüme süreci baﬂlam›ﬂt›r. Uluslararas› Para Fonu’nun da
deste¤iyle, yeni ekonomik plan çerçevesinde kapsaml› ve yo¤un bir dönüﬂüm süreci yürürlü¤e konmuﬂtur. Program düﬂük enflasyon-yüksek büyüme sürecini baﬂlatm›ﬂ, geride b›rak›lan son beﬂ y›lda makroekonomik göstergelerde belirgin bir düzelme gözlenmiﬂtir.
2002 y›l› baﬂ›ndan 2006 y›l› üçüncü dönemine kadar geçen dönemde milli gelir
ortalama %7.3 büyürken kiﬂi baﬂ›na milli gelir, nominal olarak 2,239 dolardan 5,300
dolara yükselmiﬂtir. Bu rakam, sat›n alma gücü paritesi ile hesapland›¤›nda 9.000
dolara ç›kmakta ve Avrupa Birli¤i ortalamas›n›n yaklaﬂ›k %30’una karﬂ›l›k gelmektedir. Yüksek büyümenin yan›s›ra, enflasyonla mücadele konusunda da önemli baﬂar›lar elde edilmiﬂ, enflasyon oran› %70’lerden tek haneli seviyelere gerilemiﬂtir.
Türkiye’nin 2001 krizi ertesinde uygulamaya koydu¤u ekonomik reformlar ve
makroekonomik istikrar, siyasi istikrarla birlikte, iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂmesine katk›da bulunmuﬂ ve ﬂirketler kesiminin yat›r›m kararlar›nda ufkunu geniﬂletmiﬂtir. Bu sayede 2006 y›l›nda sabit sermaye yat›r›mlar›n›n GSY‹H’ya oran› %24.6 gibi
yüksek bir orana ulaﬂt›¤› tahmin edilmektedir. Di¤er yandan, yurtiçi tasarruflar›n
oran›n›n ise %21 civar›nda kald›¤› hesaplanmaktad›r. Yat›r›mlardaki bu kuvvetli art›ﬂ sadece yurtiçi kaynaklarla finanse edilememiﬂ, Türkiye yakalad›¤› ekonomik ve
siyasi istikrar ortam› sayesinde ciddi miktarda yurtd›ﬂ› kaynak kullanm›ﬂt›r. Türkiye’ye giren do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m miktar› 2005 y›l›nda 8.7 milyar dolara, 2006 y›l›nda ise 20.7 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Küresel likidite bollu¤u, Türkiye’ye
gerekli yat›r›mlar›n finansman› için önemli bir finansman imkan› sa¤lam›ﬂt›r.
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2006 y›l›, ekonomide ortaya ç›kmaya baﬂlayan olumsuzluklara karﬂ›, finansal ak›mlar›n iyi yönetilmesi yoluyla mücadelenin tercih edildi¤i ve üretim yap›lar›nda dönüﬂümü hedefleyen herhangi ciddi bir önlemin al›nmad›¤› bir y›l olmuﬂtur.
2003 y›l›ndan sonra yavaﬂlamaya baﬂlayan ekonomik reformlar, 2006 y›l›nda ciddi ölçüde ivme kaybetmiﬂtir. Ekonomide 2002-2005 döneminde aral›ks›z devam eden
yüksek performans sonucu, tüketici ve yat›r›mc› güveni tesis edilmiﬂ ve beklentilerin yeniden olumluya dönmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Oluﬂan bu olumlu havan›n da etkisiyle,
cari aç›ktaki geniﬂleme e¤iliminin yan› s›ra enflasyon oranlar›ndaki kat›l›k ve YTL’nin
de¤er kazanmas›, gibi etmenlerin tetikleyebilece¤i riskler, göz ard› edilmiﬂtir.
Türkiye’nin ekonomik performans› geçmiﬂ dönemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda s›ra d›ﬂ› olarak nitelendirilebilecek derecede bir iyileﬂme göstermesine
karﬂ›n, rekabet içerisinde bulundu¤u di¤er geliﬂmekte olan ülkelere k›yasla
belirgin bir üstünlük sa¤layacak boyutta de¤ildir.
2007 y›l›nda dünya ekonomileri genelinde faizlerdeki yükselme e¤ilimi ve artan
enflasyonist bask›lar geliﬂmekte olan ülkelerin mali yap›lar› için ciddi boyutta tehlike arz etmektedir. Dünyada büyüme performans›n›n geçti¤imiz y›llardaki kadar
güçlü olmamas› halinde, global sermaye hareketlerindeki rekabet 2007 y›l›ndan sonra daha da yo¤unlaﬂacakt›r. Dolay›s›yla, bütçe ve cari iﬂlemler dengeleri sorunlu
olanlar ile enflasyon belirsizli¤i yüksek olan ülkeler, gelecek dönemde, önemli d›ﬂ
risklere maruz kalabilecektir. Önümüzdeki bir y›ll›k süreçte Türkiye ekonomisinin,
enflasyonun daha zor öngörülebildi¤i ve cari aç›¤›n mevcut e¤ilimini sürdürdü¤ü bir
dönemden geçece¤i düﬂünüldü¤ünde, global risklere aç›k olaca¤› ortadad›r.
3.2. Yeni Bir Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi ‹htiyac›32
2001 krizinin ard›ndan yap›sal reformlar› peﬂ peﬂe gerçekleﬂtirebilen Türkiye,
2006 y›l› geldi¤inde ayn› yüksek performans› devam ettirememiﬂtir. 1980lerden sonra Türkiye’nin benimsedi¤i, eski içe kapal›, korumac›, kamu taraf›ndan yönlendirilen, ithal ikameci ekonomik modelinin yerine d›ﬂa aç›k, özel sektörün baﬂ› çekti¤i,
piyasalar›n liberalleﬂtirildi¤i bir model benimsenmiﬂtir. 1996 y›l›nda AB ile gümrük
32 Onur Varol, Eren Ocakverdi, Dilek Örnek, Zeynep Emre (2006), 2007 Y›l›na Girerken Türkiye Ekonomisi,TÜS‹AD Raporu
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birli¤i tesis edilmesi ise, küresel ekonomiye entegrasyonun daha da güçlenmesine
imkân sa¤lam›ﬂt›r. Tüm siyasi çalkant›lara, ciddi ekonomik dalgalanmalara, bir dizi
belirsizli¤e, kurumsal ve düzenleyici de¤iﬂkenliklere, idari kararlardaki tutars›zl›klara, hukuk güvenli¤inin eksik olmas›na ra¤men, geçen bu süre içinde ﬂirketler kesimi ciddi ölçüde güçlenmiﬂtir. 2001 krizinin ard›ndan uygulamaya konulmuﬂ olan
Güçlü Ekonomiye Geçiﬂ Program›, enflasyonun düﬂürülmesi, bütçe disiplininin sa¤lanmas›, baﬂl›ca yap›sal reformlar›n yap›lmas› ve ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›nda
baﬂar›l› olmuﬂtur. Ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlara duyulan güvenin artmas› ve IMF destekli program ile AB Uyum sürecinin gerektirdi¤i piyasa mekanizmalar›n› tesis edici reformlar sonucunda, iﬂ ve yat›r›m ortam› kriz öncesi y›llara
oranla çok daha iyileﬂmiﬂtir. Ancak elde edilen baﬂar›lar, genelde yap›daki de¤iﬂiklikten de¤il, ak›mlar›n niceli¤i ve niteli¤indeki art›ﬂtan kaynaklanm›ﬂt›r. Bir baﬂka
ifadeyle finanssal ak›mlar›n yönetiminin iyileﬂtirilmesi yoluyla kaynaklar›n do¤ru
kullan›lmas› sa¤lanm›ﬂ, ancak do¤ru kaynak kullan›m›n›n üretim yap›lar›na yans›mas› çok s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Gelinen nokta itibariyle, yap›da bir de¤iﬂim sa¤lamad›kça, makroekonomik istikrar yoluyla sa¤lanabilecek baﬂar›lar›n do¤al s›n›r›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durum, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar›yla yeni bir sürdürülebilir büyüme stratejisi ihtiyac›n› ortaya ç›karmaktad›r.

3.2.1. Ekonomik Sürdürülebilirlik
Ekonomik yap›daki dönüﬂüm süreci, Türkiye’ye ihtiyaç duydu¤u at›l›m›
sa¤layamayacak kadar yavaﬂ ilerlemektedir. Bu durum, ekonomik reform
sürecinin mikro reformlarla derinleﬂtirilerek, ekonomik yap›n›n dönüﬂümünü daha da acil ve önemli k›lmaktad›r.
Mikro ekonomik alanlardaki reform ihtiyac› bir yana, devam eden tasarruf aç›¤›,
yaklaﬂ›k son bir y›ll›k süreçte beklentilerde görülen bozulma, uzun bir süredir beklenen özelleﬂtirmelerde al›nan kararlar, di¤er etkilerinin yan› s›ra, faiz oranlar›n›n da
yüksek kalmas›na ve neden olmakta ve dönüﬂüm h›z›n› yavaﬂlatmaktad›r.
Üretim yap›lar›nda stratejik bir de¤iﬂim sa¤lanmad›kça, makroekonomik
istikrar yoluyla sa¤lanabilecek baﬂar›lar›n do¤al s›n›r›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Ürün piyasalar›ndaki liberalizasyon sürecinin yavaﬂ iﬂlemesi sonucunda, baﬂta
enerji ve telekomünikasyon olmak üzere, temel girdi fiyatlar›, dünya fiyatlar›n›n çok
üzerinde oluﬂmuﬂtur. ‹stihdam piyasalar›nda esnekli¤in sa¤lanamam›ﬂ olmas› ve ücretler üzerindeki a¤›r vergi ve vergi benzeri yükler, istihdam imkânlar›n›n yeteri kadar art›r›lmas›n› engellemiﬂtir. Rekabet imkânlar›n›n bu k›s›tlar nedeniyle s›n›rl› oldu¤u eme¤e dayal› sanayilerde çöküﬂ süreci baﬂlam›ﬂt›r. Yüksek risk primi ve onun
sonucu olarak yüksek sermaye maliyetleri, inovasyon kültürünün eksikli¤i ve fikri
haklar korumas›n›n zay›fl›¤› ile birlikte yüksek teknolojili alanlardaki geliﬂim h›z›n›
s›n›rlam›ﬂt›r.
Ekonomik yap›daki düﬂük teknoloji alanlar›ndan yüksek teknoloji alanlar›na dönüﬂümün yetersiz kalmas› sonucunda, üretim yap›lar›n›n ithal aramal› ve sermaye
mal›na ba¤›ml› yap›s› de¤iﬂtirilememiﬂ ve cari aç›k kronik bir sorun haline gelmiﬂtir.
Türkiye ekonomisinde iç talebe ba¤l› yüksek büyüme stratejisinin sürdürülebilirli¤i konusundaki endiﬂeler artmaktad›r. Sermaye, ürün ve hizmet piyasalar›nda küreselleﬂmenin ulusal ekonomiler aras›ndaki etkileﬂimi bu denli yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ oldu¤u bir dünyada, ekonomi politikalar›n›n bu e¤ilimleri dikkate alarak belirlenmesi
gerekmektedir. Yüksek büyüme h›zlar›n›n sürdürülmesi aç›s›ndan, küresel ekonomi
koﬂullar›nda, a¤›rl›kl› olarak iç talebe ba¤l› bir büyüme sürecinin belli k›s›tlar› olaca¤› aç›kt›r. Bu nedenle Türkiye, d›ﬂ talepten ve do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndan daha fazla pay almas›na olanak sa¤layacak bir ekonomik yap›ya kavuﬂmal›d›r. Üretim süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›n› gerektirecek bu de¤iﬂim, yo¤un
ve yayg›n bir mikroekonomik reform süreci ile mümkündür. Bu çerçevede, sanayi
ve hizmet sektörleri için Türkiye'nin rekabet stratejisi belirlenmelidir.
Geliﬂmekte olan ülkeler aras›ndaki rekabetin daha da artarak karmaﬂ›k
hale gelmesi, Türkiye aç›s›ndan, rekabet ortam›n›n güçlendirilmesini ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesini ertelenemez bir zorunluluk haline getirmektedir.
Neredeyse tüm geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerin bu alanda sürekli bir çaba
içinde bulundu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’nin de ç›tay› sürekli daha yukar›ya taﬂ›mas› gerekti¤i aç›kça görülmektedir.
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Geçti¤imiz y›l›n ortas›nda uluslararas› piyasalarda patlak veren bir çalkant›n›n
Türkiye’de yol açm›ﬂ oldu¤u sonuçlar, bahsetti¤imiz reform sürecinin önemini gayet iyi ortaya koymaktad›r. Yap›sal reformlar›n mikro reformlarla derinleﬂtirilmemesi neticesinde, uluslararas› piyasalarda meydana gelen görece küçük ölçekli bir dalgalanma, ekonomimizde bir önceki y›la k›yasla enflasyonun iki puan yükselmesine
ve büyüme h›z›n›n da iki puan düﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Bu durum Türkiye’nin reform sürecinde bir yavaﬂlamaya tahammülü olmad›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r.
2007 y›l›nda beklenen bütün siyasi geliﬂmelere ra¤men ekonominin uzun vadeli
gerekleri ile uyumlu bir politikan›n izlenmesi gerekti¤i ortadad›r. Türkiye’nin ﬂimdiye kadar elde etti¤i kazan›mlarla yetinmesi mümkün de¤ildir. Tam tersine, bu kazan›mlar tam da ihtiyaç duyulan reformlar› gerçekleﬂtirmek için uygun bir zemin sa¤lamaktad›r. Ekonomik istikrar, bütçe aç›¤›n›n azalt›lmas›nda elde edilen baﬂar›, kamu borcu oran›ndaki düﬂüﬂ, enflasyonla mücadele süreci, ve bu dönemde gerçekleﬂtirilmiﬂ olan reformlar sonucunda son beﬂ y›lda kiﬂi baﬂ›na milli gelirin iki kattan
fazla art›ﬂ göstermiﬂ olmas›, ekonomik reformlar›n siyasi ve sosyal maliyetlerini
azaltan bir iﬂlev görecektir. Devlet bütçesinin, al›nacak önlemlerden zarar görecek
kesimlerin kay›plar›n› telafi edecek harcamalara imkân vermesi, reformlar›n sosyal
maliyetini azaltmak aç›s›ndan önemlidir. Aksi halde t›kanm›ﬂ olan büyüme süreci,
gelecek y›llarda ekonomide ciddi sorunlar yaratabilecektir. Reformlar, yeni bir ekonomik kriz yaﬂanmas›na imkân tan›madan yap›lmal›d›r. Dolay›s›yla, 2007 y›l›n›n kay›p bir y›l olmas›na izin verilmemeli, elde edilmiﬂ olan kazan›mlardan, gerekli reformlar›n gerçekleﬂtirilmesi için yararlan›lmal›d›r.
Ekonomik yap›daki dönüﬂüm stratejisinin ana hatlar›n›, uzun vadede üretime, istihdama, ihracat potansiyeline olumlu katk›lar sa¤layacak yeni yat›r›mlar oluﬂturmal›d›r.
Türkiye’nin AR-GE altyap›s›n› güçlendirecek, teknoloji yo¤unluklu alanlara ve
ürünlere yönelik olacak, katma de¤eri yüksek yat›r›mlara öncelik vermesi gerekmektedir. Türkiye’nin ekonomik yap›s›nda gerekli dönüﬂümü sa¤layacak olan bu
tür yat›r›mlard›r. Yeni ileri teknolojilerin geliﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu tür yat›r›mlarla, yenilikçilik için zemin haz›rlanacak, beceri geliﬂtirmek mümkün hale gelecek,
verimlilik ve büyüme h›z› artacakt›r.

95

Son y›llarda TL’nin de¤er kazanmas›n›n da etkisiyle, emek yo¤un sektörlerde,
Türkiye’nin düﬂük ücret ülkeleri ile rekabette giderek zorlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er
yandan, rekabetin ucuz ücret de¤il h›zl› verimlilik art›ﬂlar›na dayal› oldu¤u daha
yüksek teknolojili ürünlerde ise, hem ihracat h›zla artt›r›labilmiﬂ hem de yurtiçinde
istihdam yarat›labilmiﬂtir. 1997-2005 aras› dönemde, yüksek teknoloji kullanan sektörlerde düﬂük teknoloji kullanan sektörlere k›yasla üretim iki kat, ihracat beﬂ kat,
istihdam ise neredeyse 10 kat artm›ﬂt›r33.

3.2.2. Sosyal Sürdürülebilirlik
Ülkemizde ekonomik sürdürülebilirlik önündeki baﬂl›ca engeller sosyal yap›daki
sorunlardan kaynaklanmaktad›r. E¤itimden iﬂgücü piyasas›na, sosyal güvenlikten sosyal d›ﬂlanmaya, cinsiyet eﬂitli¤inden bilgi toplumuna, bölgesel kalk›nmadan gelir da¤›l›m› ve yoksullu¤a kadar çok geniﬂ bir alan› kapsayan sosyal yap›daki sorunlara, bu
çal›ﬂman›n ikinci bölümünde ayr›nt›l› olarak yer verilmiﬂtir. Bu geniﬂ alanda ilerleme
kaydedilmesi için politika önceliklerinin belirlenmesi, kaynaklar›n belirli noktalara
yo¤unlaﬂt›r›lmas›n› ve bu alanlarda sa¤lanacak geliﬂmelerin, hem birbirleri hem de
sosyal yap›n›n di¤er unsurlar› üzerinde olumlu etkilerde bulunmas›n› sa¤layacakt›r.
Sosyal reform alanlar›n›n en baﬂ›nda, son zamanlarda s›kça tart›ﬂma konusu haline gelen, ça¤daﬂl›¤›n en önemli göstergesi ve belirleyicisi olan e¤itim yer almal›d›r. 2006 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir TÜS‹AD çal›ﬂmas›34, büyümenin temel dinamiklerinden biri olan e¤itimle ilgili harcamalar›n, Türkiye’de büyümeyi desteklemedi¤ini, hatta s›n›rlad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Dolay›s›yla, salt e¤itim harcamalar›n›n art›r›lmas› yeterli de¤ildir. E¤itim harcamalar›nda kalite ve ak›lc›l›k da önem taﬂ›maktad›r. E¤itimde bütçe, müfredat, e¤itimci
kalitesi, fiziki altyap›, teknoloji gibi konular›n yan› s›ra, sosyal geliﬂim aç›s›ndan
önemli baﬂka konular›n da üzerinde durulmal›d›r. K›z çocuklar›n e¤itimin her kademesine eﬂit eriﬂimini ve e¤itime devam etmelerini sa¤lamak, okul öncesi e¤itimi
yayg›nlaﬂt›rmak, zorunlu e¤itimi 12 y›la ç›karmak, meslek okulu-istihdam iliﬂkisini
etkin ﬂekilde kurmak bunlardan birkaç›d›r.

33 TÜS‹AD Ekonomik Araﬂt›rmalar Bölümü taraf›ndan TÜ‹K verileriyle hesaplanm›ﬂt›r.
34 ﬁeref Sayg›l›, Cengiz Cihan, Zafer Ali Yavan (2006), E¤itim ve Sürdürülebilir Büyüme; Türkiye Deneyimi, Riskler ve F›rsatlar (TÜS‹AD Büyüme
Stratejileri Dizisi No:7), TÜS‹AD Raporu
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Üniversiteler evrensel normlarda bilgi üreten, rekabet gücünün artmaya ve yarat›c› insan gücünü yetiﬂtirmeye odakl›, ça¤daﬂ kurumlar haline getirilmelidir. Yaﬂamboyu e¤itim konusunda toplumda bir fark›ndal›k yarat›lmal›d›r.
E¤itim, ideolojik mücadele alan› de¤il, kalk›nman›n stratejik bir faktörüdür.
‹ﬂsizlik Türkiye’nin en önemli sosyal yaralar›ndan biridir. Türkiye ekonomisinde
tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran›n›n aﬂa¤› çekilebilmesi için y›lda ortalama en az 550 bin kiﬂilik yeni istihdam yarat›lmas› gerekmektedir35. Son y›llarda görülen iﬂgücüne kat›l›m e¤ilimindeki art›ﬂ devam etti¤i taktirde, bu rakam›n bir milyona yaklaﬂmas› kaç›n›lmaz olabilecektir.
‹ﬂgücü piyasas› ile ilgili iki temel sorun bulunmaktad›r: Birincisi, mevcut yap›da
bile istihdam olanaklar› nispeten art›r›labilecekken, iﬂgücü piyasas›ndaki kat›l›klar,
ücretler üzerindeki vergi ve prim yükleri bunu engellemektedir.
‹kincisi, Türkiye ortalama %7’lik bir büyüme h›z›n› ancak verimlili¤i ve katma de¤eri yüksek bir üretimle yakalayabilmektedir. Bu da vas›fl› iﬂgücüne olan ihtiyac› ortaya koymaktad›r.
Türkiye’de toplumsal yap›n›n geliﬂimi için, toplumun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar›n, e¤itim, çal›ﬂma hayat› ve siyasette karar alma süreçlerine eﬂit kat›l›mlar›n›n önü
özel bir çabayla aç›lmak zorundad›r.
Kad›nlar›n siyasete kat›l›m›n› asgari temsil eﬂi¤i olarak kabul edilen % 30’lara ç›karabilmek için, Türkiye’nin, en az on y›l süreyle, kota dahil çeﬂitli pozitif ayr›mc›l›k politikalar›n› devreye sokmas›na ihtiyaç vard›r. Toplumda kad›n›n rolü ve statüsü güçlendirilmelidir.
Türkiye’de toplumsal yap›n›n geliﬂimi için bölgeleraras› geliﬂme farklar›n›n da en
aza indirilmesi gerekmektedir. Bölgesel kalk›nma için bugüne kadar uygulanan teﬂvik politikalar›n›n baﬂar› ﬂans›n›n olmad›¤› art›k dünya çap›nda kan›tlanm›ﬂt›r. Hatta
merkezi hükümetin yüklü parasal yard›mlar› üzerine kurulu bu tür politikalar›n ba¤›ml›l›k yarat›p, bölgenin kendi kaynaklar›n›n geliﬂimini engelledi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
35 Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Enver Taﬂt›, Ayla Sayg›l› Erçevik, Pelin Tercan, Arzu Yörüko¤lu (2002),Türkiye'de ‹ﬂgücü Piyasas› ve ‹ﬂsizlik TÜS‹AD Raporu
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Bu konuda sadece kamusal bir yaklaﬂ›m yeterli de¤ildir. Dünya örneklerinde oldu¤u gibi, özel sektörün ve STK’lar›n karar alma ve uygulama sürecine dahil edilmeleri rekabet gücüne büyük katk› yapacakt›r. Gerek e¤itim ve iﬂgücü politikalar›ndaki de¤iﬂimler, gerekse cinsler ve bölgeleraras› dengesizliklerin giderilmesi Türkiye’deki bireysel gelir da¤›l›m›n› uzun vadede olumlu yönde etkileyecektir
Ancak, bu, asgari ücretin vergi d›ﬂ› b›rak›lmas› ve yoksullukla mücadele programlar› gibi k›sa vadede al›nmas› gereken önlemlerin ihmaline yol açmamal›d›r.

3.2.3. Çevresel Sürdürülebilirlik
Uzun y›llar birçok ülkede uygulanan kalk›nma politikalar›nda kalk›nma, iktisadi
büyümenin türevi olarak kabul edilmiﬂtir. Ancak, sadece ekonomik büyümeyi öne
ç›kartan bu yaklaﬂ›m›n sonuçlar› itibariyle art›k çöktü¤ü tüm dünyada kabul edilmektedir. 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren gerek birçok ülkede, gerekse çokuluslu kuruluﬂlarda yap›lan çal›ﬂmalarda insan odakl› ve çevreyle dost bir kalk›nma modeli
benimsenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Son y›llarda bütün dünyay› tehdit etmeye baﬂlayan
çevre kirlili¤i ve do¤al kaynaklar›n azalmas›na karﬂ› al›nmas› gereken önlemler,
uluslararas› platformlarda en fazla tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda gelmektedir. Art›k,
her ülkenin baﬂta gelen sorumluluklar›ndan birisi; büyüme ve geliﬂmeyi “sürdürülebilir” ve ekolojik aç›dan kabul edilebilir bir esasa dayand›rmakt›r. Sürdürülebilir büyüme ve geliﬂme “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama olana¤›n› tehlikeye düﬂürmeden, bugünün ihtiyaçlar›n› sa¤layacak olan bir geliﬂme”dir. Çevre politikas›, yat›r›m alanlar›, d›ﬂ ticaret, yerel yönetimler, sanayileﬂme, bölgesel kalk›nma
ve tüketici haklar› gibi çok çeﬂitli alanlar› ilgilendiren bir konudur. Çevre politikalar›n›n sanayici aç›s›ndan önemi ise ulusal ve uluslararas› pazarlardaki rekabet gücüne etkisi ve çevreyle dost bir ekonomik kalk›nmad›r.
Son dönemde iklim de¤iﬂikli¤inin etkileri küresel ve yerel ölçekte hissedilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r ve bu etkilerin aratarak gelecek kuﬂaklar› tehdit etmesinden korkulmaktad›r. ‹nsan etkinliklerinin iklim üzerindeki etkileri 1980li y›llarda dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye baﬂlam›ﬂ ve bu alanda ortak çözüm önerileri bulmak ad›na Birleﬂmiﬂ Milletler bünyesinde çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
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‹klim de¤iﬂikli¤i konusu, dünyada buldu¤u önemi Türkiye’de bulamam›ﬂ, bu
alanda yap›lan çal›ﬂmalar s›n›rl› kald›¤› gibi, Türkiye, Birleﬂmiﬂ Milletler çerçevesindeki sözleﬂme ve Kyoto Protokolü çal›ﬂmalar›nda da, ayr›nt›l› araﬂt›rmalar, kapsaml› çal›ﬂmalar ve çevre-sanayi dengesini gözeten planlarla yer alamam›ﬂt›r.
1980li y›llarda bu alanda ortak çözüm önerileri bulmak ad›na yap›lan çal›ﬂmalar
sonucunda Rio’da Haziran 1992’de düzenlenen BM Çevre ve Kalk›nma Konferans›’nda (Dünya Zirvesi) Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi imzaya aç›lm›ﬂt›r. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlü¤e giren BM ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesini Türkiye 24 May›s 2004 tarihinde 189. taraf olarak imzalam›ﬂt›r. Türkiye OECD ülkesi olmas› nedeniyle, bu sözleﬂmede EK I ülkesi konumunda yer alm›ﬂt›r. Sözleﬂmenin, geliﬂmiﬂ ülkelerin 2000 y›l›ndaki sera gaz› emisyonlar›n› 1990
y›l› seviyesinde tutmak için yetersiz oldu¤u kabul edilerek, yükümlülüklerin daha
s›k› hale getirilmesi ve yasal ba¤lay›c› bir belge olmas› amac›yla Kyoto Protokolü
haz›rlanm›ﬂt›r. Protokole göre, Sözleﬂmenin Ek-I ülkeleri EK-B ülkeleri olarak tan›mlanmakta ve Protokol kapsam›nda s›n›rlama getirilen alt› sera gaz› toplam emisyonlar›n› 2008-2012 döneminde 1990 y›l› seviyesinin en az %5 alt›na indirmekle yükümlü k›l›nmaktad›rlar. EK-1 d›ﬂ› ülkelerin ise emisyonlar›n› indirme zorunlulu¤u olmay›p, gönüllülük esas›na göre sera gazlar›n› azaltabilirler. Kyoto Protokolü 1997 y›l›nda kabul edildi¤inde Türkiye henüz BM ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesine taraf olmad›¤› için Kyoto Protokolü kapsam›nda Türkiye’ye özgü herhangi bir say›sallaﬂt›r›lm›ﬂ sal›m s›n›rlamas› veya azalt›lmas› belirlenmemiﬂtir. Bu nedenle Türkiye’nin ad› Kyoto Protokolü Ek-B Listesinde yer almamaktad›r. Dolay›s›yla Sözleﬂmeye taraf olarak iyi niyetini belli eden Türkiye, Kyoto Protokolü’nü prensipte benimsemekte ancak tüm ülkelerin izledi¤i görüﬂmeler süreci sonucunda konumunu belirleyece¤ini beyan etmektedir.
Kyoto Protokolü’nün lokomotifi olan Avrupa Birli¤i, üye ülkelerde sera gazlar›
sal›mlar›n›n 2008-2012 y›llar›n› kapsayan ilk yükümlülük döneminde 1990 y›l›na göre %8 azalt›lmas›n› hedeflemektedir. AB ülkelerinde sanayileﬂme oranlar› farkl›l›k
göstermektedir. Bu nedenle, Kyoto Protokolü yükümlülükleri çerçevesinde AB,
kendi içindeki ekonomik ve sosyal dengeleri korumak amac›yla "Burden Sharing"
sistemi oluﬂturmuﬂtur. Buna göre, 2008-2012 y›llar› aras›nda Almanya sera gaz› emisyonlar›n› 1990 seviyesinin %21 alt›na çekerken, sanayisi geliﬂmekte olan Yunanistan %25 ve Portekiz % 27 artt›rabilecektir.

99

2003 y›l› itibariyle Türkiye’nin 3.3 tona eﬂde¤er kiﬂi baﬂ› CO2 üretimi 11.1 ton
olan OECD ortalamas›n›n çok alt›ndad›r. Bununla birlikte, Türkiye, 1990-2004 y›llar› aras›nda %74 ile sera gaz› emisyonlar›n›n en h›zl› artt›¤› ülkelerden birisidir.
AB’ye üyelik sürecinde çevre müktesebat›n›n gereklerini yerine getirme yükümlülü¤ü alt›nda olan Türkiye, AB ülkelerinin taraf oldu¤u Kyoto Protokolü’nü de uygulamak zorunda olacakt›r. Ancak sanayileﬂme ve geliﬂmiﬂlik süreci AB ortalamas›n›n alt›nda bulunan Türkiye’nin AB ülkelerinin hedefini yerine getirmesi sanayi ve
ekonominin geliﬂimini riske atacakt›r. AB’nin "Burden Sharing" sistemine dahil olmayan Türkiye, üyelik sürecinde, ekonomik geliﬂimi ve çevre-sanayi dengesi çerçevesinde, bu sisteme dahil olman›n koﬂullar›n› da müzakere etmelidir.
Plans›z sanayileﬂme ve kentleﬂme sonucunda ortaya ç›kan sera gazlar›ndaki art›ﬂa karﬂ› Türkiye’nin, bir an önce, global, bölgesel ve ulusal geliﬂmeleri dikkate alan
kapsaml› çal›ﬂmalar› baﬂlatmas› gerekmektedir. Bu çerçevede ulusal de¤il küresel
bir sorun olan ve s›n›r tan›mayan iklim de¤iﬂikli¤i konusunda, Türkiye sanayi-çevre dengesini koruyacak etkin bir stratejiye ihtiyaç duymaktad›r Türkiye'nin küresel
iklim de¤iﬂikli¤i için ulusal bir adaptasyon stratejisi ve bu stratejiyle uyumlu bir eylem plan› haz›rlamas› gerekmektedir. Enerjinin tasarrufu ve verimli kullan›m›yla ilgili etkinlikler ve çal›ﬂmalar, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileriyle birlikte, Türkiye’nin yararlanabilece¤i politika araçlar›n›n ve teknolojik olanaklar›n baﬂ›nda gelmektedir. Enerji tasarrufu çal›ﬂmalar›, Türkiye’de bütün sektörlerde % 25’in üzerinde enerji tasarrufu potansiyeli bulundu¤unu göstermektedir.
Küresel ›s›nman›n ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulmal›d›r. Dünya
Bankas›'n›n eski baﬂ ekonomisti, ‹ngiltere hükümetinin dan›ﬂman› Sir Nicholas
Stern, 2006 y›l›n›n Ekim ay›nda küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤inin risklerini ve
ekonomik etkilerini içeren bir rapor haz›rlam›ﬂt›r. ABD baﬂta olmak üzere, Kyoto
Protokolü'ne uymayan Çin, Hindistan gibi milyarl›k nüfuslar›yla h›zla büyüyen ülkelerin atmosferi bu h›zla kirletmeye devam etmeleri halinde olacaklara dikkat çeken Stern, 1930'dakilere benzer "buhran" uyar›s›nda bulunmuﬂtur. Stern Raporunda,
iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadelenin maliyetinin, küresel ›s›nman›n verece¤i zarar›n çok
alt›nda oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Buna göre, iklim de¤iﬂikli¤ine karﬂ› dünya ekonomisinin %1’i seferber edilirse sera gaz› etkilerinin düﬂürülmesine yönelik önlemler
al›nabilecek ve küresel felaketler önlenebilecektir. Ancak önlem al›nmad›¤› takdir-
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de, dünya ekonomisinin ortalama olarak her sene %5 küçülebilece¤i ve e¤er daha
geniﬂ etkileri düﬂünülürse bu oran›n %20’lere kadar ç›kabilece¤i uyar›s›nda bulunulmaktad›r. Küresel ›s›nma bütün ülkeleri tehdit etmektedir ancak, sanayileﬂme oran›
düﬂük olan fakir ülkelerin geri dönüﬂü olmayan bir ﬂekilde ilk etapta etkilenecekleri tahmin edilmektedir.

3.3. Üretim Yap›lar›ndaki Dönüﬂümün Temel Mekanizmalar›
Küresel koﬂullar›n geliﬂmekte olan ülkeler aras›ndaki rekabeti giderek daha fazla
art›rd›¤› ve karmaﬂ›k hale getirdi¤i göz önüne al›nmal›d›r. Küresel ekonominin kurallar›, rekabet ortam›n›n güçlendirilmesini ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Di¤er geliﬂmekte olan ülkelerin de benzer bir yaklaﬂ›m sergiledi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, bu alanlarda zaman kaybedilmeden mesafe kaydedilmesi gerekti¤i aç›kça görülmektedir. Bu ba¤lamda, cari aç›k, iﬂsizlik, bütçe, vs. mevcut
sorun alanlar›n›n neredeyse tümünü yatay kesmesi nedeniyle kay›td›ﬂ› ekonomi ile
mücadele ve bölgesel kalk›nma konular›na iliﬂkin stratejiler öncelikli gündem maddeleri olmal›d›r. 2007-2013 y›llar›n› kapsayan dokuzuncu kalk›nma plan›nda da alt›
çizilen ve öncelikli geliﬂme ekseni olarak belirlenen bu politikalara azami ölçüde
ba¤l› kal›nmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Ekonomik yap›daki de¤iﬂim, özellikle düﬂük teknolojili baz› sektörlerdeki iﬂyerlerinin kapanmas›na ve bu iﬂyerlerinde çal›ﬂanlar›n iﬂlerini kaybetmelerine yol açacakt›r. Bu kesimler için yeni iﬂ sahalar›n›n aç›lmas› ve iﬂ olanaklar›n›n yarat›lmas› için öncelikle, mesleki e¤itim, yeni finansman modelleri, cluster politikalar› gibi önlemler
h›zla ve etkin olarak devreye sokulmal›d›r. Ekonomik yap›daki de¤iﬂim nedeniyle
kayba u¤rayacak kesimler için geliﬂtirilecek olan destek mekanizmalar›nda, kay›td›ﬂ›
ekonomi ile mücadele ve bölgesel kalk›nma öncelikli gündem maddeleri olmal›d›r.
Türkiye’nin ekonomik yap›da dönüﬂümü sa¤layabilmesi için, baﬂl›ca öncelikler, yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmek, iﬂgücü piyasalar›ndaki kat›l›klar› ortadan kald›rmak, ürün piyasalar›ndaki rekabeti geliﬂtirme, altyap›y› iyileﬂtirmek, finanssal piyasalar› derinleﬂtirmek, di¤er sektörlere girdi sa¤lay›c› sektörler olan bankac›l›k, enerji, ulaﬂt›rma gibi alanlardaki özelleﬂtirmeleri h›zla tamamlamak ve kay›td›ﬂ› ekonomi ile kapsaml› bir mücadele yürütmektir.

101

Bu çerçevede uygulanacak program›n ana hatlar› ﬂöyledir:
1. ‹stihdam üzerindeki maliyetler azalt›lmal›, sosyal taraflar bir araya gelerek ücret belirleme süreçleri yeniden gözden geçirilmelidir.
2. Çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar, iﬂ hayat›n›n gereklerine cevap verecek
ﬂekilde yeniden ele al›nmal›d›r.
3. Enerji, ulaﬂt›rma ve telekomünikasyon sektörlerinde liberalizasyon süreci h›zland›r›lmal›, bu sektörler adil rekabet koﬂullar› sa¤lanarak özel sektöre tam
aç›lmal› ve piyasa ekonomisi iﬂler hale getirilmeli, bu sayede girdi maliyetlerinin dünya fiyatlar›na gerilemesi sa¤lanmal›d›r.
4. Buldozer tipi bir operasyon ile yat›r›mlar›n ve üretimin önündeki idari ve teknik engeller temizlenmelidir.
5. Ekonomik yap›daki dönüﬂüme imkân sa¤larken piyasada rekabet koﬂullar›n›
bozmayacak, uluslararas› standartlarda bir devlet yard›mlar› sistemi oluﬂturulmal›d›r.
6. Vergi sistemi basitleﬂtirilmeli ve oran indirimine gidilmeli, vergi denetim ve
tahsilât›n›n etkinli¤i art›r›lmal›d›r.
7. Türk ticaret hayat›n› daha ﬂeffaf ve güvenilir hale getirerek ﬂirketleﬂme ve kurumsallaﬂmay› ve sermaye birikimini teﬂvik edecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu bir an önce yasalaﬂmal›d›r.
8. Kamu bankalar›n›n bir an önce özelleﬂtirilmesi sa¤lanmal›, BASEL II’nin
1 Ocak 2008’de uygulanmas›n›n teminen geçiﬂ haz›rl›klar› h›zland›r›lmal›d›r.
9. Fon yarat›c› ve risk da¤›t›c› ürünlerin iﬂlem gördü¤ü pazarlar oluﬂturulmal›, bu
ürünlerin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› özendirici mekanizmalar geliﬂtirilmeli, KOB‹’lere dönük bölgesel piyasalar oluﬂturulmal›d›r.
10. Kay›td›ﬂ› ile etkin bir mücadele baﬂlat›larak iﬂ ortam›n›n uluslararas› iﬂ yapma
kurallar›na göre çal›ﬂmas› sa¤lanmal›d›r.
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11. KOBl'ler için büyük sanayi ve yan sanayi entegrasyonunu hedefleyen yeni bir
strateji tasarlanmal›d›r.
12. Bölgeler aras› eﬂitsizlikleri azaltmay› hedefleyen, bölgelerin cazibesini top
yekun yükseltilmesi üzerine kurulu bir bölgesel kalk›nma politikas› benimsenmelidir.

3.3.1. Ürün Piyasalar›nda Rekabetin Önünün Aç›lmas›36
Rekabeti k›s›tlayan ve özel sektörde yönetiﬂimi olumsuz etkileyen ekonomi genelindeki ürün piyasas› düzenlemeleri teknolojik yakalama sürecini aksatarak verimlilik art›ﬂ›n› olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede, teknolojik s›n›rdan uzak olan
ülkelerde, rekabeti bozucu düzenlemelerin uzun dönem maliyeti a¤›r olmaktad›r.
1980’lerden bu yana kamu mülkiyetinden vazgeçilmesi ekonomik düzenlemelerin
temelini oluﬂturmuﬂtur. Son yirmi y›lda yap›lan ürün piyasas› düzenlemelerinde, özelleﬂtirme süreci, bu süreçle birlikte piyasalar›n liberalizasyonu ve do¤al tekel özelli¤i
olan a¤ sanayilerinde rekabeti teﬂvik edecek ve hakim durumun kötüye kullan›m›n›
engelleyecek düzenlemeler a¤›rl›k taﬂ›m›ﬂt›r. Ekonomik iﬂletmelerde özel sektör sahipli¤i, kamu sahipli¤ine oranla üretimde verimlilik art›ﬂ› sa¤layaca¤› ve do¤rudan denetim yerine daha mesafeli bir düzenleme anlay›ﬂ›n›n, a¤ sanayilerinde, düzenlemelerin baﬂar› ﬂans›n› artt›raca¤› düﬂüncesi, özelleﬂtirme sürecine h›z verilmiﬂtir.
Ürün piyasas› düzenlemeleri 3 baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r:
1. Devlet Kontrolü
2. Giriﬂimcili¤in önündeki engeller
3. D›ﬂ ticaret ve uluslararas› yat›r›mlar›n önündeki engeller
OECD ülkeleri aras›nda ürün piyasas› düzenlemelerinin en a¤›r oldu¤u ikinci ülke Türkiye’dir. Bu durum ise a¤›rl›kl› olarak giriﬂimcili¤in önündeki engellerin yüksek olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

36 Ümit ‹zmen, Alpay Filiztekin, Kamil Y›lmaz (2005), Türkiye'de Büyüme Perspektifleri: Makroekonomik Çerçeve/Dinamikleri Stratejisi - TÜS‹AD Büyüme
Stratejileri No:1, TÜS‹AD Raporu
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3.3.1.1. Devlet Kontrolü
Araﬂt›rmalarda ürün piyasalar›nda yap›lan düzenlemelerin özellikle de özel teﬂebbüsün faaliyet gösterebilece¤i ancak devletin faaliyet gösterdi¤i alanlar›n ekonomiye
negatif etkileri büyük oldu¤u gösterilmiﬂtir. OECD taraf›ndan 2003 y›l›nda yenilenen
Ürün Piyasalar› Düzenlemeleri araﬂt›rmas›nda Polonya, Macaristan ve ‹talya’n›n ard›ndan Türkiye en yüksek Devlet Kontrolü oran›na sahip dördüncü ülke olarak yer
almaktad›r. Yunanistan’›n 1998 senesinde Devlet Kontrolü oran› bizden yüksek olmas›na ra¤men 2003 senesinde bu oran› Türkiye’den daha alt seviyelere çekmeye
baﬂarm›ﬂt›r. Elektrik üretiminde oldu¤u gibi henüz özelleﬂtirilmenin tamamlanmam›ﬂ
olmas› veya baz› sektörlerde oldu¤u gibi asimetrik devlet yard›m› yap›lmas› piyasan›n rekabetçi gücünü azaltarak düﬂük üretime sebep olmaktad›r. Özelleﬂtirmeler en
k›sa zamanda tamamlanmal› ve devlet teﬂvikleri AB sürecine uyumlu olarak, belirli
bir firmaya veya sektöre de¤il kalk›nma hedefleri do¤rultusunda ARGE veya KOB‹
vb.lerine verilen teﬂvik türü olan Yatay Teﬂvik ile s›n›rl› tutulmal›d›r.
Özel imtiyaza sahip kamu ﬂirketlerinin imtiyazlar› kald›r›larak, özel teﬂebbüslerin adil rekabet koﬂullar›nda çal›ﬂmas›n›n yolunun aç›lmas›, ekonomide etkinli¤i art›racakt›r.
3.3.1.2. Giriﬂimcili¤in Önündeki Engeller
Türkiye OECD ülkeleri içinde giriﬂimcili¤e destek konusunda en kötü performans
gösteren ülkeler aras›nda yer almaktad›r. Bu do¤rultuda ﬂirketlerin kay›t tescil, iﬂletme ve kapama iﬂlemlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› ve maliyetlerinin düﬂürülmesi piyasa giren ﬂirket oran›n› artt›racak ve böylece rekabeti ve yeni yat›r›mlar› destekleyici bir
unsur oluﬂturacakt›r. Özellikle de Türkiye gibi teknoloji liderinden uzak olan ülkelerde yeni ﬂirket kuruluﬂlar›n›n teﬂvik edilmesi önemlidir. Yeni ﬂirket kuruluﬂlar›n›n
uzun zaman almas› ve parasal maliyetinin yüksekli¤i, bu yüke girmek istemeyen ﬂirketlerin daha kuruluﬂ aﬂamas›nda kay›td›ﬂ›na ç›kmas›na da sebep olmaktad›r. Bu
nedenle, ﬂirket kuruluﬂunun kolaylaﬂt›r›lmas›, kay›td›ﬂ›l›¤› da azaltan bir faktördür.
Türkiye’de ﬂirketlerin iﬂe giriﬂ ve ç›k›ﬂ engellerinin, iﬂ yapman›n önündeki idari ve teknik engellerin kald›rmas› tüm sektörlerde yat›r›m ortam›n› düzeltecek, verimlili¤i ve ekonominin dinamik esnekli¤ini artt›racak çok
önemli bir ad›md›r.
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3.3.1.3. D›ﬂ Ticaret ve Uluslararas› Yat›r›mlar›n Önündeki Engeller
OECD’nin yapm›ﬂ oldu¤u Ürün Piyasalar› Düzenlemesi araﬂt›rmas›nda Türkiye’nin en çok yol kat etmiﬂ oldu¤u konu Gümrük Birli¤i’nin bir sonucu olarak d›ﬂ
ticaret ve uluslararas› yat›r›mlar›n önündeki engellerdir. Türkiye ticaret s›n›rlamalar›
konusunda çok yol kat etmiﬂ olmas›na ra¤men di¤er OECD ülkelerinin de Yabanc›
Yat›r›mlar› çekebilmek için yo¤un düzenlemelere gitmiﬂ olmas› sebebi ile halen Polonya ve Meksika’n›n ard›ndan sondan 3. s›rada yer almaktad›r.
Ürün piyasalar›nda rekabeti destekleyici bir di¤er unsur olan Rekabet Kurulu rekabetin desteklenmesi ve antitröst yasalar›n›n uygulanmas› konusunda yo¤un faaliyetler yürütüyor olmas›na ra¤men kurulun kurumsal yap›s›n›n geliﬂtirilmesi, özelleﬂtirmeler ve devlet teﬂviklerinin takibinin artt›r›lmas› ve rekabet konusundaki yasal
uygulamalar›n netleﬂtirilmesi ile elde edilen sonuçlardaki verimlilik artacakt›r.
Türkiye için ürün piyasas› düzenlemeleri içinde en sorunlu alanlardan bir
tanesi de, enerji, ulaﬂt›rma, parakende gibi sektörlerdeki sektör spesifik düzenlemelerdir.
Bu sektörler aras›nda, kamu kontrolünün a¤›rl›kl› olarak hissedildi¤i enerji ve
ulaﬂt›rma sektöründe, özelleﬂtirmelerin ve sektörün liberalizasyonunun bir an önce
tamamlanmas› gerekmektedir. Enerji sektöründe da¤›t›m ve üretim özelleﬂtirmelerinin h›zla tamamlanarak, sektörün liberalizasyonunu h›zla gerçekleﬂtirmek üzere,
özel sektör giriﬂimcilerinin de ihtiyaçlar›na cevap verecek ve konunun taraflar›n›n
mutabakat›n› alan bir stratejinin benimsenerek titizlikle uygulanmas› gerekmektedir.
Bu anlay›ﬂ hayata geçirilmedi¤i takdirde, Türkiye, yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmek bir
yana, çok yak›n gelecekte enerji s›k›nt›s› ile baﬂbaﬂa kalacakt›r.
Ulaﬂt›rma sektöründe de liman özelleﬂtirmelerinin tamamlanmas›, demiryolu yap›m› ve iﬂletilmesinin önünün aç›lmas› gerekmektedir.
Sektör spesifik alanlardan bir tanesi de perakende sektörüdür. Tüm dünyada, bu
sektöre dönük düzenlemelerin azalt›lmas›n›n gündemde oldu¤u bir zamanda, kay›td›ﬂ› ekonomi ile mücadele ve tüketici haklar› aç›s›ndan da son derece önemli kazan›mlar› içeren organize perakende sektörünün geliﬂimini engelleyecek düzenlemelerin
gözden geçirilmesi, büyük bir geliﬂme potansiyelini bar›nd›ran sektörü s›n›rlamaktad›r.
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3.3.2. Finansal Piyasalar›n Derinleﬂtirilmesi
Mali sistemin, uzun y›llar boyunca kamu aç›klar›n› kapatmak amac›yla kullan›lmas›, politik ve ekonomik istikrars›zl›klar reel sektörün finansman maliyetini olumsuz etkilemiﬂ, ﬂirketlerin uzun vadeli finansman yaratma ﬂans›n› k›s›tlam›ﬂt›r. Bununla birlikte; artan üretim, zorlaﬂan rekabet koﬂullar›, tüketici beklentilerindeki de¤iﬂim gibi etkenler, reel sektörün finansman ihtiyaçlar›n›n çeﬂitlenmesini ve derinleﬂtirmesini zorunlu k›lmaktad›r. ﬁirket bilançolar›n›n maruz kald›¤› piyasa risklerinin
yönetilmesi gereklili¤i de göz önüne al›nd›¤›nda, reel sektörün kullanmas› gereken
ürün çeﬂitlili¤i artmal›d›r.
Geçmiﬂ y›llarda yaﬂanan olumsuz makroekonomik koﬂullar›n sonucu olarak istikrars›z bir ekonomik ortamda yürütülen bankac›l›k faaliyetleri, bilanço büyüklüklerinin arzu edilen noktaya ulaﬂmas›n› engellemiﬂtir. 2001 y›l›ndan itibaren uygulanmaya
baﬂlayan programla birlikte, ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na yönelik önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Yeniden yap›land›rman›n ve makroekonomik istikrar›n sa¤lanmas›n›n
olumlu etkileri 2002 y›l›ndan itibaren etkisini göstermektedir. Serbest kur ve enflasyon hedeflemesi politikas› finansal fiyatlarda istikrar sa¤lam›ﬂ, Merkez Bankas›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve enflasyonla mücadeleye odaklanmas›, s›k› maliye politikas› ve yüksek
faiz d›ﬂ› fazla hedeflerine düzenli olarak ulaﬂ›lmas› ekonomik birimlerin beklentilerini ve makro dengeleri olumlu etkilemiﬂtir. Dünya genelindeki olumlu koﬂullar›n da
etkisiyle artan ekonomik istikrar, bankac›l›k kesimi baﬂta olmak üzere finans piyasalar›n› olumlu etkilemiﬂ, para ve sermaye piyasalar›n›n geliﬂimini desteklemiﬂtir.
Son 5 y›ll›k süreçte risk yönetiminin geliﬂtirilmesi ve kurumsallaﬂmas› yönünde
önemli mesafeler al›nm›ﬂt›r. Bankac›l›k sisteminde yeniden yap›land›rma çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan, sektörün düzenleme ve denetim sistemi iyileﬂtirilmiﬂ, risk alma ve
yönetme süreci de¤iﬂtirilmiﬂtir. Kurumsal altyap›n›n güçlendirilmesi yönelik yasal ve
kurumsal düzenlemeler yürürlü¤e konmuﬂtur. 2000 y›l›nda faaliyete baﬂlayan BDDK
taraf›ndan yap›lan düzenlemeler ile bankac›l›k mevzuat› uluslararas› düzenlemelere, tavsiyelere ve özellikle AB direktiflerine önemli ölçüde yaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Banka
bilançolar›nda ﬂeffafl›¤›n art›r›lmas›, uluslararas› muhasebe standartlar›na uyum,
banka mali bünyelerinin güçlendirilmesinin yan› s›ra risk tan›m› ve yönetim yap›s›nda da uluslararas› uygulamalar dikkate al›narak düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Uluslararas› Para Fonu ile gerçekleﬂtirilen anlaﬂmalarda oluﬂturulan hedeflere sad›k kal›nma-
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s› da, bu süreci desteklemiﬂ ve sektörün yurt d›ﬂ› finansal piyasalarla entegrasyonunun geliﬂtirilmesine katk›da bulunmuﬂtur.
Büyük maliyetlerle gerçekleﬂtirilen yeniden yap›land›rma program› çerçevesinde elde edilen olumlu sonuçlara ra¤men, Türkiye’de finansal sisteminin geldi¤i nokta ﬂirketlerin yeniden yap›lanmas›n› finanse etmek aç›s›ndan
yeterli de¤ildir.
AB-15 ülkelerinin bankac›l›k sistemleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Türk bankac›l›k sisteminin bütün göstergeler itibar›yla henüz küçük bir ölçe¤e sahip oldu¤u görülmektedir. ﬁube ve personel say›s› gibi, hizmet kapasitesini do¤rudan etkileyen göstergelerde Türk bankac›l›k sistemi geridedir. Toplam aktiflerin, kredi ve mevduat stoklar›n›n hem mutlak büyüklükleri, hem kiﬂi baﬂ›na büyüklükleri, AB-15 ülkelerine k›yasla son derece düﬂüktür. Benzer ﬂekilde bu büyüklüklerin milli gelire oranlar› incelendi¤inde, yine AB-15 ülkelerinin oldukça gerisinde oldu¤u görülmektedir.
• Ekonomide kay›td›ﬂ› faaliyetlerin çoklu¤u ve kredi kullan›c›lar›n mali
tablolar›n›n yetersizli¤i önemli bir sorun oluﬂturmaktad›r.
• Gözetim ve denetim etkinli¤inin art›r›lmas› gerekmektedir.
• Yasal yükümlülükler arac›l›k maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
• Risk yönetimi sistemlerinin etkinli¤inin art›r›lmas› gerekmektedir.

3.3.2.1. Finansal Piyasalardaki Öncelikler
Küresel piyasalarda rekabet etmek zorunda kalan ﬂirketlerin bu yeni duruma uyum sa¤layabilmesi için, finansmana eriﬂim koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi gerekmektedir.
‹lk olarak, k›sa dönemde reel sektörün borçlanma senetleri ç›karabilmesini sa¤layan teﬂvik mekanizmalar› veya vergi avantajlar› getirilmelidir. Aksi halde, düﬂük likidite risk primini art›rmakta, bu da özel kesimin borçlanma imkânlar›n› s›n›rlamak-
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tad›r. Özel sektör borçlanma senetlerindeki ilave risk primi, vergi avantajlar›yla dengelenmedi¤i sürece, ikincil piyasan›n geliﬂmesi mümkün olmayacakt›r. Ayr›ca finansal piyasalar›n küreselleﬂmesiyle birlikte artan piyasa risklerinin kontrol alt›na al›nmas›n› sa¤layan türev ürünlerinin kullan›m› yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve bu ürünleri kullan›m›n› teﬂvik edici düzenlemeler getirilmelidir.
Finansal piyasalarda geliﬂme istenilen boyutlarda olmad›¤› durumda, özel kesimi
yurt d›ﬂ› finansal piyasalara yönelmek durumunda kalmakta, bu da, reel sektör bilançolar›nda d›ﬂ borç kalemninin giderel büyümesine yol açmaktad›r.
Özellikle ülkemizde bankalar›n kendi lehlerine ald›klar› tüm paralar üzerinden
hesaplad›klar› BSMV büyük oranla müﬂterilere yans›t›lmakta olup, bankalar›n kendi
portföylerinden elde ettikleri karlar üzerinden ödenen BSMV ise bankalar›n kaynak
maliyetini yükseltmektedir. Bankalar›n girdileri nedeniyle yüklendikleri KDV’nin
mahsup imkan› olmamas› da göz önüne al›nd›¤›nda BSMV’nin kademeli olarak indirilmesi, Türk bankac›l›k sektörünün uluslararas› finans piyasalar› karﬂ›s›ndaki rekabet gücünü artt›rarak finans piyasalar›n›n geliﬂimine katk› sa¤layacakt›r. Bu sayede
finans sektörünün arac›l›k iﬂlevini daha etkin yerine getirmesi ve dolay›s› ile reel
sektöre daha fazla kaynak sa¤lanmas› mümkün olabilecek ve yüksek arac›l›k maliyetleri nedeniyle yurt d›ﬂ› finansal piyasalardan yap›lan iﬂlemlerin yurtiçi piyasalara
yönelmesi h›zlanacakt›r.
SPK’n›n vizyonu, mevcut durumun düzenlenmesinin yan› s›ra Türk Sermaye Piyasalar›n›n derinleﬂmesi ve çeﬂitlendirilmesi olmal›d›r. SPK, prosedürlerin basit ve
h›zl› olmas›n› sa¤lamal› ve mevzuatlar› genel çerçevede esnek olacak ﬂekilde düzenlemelidir.
Bankac›l›k, Türk finans sektörünün en önemli fon arz› yaratan kesimi oldu¤u için
reel sektör aç›s›ndan hayati bir öneme sahiptir. Bu yüzden bankac›l›k kesiminde yaﬂanan herhangi bir yap›sal de¤iﬂim, reel sektörü do¤rudan etkilemekte ve ekonominin geneline yay›lmaktad›r.
Reel sektör bankac›l›k iliﬂkilerini yeni bir düzeye ç›karacak düzenlemeler BASEL
II uygulamalar›d›r. Bilindi¤i gibi, BASEL standartlar›, 2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren uygulamaya konacakt›r. Yeni uygulama, bankalar›n daha esnek risk ölçüm yöntemle-
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rine baﬂvurmalar›n› sa¤larken piyasa ve kredi risklerinin yan›nda operasyonel risklerin de sermaye yeterlili¤ine dahil edilmesi mecburiyetini getirmiﬂtir. Kredi riskinin
hesaplamas›nda da özellikle Türkiye gibi OECD ülkesi ama düﬂük dereceli ülkeleri
etkileyebilecek önemli de¤iﬂiklikler getirmektedir. Yeni düzenleme Türk Bankac›l›k
sisteminde faaliyet gösteren bankalar aç›s›ndan ilave sermaye gereksinimi do¤urmaktad›r. Bankalar›n yüksek dereceye sahip firmalara fon kulland›rmay› tercih edecek olmas› nedeniyle mevzuattaki bu de¤iﬂiklik kredi sürecinin di¤er ucundaki reel sektör firmalar›n› da yak›ndan ilgilendirmektedir.
Yeni oluﬂacak kredilendirme sürecinde risk bazl› kredi fiyatlama sistemine geçilecektir. Bu da, düﬂük dereceli kuruluﬂlar için ek maliyet anlam›na gelmektedir.
Türkiye’de, az say›da firman›n ba¤›ms›z kuruluﬂlar taraf›ndan derecelendirildi¤i bilinmektedir. Bu nedenle reel sektör yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n› h›zland›rmal›d›r. Risk bazl› fiyatlaman›n bankac›l›k sektöründe yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, reel
sektör kurumlar›n›n yönetiﬂim sistemlerini derinleﬂtirmeleri gerekecektir. Yeni uygulamalar çerçevesinde taraflar›n beraberce hareket etmesi, öngörülen temel sorunlar›n aﬂ›lmas›nda etkili olacak ve bankac›k reel sektör iliﬂkisinin büyümeyi destekler nitelikte kesintisiz devam etmesini sa¤layacakt›r. Bu sürece kamu otoritelerinin de vergi ve di¤er mevzuatlarda yapacaklar› düzenlemeler ile önemli katk›lar
sa¤lamas› gerekmektedir.
BASEL II’nin yarataca¤› ortamda ilk aﬂamada reel sektöre aktar›lacak kaynaklarda bir daralma öngörülse de orta vadede sermaye kullan›m›n etkinleﬂmesine ve verimlilik art›ﬂ›na yol açmas› beklenmektedir.
Reel sektörün içerisinde en ciddi finansman s›k›nt›s›n› KOB‹’ler yaﬂamaktad›r. Bu
ﬂirketlerin, iﬂletmenin etkin pazarlama, nakit yönetimi, e-ticaret gibi çeﬂitli fonksiyonlar›nda yetersiz oldu¤u bilinmektedir. Ayn› zamanda söz konusu ﬂirketlerin kalk›nma yolunda önemli katk›lar› olmas› beklenmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak
bankalar›n yenilik (inovasyon) yaratabilecek ﬂirket yap›lar›na ve üretim süreçlerindeki belirsizliklere uygun finansman modelleri üzerinde durmalar› gerekmektedir.
Bu konuda “risk sermayesi” en iyi alternatif finansman stratejisi olarak önerilmektedir. Yurt d›ﬂ› tecrübeler risk sermayesinin geleneksel kredilendirme sürecine oranla
küçük firmalarca daha çok tercih edildi¤ini ve sonuçlar›n daha etkin oldu¤unu göstermektedir.
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Risk sermayesi fonlar›, yeni kuruluﬂ dönemlerinde; ürün geliﬂtirme, araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetleri ve ürünlerin pazarlama etkinliklerinin geliﬂtirilmesi amac›yla kullan›labilmelidir. Kuruluﬂ sonras› dönemlerde ise, iﬂletmenin kapasite art›r›m›, yeni
pazar bulma gibi büyüme hedefli giriﬂimlerinin kaynak ihtiyac› karﬂ›lanmal›d›r. Geliﬂme potansiyeli yüksek, yeni teknolojileri kullanmada son derece esnek olan firmalar›n ve projelerin bulunmas› ve risk sermayesi yöntemi ile desteklenmesi sonucu KOB‹’lerin sermaye piyasalar›ndan yararlanmas› sa¤lanmal›d›r.
Ülkemizde KOB‹’lere yönelik yap›lan finansal destek, a¤›rl›kl› olarak kamu bankalar› yoluyla sa¤lanm›ﬂt›r. TSKB ve Halk Bankas›’n›n KOB‹’lere yönelik sübvanse
edilmiﬂ kredileri günümüzde etkinli¤ini yitirmiﬂtir. Bu nedenle KOB‹’lere yönelik ihtisas bankac›l›¤› geliﬂtirilmelidir. Halk Bankas›n›n gerçek anlamda bir KOB‹ bankas› olarak yeniden yap›land›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu amaca ulaﬂmak için özelleﬂtirilme söz konusu olabilece¤i gibi, Halk Bankas› kredilerinin baﬂka bankalar arac›l›¤›
ile kulland›r›lmas› seçenekleri de tart›ﬂ›lmal›d›r.

3.3.2.2. ﬁirketlerin Yönetim Yap›s› Aç›s›ndan Öncelikler
Di¤er yandan, ﬂirketlerin yönetim yap›s› da, finansal piyasalar›n geliﬂimi aç›s›ndan
baz› k›s›tlar getirmektedir. Bu k›s›tlamalar›n nas›l kald›r›labilece¤ine iliﬂkin öneriler
ﬁirket Yap›lar› bölümünde ele al›nm›ﬂt›r.

3.3.3. ‹ﬂgücü Piyasalar›ndaki Kat›l›klar›n Giderilmesi
Türkiye’de 2005 y›l›nda brüt ayl›k asgari ücret 364 € ile Polonya (183€), Slovakya (167€), Estonya (159€), Bulgaristan (120€), Romanya (69€) gibi OECD
ülkelerine k›yasla yüksektir. Asgari ücretli çal›ﬂan›n iﬂveren üzerindeki yükü, formel sektördeki ortalama ücretin yüzdesi olarak de¤erlendirildi¤inde ise tüm
OECD ülkeleri aras›nda Avustralya’dan sonra en yüksek ikinci s›radad›r37. Bölgeler ve sektörler aras›ndaki verimlilik farkl›l›klar› dikkate al›nd›¤›nda, ücret seviyesi, baz› durumlarda daha da yükselmektedir. Yüksek iﬂgücü maliyetlerinin düﬂürülmesinin istihdama yapaca¤› katk› da dikkate al›narak iﬂgücü üzerindeki prim
ve vergi yükü azalt›lmal›d›r.
37 Gönenç, Rauf, Willi Leibfritz ve Gökhan Y›lmaz, (2007), “Enhancing Turkey’s Growth Prospects by Improving Formal Sector Business Conditions”
OECD Economics Department, Working Papers, No: 542
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Uygulanmakta olan makro politikalar›n istihdam olanaklar›n› daha ileri
götürebilmesi için iﬂgücü piyasas› mikro reformlarla desteklenmeli; iﬂgücü
piyasas›ndaki kat›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› suretiyle ekonominin istihdam yaratma kapasitesi ve istihdam kalitesi art›r›lmal›d›r.
Bu çerçevede, iﬂgücü maliyetleri üzerindeki vergi ve prim yükü, ücret belirleme
mekanizmalar›, iﬂ arama süreçleri ve vas›f uyumu baﬂta olmak üzere, iﬂgücü piyasas›na yönelik yap›sal düzenlemelere h›z verilmesi gerekmektedir38.
3.3.4. ‹ﬂ ve Yat›r›m Ortam›n›n ‹yileﬂtirilmesi
Türkiye’nin son y›llarda yakalad›¤› büyüme h›z›n›n sürdürülebilmesi için yap›sal dönüﬂümü destekleyecek en önemli reform alan› iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesidir.
Küreselleﬂmenin ayr›lmaz bir parças› olan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›,
öz kaynaklar› büyüme için gerekli olan yat›r›mlar›n finansman› için yeterli olmayan
geliﬂmekte olan ülkelere sa¤l›kl› bir finansman imkan› sa¤lamaktad›r. Bu durum
Türkiye için de geçerlidir. Ancak yap›lan bütün çal›ﬂmalara ra¤men, Türkiye son iki
y›la kadar, potansiyelinin çok alt›nda yabanc› yat›r›m çekebilmiﬂtir.
Türkiye, yap›lan bütün çal›ﬂmalara ra¤men, rekabet içerisinde bulundu¤u di¤er
geliﬂmekte olan ülkelere k›yasla belirgin bir üstünlük sa¤layamam›ﬂt›r.
Yurtiçi tasarruflar›n›n imkan tan›d›¤› bir rakam›n üzerinde yat›r›m yapabilmek ve
büyüme h›z›n› daha art›rabilmek, Türkiye’nin do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› konusunda son iki senede göstermiﬂ oldu¤u performans›n devam›na ba¤l› olacakt›r. Uluslararas› rekabetin daha da artt›¤› bir ortamda, Türkiye’nin geçmiﬂ y›l performans›n› koruyabilmesi kolay olmayacakt›r. Ayr›ca, Türkiye’nin reform ivmesinin
düﬂmesine ra¤men, birçok baﬂka geliﬂmekte olan ülkede, iddial› reform programlar› uygulanmakta oldu¤u göz önüne al›nmal›d›r.
Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi bütüncül bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmeli, ekonomik ve siyasi istikrar, hukuk sistemi, iﬂleyen piyasa ekonomisi ve adil rekabet ortam› ile yat›r›mc›lara sunulan teﬂvikler bir bütün olarak dikkate al›nmal›d›r.
38 ‹ﬂgücü piyasas›n›n yap›sal kat›l›klar›n›n giderilmesi için öneriler, “‹ﬂgücü Piyasas›/‹stihdam” bölümünde ele al›nm›ﬂt›r.

111

Türkiye’nin 2005 y›l›nda AB ile müzakerelere baﬂlam›ﬂ olmas›, 2001 krizi ertesinde uygulamaya koydu¤u ekonomik reformlar ve makroekonomik istikrar, siyasi istikrarla birlikte, iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Son 5 y›ld›r sa¤lanan siyasi ve ekonomik istikrar, sa¤l›kl› bir yat›r›m ortam› için temel unsurlar› oluﬂtursa da, bu alanda rakip ülkelerin benimsemiﬂ olduklar› kesintisiz reform
süreci, Türkiye’nin de yeni ve farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ politikalar› uygulamaya koymas›n› gerektirmektedir.
Yat›r›m ortam›n›n önündeki idari ve teknik engeller, yeni yat›r›mlar› ve istihdam
yarat›lmas›n› engellemekle kalmaz, kay›td›ﬂ›n› besler ve yolsuzluklarla mücadeleyi
zorlaﬂt›r›r. Ço¤u kez ülkeler, yoksullukla mücadele ve vatandaﬂlar›na daha uygun
koﬂullarda özel ve kamu hizmeti götürebilmek için ekonomiye çeﬂitli düzenlemelerle müdahale yolunu seçmiﬂlerdir. Ancak, bu giriﬂimler beklenenin tam tersi sonuç
vermiﬂ, ço¤u kez, aﬂ›r› düzenleme ve düzenlemenin yol açt›¤› gecikmeler, aﬂ›r› iﬂlem maliyeti, yetki karmaﬂas›, ekonomik aktiviteleri kay›td›ﬂ›na zorlarken, toplumun
en muhtaç kesimlerini korumakta da baﬂar›s›z kalm›ﬂt›r. Dünya Bankas›’n›n Doing
Business baﬂl›kl› çal›ﬂmas› bu durumu gözler önüne sermektedir39. Bu çal›ﬂman›n
verilerinden hareketle, büyüme performans› ve iﬂ ortam›n›n elveriﬂlili¤i aras›ndaki
iliﬂki analiz edildi¤inde, iﬂ ortam› elveriﬂli olan ülkelerin ayn› zamanda, kiﬂi baﬂ›na
gelir seviyelerinin de yüksek oldu¤u görülmektedir.
‹ﬂ ortam› ve gelir seviyesi aras›ndaki iliﬂkiye bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin yat›r›m ortam›, gelir seviyesinin iﬂaret etti¤i düzeyin çok alt›nda ç›kmaktad›r. Bu tespit de,
Türkiye’nin, gelir düzeyini art›rmak için baﬂta iﬂ ortam› olmak üzere, kurumsal yap›n›n iyileﬂtirilmesine önem vermesi gerekti¤ine iﬂaret etmektedir.
Bu sebeple yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda ﬂirketlerimizin
de yönetim ve iﬂ yapma anlay›ﬂlar›n› uluslararas› standartlar çerçevesinde yap›land›rmalar› gerekmekte. Global ekonominin aktörleri haline gelen ve her türlü kapasitede yabanc› ortakl›klar tesis edebilen büyük ﬂirketlerimiz bir yana, ülkemizde faaliyet gösteren ﬂirketlerin % 99’u KOB‹ vasf›nda olan iﬂletmelerdir. Bu iﬂletmelerimizin dünya pazarlar›nda yer bulabilmesi ve yabanc› finansman çekebilmesi için bir
tak›m zorunlu yap›lanmalar› tamamlamas› gerekmektedir. ﬁirketlerimizin hem uluslararas› geliﬂmelere uyum sa¤lamak hem de Avrupa Birli¤ine uyum sürecinde üzer39 World Bank (2006), Doing Business Indicators

112

lerine düﬂen görevleri yerine getirebilmek için, teknolojik altyap›lar›n› güçlendirmeleri, üstün kalite standartlar›n› hedeflemeleri, kurumsallaﬂmalar›n› tamamlamalar›,
yönetimin kültürlerini geliﬂtirerek ﬂeffaf, hesap verebilir, adil ve az›nl›k haklar›na
sayg›l› bir yönetim anlay›ﬂ› benimsemeleri gerekmektedir.
Kamu ve özel sektör aras›nda yak›n ve etkin bir iﬂbirli¤i oluﬂturan YOIKK,
Türkiye’nin yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmek için ihtiyaç duydu¤u sürdürülebilir reform hedefini gerçekleﬂtirmeye uygun bir yap›d›r. Ancak bu yap›n›n etkin bir ﬂekilde çal›ﬂabilmesi için hem özel sektöre hem de kamu kesimine
çok önemli görevler düﬂmektedir.
Ekonomideki yap›sal reform sürecinin mikro reformlarla desteklenmesinde TÜS‹AD’›n da etkin olarak kat›l›m sa¤lad›¤› Hazine Müsteﬂarl›¤› bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu (YOIKK) önemli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmektedir.
YOIKK’in temel iﬂlevi, Türkiye’deki yat›r›mlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yat›r›m ortam›n›n rekabet gücünü artt›racak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliﬂtirmek ve iﬂletme dönemi de dahil olmak üzere yat›r›m›n her safhas›nda, ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n karﬂ›laﬂt›¤› idari engellere çözüm üretmektir. YOIKK, yat›r›m ortam›n› do¤rudan ilgilendiren; ﬁirket Kuruluﬂu, ‹stihdam, Sektörel Lisanslar, Yat›r›m Yeri, Vergi ve Teﬂvikler, D›ﬂ Ticaret ve
Gümrükler, Yat›r›m Promosyonu, Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar›, Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m Mevzuat› ve Kurumsal Yönetim konular›nda görevli Teknik Komiteler arac›l›¤›yla yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
2002 Mart ay›ndan itibaren fiilen aktif hale gelen YOIKK ve Teknik Komitelerin
çal›ﬂmalar› neticesinde çok önemli reformlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l›n›n May›s
ay›nda YOIKK kararlar› ile Teknik Komitelerin çal›ﬂmalar›na ivme kazand›rmak, yap›lacak olan çal›ﬂmalar› takip ve koordine etmek üzere Hazine Müsteﬂarl›¤› baﬂkanl›¤›nda YOIKK Yönlendirme Komitesi kurulmuﬂtur.
Ancak bu çal›ﬂmalarda zaman içerisinde ilerleme kaydedilemedi¤i olmuﬂtur. Reform süreci sürdürülebilir olamam›ﬂt›r. Baz› dönemlerde siyasi istikrars›zl›klar nedeniyle teknik komiteler nezdinde yaﬂanan somut geliﬂmeler çok s›n›rl› düzeyde kal-
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m›ﬂ; Kurul, teknik düzeyde yürütülemez hale gelmiﬂtir. Bilindi¤i gibi yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi için yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar devaml›l›¤› olan, sürekli yenilenmesi gereken reform alanlar›d›r. Bu alanlarda yap›lan çal›ﬂmalar›n kesintisiz bir ﬂekilde takip edilmesi gerekmektedir. YOIKK sürecinde çok önemli baﬂar›lar elde edilse de, özellikle siyasi istikrars›zl›k veya seçim dönemlerinde yaﬂanan durgunluk, reform sürecini büyük ölçüde kesintiye u¤ratmaktad›r. YOIKK çal›ﬂmalar›n›n sonuca
ulaﬂabilmesi için siyasi iradenin sa¤lam ve bürokrasinin iﬂler olmas› gerekmektedir.
YOIKK sürecine h›z ve ivme kazand›rmak amac› ile 2007 y›l›n›n Ocak ay›nda düzenlenen III. K›z›lcahamam Yat›r›m Konferans› kapsam›nda YOIKK ve YOIKK’in
Teknik Komiteleri, kendi görev alanlar›na giren konularda toplant›lar düzenlemiﬂlerdir. Konferans süresince, Kurul ve Teknik Komitelere mensup kamu ve özel sektör
temsilcileri taraf›ndan YO‹KK sürecinde al›nan kararlar gözden geçirilmiﬂ ve yeni
öneriler geliﬂtirilmiﬂtir. Konferans sonucunda önümüzdeki iki y›ll›k dönemde yat›r›m
ortam›n›n iyileﬂtirilmesi amac›yla al›nmas› gereken önlemler belirlenmiﬂ, yap›lmas›
kararlaﬂt›r›lan bu faaliyetler, Eylem Planlar› eﬂli¤inde kamuoyu ile de paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹dari ve teknik engellerin kald›r›lmas›, çok katmanl›, karmaﬂ›k düzenleme sistemleri ve vergi sistemi yerine basit, standart, yeknesak, dolay›s›yla idari maliyeti düﬂük
ve uygulamas› kolay bir mevzuat geliﬂtirilmesi hedeflenmelidir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, YO‹KK kapsam›nda yürütülmekte olan yap›sal ve yasal
düzenlemelerin etkinlikten uzak ve a¤›r iﬂlemesi ve dolay›s›yla yürütülen reform çal›ﬂmalar›n›n etkisiz ve s›n›rl› sonuçlar vermesi Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n hala istenilenden oldukça uzak bir noktada olmas›na yol açmaktad›r.
3.3.4.1. Hukuk Reformu
Piyasa ekonomisinin etkin biçimde iﬂlemesi, yat›r›m ortam›n›n iyileﬂmesi, daha fazla yabanc› sermaye çekilebilmesi ve istihdam›n artmas› için hukuki istikrar, ekonomik ve siyasi istikrar kadar önemlidir.
Hukuk reformu kapsam›nda, hukuk sisteminin h›zl› ve etkin bir hale getirilmesi,
kanunlar›n geriye yürümezli¤i ilkesine iﬂlerlik kazand›r›lmas›, karmaﬂ›k ve çok katmanl› yasal düzenlemelerin basitleﬂtirilmesi, yat›r›mc›lar için ﬂeffaf ve güvenilebilir
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bir hukuk sistemi yarat›lmas›, fikri mülkiyet haklar› ve kazan›lm›ﬂ haklar›n güvence
alt›na al›nmas›, haks›z rekabetin önlenmesi, vakit yitirilmeden ele al›nmas› gereken
konular olarak öne ç›kmaktad›r.
‹dari yarg› kararlar›, yat›r›m kararlar› ve özellikle özelleﬂtirmeler aç›s›ndan çok
önem taﬂ›maktad›r. ‹dari yarg›n›n görevi, idarenin iﬂlemlerinin hukuka uygunlu¤unu
denetlemektedir. Oysa pek çok davada yürürlükteki idari usul hukukundaki yetersizlikler nedeniyle idari iﬂlemlerin kamu yarar›n› gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtirmeyece¤i,
di¤er bir ifadeyle yerindeli¤i sorgulan›r hale gelmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m sebebiyle, idari
iﬂlemlerin ak›beti ile ilgili belirsizlik ciddi derecede artmaktad›r. Tüm unsurlar› ile hukuka uygun görünen bir idari iﬂlemin, çok geniﬂ tan›mlanm›ﬂ “kamu yarar›” olgusu
çerçevesinde iptal edilmeyece¤inin güvencesi yoktur. Yat›r›mc›lar›n karﬂ›laﬂt›¤› ikinci büyük problem ise, ülkemizde idari iﬂlemlerin, do¤urduklar› kazan›lm›ﬂ haklar korunmaks›z›n de¤iﬂtirilebilmesi veya kald›r›labilmesidir. Bu nedenle, yat›r›m sürecinin
belirsizli¤e u¤ramamas› için, idari iﬂlemler sonucunda do¤an haklar›n geri al›nabilmesi ya da gelece¤e yönelik kald›r›labilmesi yönünde idareye b›rak›lan takdir yetkisini k›s›tlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
3.3.4.2. Adil Rekabet Ortam›/Rekabet Politikas›
Etkin/adil rekabet ortam› ile rekabetçi bir piyasan›n tam iﬂlerlik kazanmad›¤› ve kay›td›ﬂ›n›n önlenemedi¤i durumda Türkiye’nin yat›r›m potansiyelini daha fazla art›rmas› da mümkün olmayacakt›r.
Ekonomik etkinli¤i artt›ran en önemli etkenlerden biri de rekabet politikas›d›r. Bu
sebeple ekonomi politikas› içinde rekabet politikas›n›n yeri güçlendirilmelidir. Kaynaklar›n etkin kullan›m›, maliyetlerin düﬂürülmesi, yeni teknolojiler bulunmas›, bu teknolojilerin üretime yans›t›lmas› ve fiyatlar›n düﬂmesi, rekabet sayesinde gerçekleﬂtirilmektedir. Bu sebeple rekabet kurallar›n›n serbest rekabet ortam›n›n gerçekleﬂtirilmesi yönünde etkin uygulanmas› için rekabet mevzuat› ve di¤er mevzuat aras›ndan uyumun
sa¤lanmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu ba¤lamda, rekabete ayk›r› hükümler içeren
mevcut sektörel mevzuat›n rekabet mevzuat›na uyumunun sa¤lanmas› ve tüm kamu
kurum ve kuruluﬂlar›n›n piyasalarda rekabete etkisi olacak düzenlemeler yaparken rekabet politikas›n› dikkate almas›, rekabet hukuku ilkelerine ayk›r› olacak düzenlemeler
yapmamalar› ve söz konusu düzenlemeler aç›s›ndan ilgili kurumlar›n Rekabet Kuru-
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mu’nun görüﬂünü almalar› sa¤lanmal›d›r. Devlet taraf›ndan rekabet hukukunun ötesine
giden sektörel düzenlemelerin yap›ld›¤› alanlarda rekabet hukuku ile sektörel mevzuat
aras›nda ve bu mevzuat› uygulayan kurumlar aras›ndaki iliﬂki ve iﬂbirli¤i mekanizmalar› ilgili mevzuatta net bir ﬂekilde belirlenmelidir. Bu alanlarda, genel ekonomik yarar
d›ﬂ›nda rekabet hukukuna istisna oluﬂturabilecek düzenlemelere gidilmemelidir.
Bu çerçevede etkin bir rekabet hukuku uygulamas› için 4054 say›l› Kanun’da öngörülen Rekabet Kurumu’nun idari ve mali özerkli¤i korunmal›d›r. Bu amaçla özellikle Kurul’a, kendisine tahsis edilen gelirlerden yeterli bir bütçe oluﬂturma imkan›
sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca, Rekabet Kurulu üyelerinin atanmas›na iliﬂkin düzenlemeler
Kurul’un karar almadaki ba¤›ms›zl›¤›n›n ve bu alandaki uzmanl›¤›n›n art›r›lmas›n›n
sa¤lanmas› bak›m›ndan gözden geçirilmelidir.
Rekabet Kurulu kararlar›n›n yarg›sal denetimi etkin ve saydam hale getirilmelidir.
Yarg›sal denetim sürecinin etkin çal›ﬂamamas› rekabet hukuku uygulamas›n›n etkinli¤ini de sekteye u¤ratmaktad›r. Bu nedenle yarg›sal denetimin etkin hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas› bir zorunluluktur. Ayr›ca yarg› kararlar›na
ilgililerin ulaﬂmas› kolaylaﬂt›r›larak bu alanda saydaml›k sa¤lanmal›d›r.
3.3.4.3. Devlet Yard›mlar›
Devlet yard›mlar›n›n verimlili¤inin bir kez daha gözden geçirilmesi ve bu konudaki tüm temel politikalar›n kalk›nma planlar› ve y›ll›k programlar dikkate al›narak
bölgesel ve sektörel bazda yeni tedbirlerle ﬂekillendirilmesi hedeflenmelidir. Bu çerçevede sektörel çeﬂitlenmenin art›r›lmas› ve geleneksel olmayan yeni sektörlere yat›r›m yap›lmas›n›n teﬂvik edilmesi için, piyasa mekanizmalar› dahilinde, sektör spesifik planlar haz›rlanmal›d›r. Bu sayede Türkiye'nin yüksek katma de¤erli sektörlere yönelmesi mümkün olabilecek ve ara mal› ithalat› yerini alacak olan yurtiçi üretimle beraber ithalata ba¤›ml›l›k oran› da düﬂecektir. AB Komisyonu’nun Türkiye
için haz›rlanan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y›l› ‹lerleme Raporlar›n›n “rekabet politikas›”na ayr›lm›ﬂ olan bölümleri, Türkiye’ye yönelik olarak devlet yard›mlar›n›n kontrolü baﬂta olmak üzere özel imtiyazlara sahip kamu ﬂirketleri konusunda
ciddi eleﬂtiriler getirmekte ve “AB mevzuat› ile uyumlu olarak, devlet yard›mlar›n›n
izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu bir kurumun oluﬂturulmas› gerekti¤i”ni belirtmektedir.
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Bu çerçevede, devlet yard›mlar› konusunda mevzuat›m›z›n AB müktesebat›na
uyumlu hale getirilmesi amac›yla haz›rlanan “Devlet Yard›mlar›n›n Çerçevesi, ‹zlenmesi Ve Denetlenmesi ‹le Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun Tasar›s›” önemli bir ad›m oluﬂturmaktad›r. Türkiye’nin
uzun bir süreden beri yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olan düzenlemenin,
amaca en uygun ﬂekilde, ancak, art›k daha fazla gecikme yaﬂanmadan yasalaﬂmas›
faydal› olacakt›r. Tasar›’n›n genel gerekçesinde de ifade edildi¤i üzere, söz konusu
Kurul’un, plan ve y›ll›k programlar ile AB politika ve kurallar› çerçevesinde devlet
yard›mlar› politikalar›n› ve çerçeve kurallar›n› belirlemesi, tüm kuruluﬂlarca uygulanacak devlet yard›mlar›n›n kural ve politikalara uygunlu¤unu gözetmesi, ayr›ca koordinasyonu sa¤lamas›, uygulama sonuçlar›n› de¤erlendirmesi ve AB ile Dünya Ticaret
Örgütüne (DTÖ) bildirim yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlanmaktad›r.
Serbest ve adil rekabet ortam›n›, devlet yard›mlar›n›n bozucu etki yapmamas›
için, devlet yard›mlar›n› izlenmek ve denetlenmek üzere oluﬂturulacak mekanizman›n, bu görevini tek elden, tarafs›z ve etkin bir ﬂekilde yerine getirebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, devlet yard›mlar›na iliﬂkin politikalar›n belirlenmesi ile çeﬂitli kurumlar taraf›ndan verilen devlet yard›mlar›n›n Kanun’a uygunlu¤unun denetlenmesi fonksiyonlar›n›n birbirinden ba¤›ms›z olarak yürütülmesi önem kazanmaktad›r. Bu fonksiyonlar›n ba¤›ms›zl›¤›n›n kanunla garanti alt›na al›nabilmesi ﬂüphesiz
çok faydal› olacakt›r. Ancak kanunen ayr› kurumlar görevlendirilmedi¤i durumda,
uygulamada ba¤›ms›zl›¤›n etkin olarak sa¤lanmas› son derece önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede, Tasar› ile devlet yard›mlar›na iliﬂkin politikalar›n belirlenmesi
ve devlet yard›mlar›n›n denetlenmesi görevleri ayn› kurum bünyesinde tutulmuﬂ oldu¤undan, uygulamada her iki görevin birbirinden ba¤›ms›z olarak yürütülmesi gere¤i büyük önem taﬂ›maktad›r.
3.3.4.4. Fikri Haklar
Fikri haklara iliﬂkin politikalar›n belirlenmesinde; ekonomi, sanayi, bilim
ve teknoloji, kültür, e¤itim, yat›r›m ve d›ﬂ ticaret politikalar› ile bir eﬂgüdüm
sa¤lanmas› gerekmektedir.
Fikri haklar sistemi geçmiﬂte, sadece fikrî haklar konusunu oluﬂturan haklar›n s›-

117

n›rlar›n›, kullan›m ﬂekillerini ve tecavüz halinde yapt›r›mlar› belirleyen düzenlemelerle ifade edilirken, günümüzde, hak konusu ürün ve hizmetlerin, toplumsal geliﬂmenin ve ekonominin ana dinami¤i haline gelmesine ba¤l› olarak yarat›c›l›k, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabet edebilirlik süreçlerini de içine alan disiplinler aras›
bir yap›ya kavuﬂmuﬂtur. Bu kapsamda fikri haklar sistemi, teknoloji, ekonomi ve ticareti birbirine ba¤layan bir köprü olarak görülmektedir. Bu alan art›k sadece bir
hukuk kurallar› bütünü olmay›p önemli ölçüde sosyal ve ekonomik boyutu olan bir
görünüm kazanm›ﬂt›r. Bu nedenle fikri haklar sisteminin ﬂekillendirilmesi, salt hukuk kurallar›yla düzenlenen bir alan olmaktan ç›kmakta, ülkelerin sanayi, d›ﬂ ticaret, bilim-teknoloji, araﬂt›rma-geliﬂtirme, kültür ve e¤itim politikalar›yla da desteklenen ve bu alanlara iliﬂkin stratejilerin etkileﬂim halinde oldu¤u kapsaml› bir ulusal
politikay› gerekli k›lmaktad›r.
Fikri haklar konusunda konjonktürel de¤iﬂimlerden ba¤›ms›z, uzun vadeli bir strateji ortaya konulmal›d›r.
Bu çerçevede, Türkiye’de fikri haklar sisteminin yeterince geliﬂememesi ve istenen sosyal ve ekonomik faydalar›n›n ortaya konulamam›ﬂ olmas›n›n nedenlerinin
baﬂ›nda, fikri haklar sisteminin anlam›n›n ve öneminin yeterince anlaﬂ›lamam›ﬂ olmas› ve buna ba¤l› olarak geniﬂ kat›l›ml› bir ulusal politika ya da strateji belgesi üretilmemiﬂ olmas› gelmektedir. Fikri haklar alan›nda, ülkemizin ekonomik tercihleri
paralelinde, sektörel öncelikleri gözeten, teknolojik ilerlemeyi hedefleyen ve sistemi belirli ilkelere göre yap›land›ran bir politika ya da strateji belgesi oluﬂturulamam›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde, ülkemizde ne kadar fikir ve sanat eseri üretildi¤i tam olarak
bilinmedi¤i gibi, bu ürünlerin ülke ekonomisine sa¤lad›¤› katk›ya iliﬂkin herhangi
bir rakama ulaﬂ›lmas› da söz konusu de¤ildir.
ﬁirketlerimizin uluslararas› piyasalarda hak ettikleri yeri almalar› ve ülkeye teknoloji a¤›rl›kl› yabanc› sermaye çekebilmek aç›s›ndan fikri haklar›n önemi çok büyüktür. Toplumsal ve endüstriyel geliﬂimin sa¤lanmas› için, yarat›c›l›¤›n ve markalaﬂman›n benimsenmesinin ve geliﬂtirilmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Fikri haklar,
günümüzde gerek geliﬂmiﬂ ülkelerin ekonomisinin gerekse uluslararas› ticaretin en
önemli dayanaklar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Avrupa Birli¤i üyeli¤i yolunda ilerleyen Türkiye’nin hedefi, bilgi üreten ve ihraç eden bir ülke olabilmektir. Bu hedefe ulaﬂabilmenin ilk koﬂullar›ndan biri ise fikir eserlerinin üretimini özendirmek ve
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bunlar› korumakt›r. Türkiye’nin bilgi üreten ve rekabetçi bir yap›da sürdürülebilir
bir ekonomik büyüme sa¤lamas›n›n, toplumsal ve endüstriyel geliﬂimini tamamlamas›n›n kuﬂkusuz en önemli ﬂartlar› aras›nda buluﬂ yapmas›, marka yaratmas› ve
bilgi toplumuna dönüﬂmesi gelmektedir.
Bir ülkenin dünya çap›nda bilinen markalar›n›n olmas›, bir ülkede çok say›da patent tescilinin yap›lmas› o ülkenin geliﬂmiﬂlik seviyesini gösteren en büyük unsurlardan birisidir. Teknoloji a¤›rl›kl› know-how’a dayal› yat›r›mlar›n gerçekleﬂtirilebilmesi için de fikri haklar›n ve ticari s›rlar›n etkin olarak korundu¤u bir ortam yarat›lmas› gerekmektedir. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ekonomilere k›yasla Türk sanayinin teknolojik altyap› anlam›nda birçok eksi¤inin bulundu¤u ortadad›r.
3.3.4.5. AR-GE ve ‹novasyon
ﬁirketlerimizin AR-GE yat›r›mlar› yetersiz düzeydedir. Bu da ﬂirketlerin yüksek
katma de¤erde üretim yapabilmelerini engellemekte rekabet edebilme olanaklar›n›
olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de üretilen ürünlerin rekabetçili¤ini ve katma de¤erini art›rmak, ayr›ca markalaﬂmaya yard›mc› olmak için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine h›z verilmelidir.
Öncelikle bu alanda Türkiye’nin fikri haklarla ilgili mevzuat›n›n ve uygulamalar›n›n AB mevzuat› ve uluslararas› standartlar ile tam uyumlu olmas› ve fikri haklar›n korunmas›na ve bu yönde bir bilinç oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yürütülmesi
gerekmektedir. Hâlihaz›rda sürmekte olan yasalaﬂma çal›ﬂmalar› bir an önce tamamlanmal›d›r. Yarg› ve uygulama otoritelerini kapsayacak ﬂekilde uygulama yap›lar› ve
mekanizmalar›n› güçlendirerek, fikri mülkiyet haklar›n›n uygulanmas›n›n daha etkin
bir hale getirilmesi ve AB müktesebat›na tam uyumlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir
Türkiye’de inovasyon ve AR-GE desteklerinde arz ve talebin uyumunun ve finans
deste¤i sa¤layan arz kurumlar›n›n say›lar›n›n ve çeﬂitlili¤in art›r›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Mevcut durumda kamu araﬂt›rma fonlar› hariç tüm bu desteklerden yararlan›labilmesi için tekno-giriﬂimcilerin ﬂirketleﬂmiﬂ olmalar› gerekmekte, dolay›s›yla ülkemizdeki giriﬂimci sermayesi baﬂlang›ç durumundaki ﬂirketlerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamamaktad›r. Ar-Ge teﬂviklerinin uluslararas› kurallar çerçevesinde kapsam›n›n geniﬂletilmesi, özellikle Ar-Ge yard›mlar›n›n prototip üretimini de destekleyecek biçimde
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düzenlenmesi, destek süreçlerindeki bürokrasinin azalt›lmas› ve süreçlerin basitleﬂtirilmesi mevcut kaynaklar›n daha etkin kullan›m›na olanak verecektir. Devlet yard›mlar›n›n, kamu ihale ve vergi sistemlerinin araﬂt›rma ve inovasyona yönelik olarak yeniden yap›land›r›lmas›, fikri haklar›n etkin korunmas› ve araﬂt›rmac›lar için elveriﬂli bir
ortam sunulmas› Ar-Ge ve inovasyonun geliﬂmesi için destekleyici olacakt›r.
3.3.4.6. ﬁirket Yap›lar›
Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda ﬂirketlerin yönetim ve iﬂ yapma anlay›ﬂlar›n› uluslararas› standartlar çerçevesinde yap›land›rmalar› gerekmektedir.
Geliﬂmekte olan ülkelerin küreselleﬂmenin getirilerinden yararlanabilmesi ve bu sürecin verimlilik art›ﬂ›na ve büyümeye yol açmas›, ülkenin, d›ﬂa aç›lma sürecindeki kurumsallaﬂma seviyesine ba¤l›d›r. Kamu ve denetleyici/düzenleyici kurumlar baz›nda
kurumsallaﬂman›n sa¤lanamamas›, iﬂ ve rekabet ortam›n›n yeteri kadar iyileﬂtirilmemiﬂ
olmas›, iﬂletme baz›nda da kurumsallaﬂmaya geçilememesi ile sonuçlanmaktad›r.
Yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda ﬂirketlerin yönetim ve iﬂ
yapma anlay›ﬂlar›n› uluslararas› standartlar çerçevesinde yap›land›rmalar› gerekmektedir. Global ekonominin aktörleri haline gelen ve her türlü kapasitede yabanc› ortakl›klar tesis edebilen büyük ﬂirketlerimiz bir yana, ülkemizde faaliyet gösteren ﬂirketlerin % 99’u KOB‹ vasf›nda olan iﬂletmelerdir. Bu iﬂletmelerin dünya pazarlar›na
aç›labilmesi ve birleﬂme ve devralmalar yoluyla yabanc› finansman çekebilmesi için
iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi yan›s›ra, bu ﬂirketlerin yap›lar›nda da uluslararas› standartlara yaklaﬂmalar› gerekmektedir.
Birleﬂme, devralma ve bölünme iﬂlemleri, ﬂirket yap›lar›nda dönüﬂüm ve
ekonomide yeniden yap›lanmay› sa¤layan önemli araçlard›r. Yeniden yap›lanman›n özendirilmesi ve bölünme iﬂlemlerindeki sorunlar›n giderilmesi
gerekmektedir.
‹ﬂ ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi, birleﬂme ve devralmalar› cazip hale getirecektir. Bu çerevede Türkiye’nin reform ivmesini koruyarak, hukuk sistemini h›zl› ve
etkin bir hale getirmesi, kanunlar›n geriye yürümezli¤i ilkesine iﬂlerlik kazand›rmas›, yat›r›mc›lar için ﬂeffaf ve güvenilebilir bir hukuk sistemi yaratmas› gerekmekte120

dir. Fikri mülkiyet haklar› ve kazan›lm›ﬂ haklar›n güvence alt›na al›nmas›, kay›td›ﬂ›n›n ortadan kal›d›r›lmas›, haks›z rekabetin önlenmesi, rekabet politikas›n›n etkin uygulanmas›, liberalizasyon sürecinin tamamlanmas› gibi iﬂ ortam›nda adilli¤i geliﬂtirici hususlar, yurtd›ﬂ› ﬂirketler aç›s›ndan, Türkiye piyasas›nda iﬂ yapman›n cazibesini
art›racakt›r. Di¤er yandan, ﬂirketlerde ﬂeffafl›¤›n art›r›lmas› ve kurumsallaﬂman›n geliﬂmesi, denetimin uzman ve ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan uluslararas› standartlara
göre yap›lmas›, finansal tablolar›n›n uluslararas› muhasebe standartlar›na göre haz›rlanmas›, az›nl›k ve bireysel paysahipli¤i haklar›n›n kuvvetlendirilmesi gibi konularda ilerleme sa¤lanmas›, Türk ﬂirketlerinin yap›s›n› güçlendirecektir.
Türk Ticaret Tasar›s›’n›n ertelenmiﬂ olmas›, bölünme ve k›smi bölünme iﬂlemlerini sadece vergi düzenlemeleri ile düzenlenir durumda b›rakmaktad›r. Maliye Bakanl›¤›’n›n tebli¤ tasla¤› da bu konuda baz› s›n›rlamalar getirmektedir. Ortakl›k yap›s›n›n aynen muhafaza edilmesi yaklaﬂ›m›, bölünme iﬂlemlerinin ekonomik mant›¤› ile
uyumlu de¤ildir. ‹ﬂletmelerden kesilmesi halinde ayr›ca vergilendirilmesi gerekti¤i
öngörülen, vergi istisnas›ndan faydalanan sat›ﬂlar›n yaratt›¤› fonlar›n, enflasyon muhasebesi farklar› gibi kalemlerin, k›smi veya tam bölünme iﬂlemleri sonras›nda ya
da bulunduklar› hesaplar alt›nda, bölünme sonras› ortaya ç›kan kurumlar›n bilançolar›na aktar›lmas› iﬂletmelerden çekiﬂ say›lamamal›d›r.
ﬁirketlerimizde kurumsallaﬂmay› sa¤layacak olan en asli unsur, yasalaﬂmas› ertelenmiﬂ olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’n›n bir an önce yasalaﬂmas›d›r.
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›yla ilgili görüﬂmelerinin seçim sonras›na ertelenmesi, Türkiye’deki ﬂirketlerin uluslararas› standartlarda iﬂ yapmas›n›n ve ekonomide küresel bir oyuncu haline gelmesinin de ertelenmesi anlam›n› taﬂ›maktad›r.
Tasar›n›n, Türk ticaret hayat›n› daha ﬂeffaf ve güvenilir hale getirerek ﬂirketleﬂme ve
kurumsallaﬂma olgusunu ön plana ç›karmaya ve sermaye birikimini teﬂvik etmeye
yönelik hükümleri; ﬂirketlerde denetimin uzman ve ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan
uluslararas› standartlara göre yap›lmas›na ve finansal tablolar›n›n uluslararas› muhasebe standartlar›na göre haz›rlanmas›na yönelik hükümleri; Tasar› ile az›nl›k ve bireysel paysahipli¤i haklar›n› kuvvetlendirici düzenlemelerin getirilmesi sonucunda
paysahiplerine sa¤lanan koruman›n güçlendirilmesi, yat›r›m ortam›n› daha güvenli
hale getirme yönünde önemli bir aç›l›m getirmektedir.
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Türkiye’nin Ulusal Program dahilindeki taahhütleri çerçevesinde ve Avrupa Birli¤i ile yürütülen kat›l›m müzakereleri sürecinde de ifade edildi¤i gibi, AB Müktesebat›n›n “ﬁirketler Hukuku” Fasl›na iliﬂkin olarak tam uyumun sa¤lanmas› için de Tasar›’n›n iç hukukumuza bir an önce dâhil edilmesi gerekmektedir.
ﬁirketlerimizin, baﬂta BASEL II standartlar›na uyum olmak üzere, krediye eriﬂim
imkanlar›n› kolaylaﬂt›rabilmeleri ve karﬂ› karﬂ›ya olduklar› risk ve f›rsatlar› iyi de¤erlendirebilmeleri, risk yönetim kültürlerini geliﬂtirmelerini gerektirmektedir. ‹ﬂ dünyas›, risk yönetim kültürünü geliﬂtirmeli ve kurumsallaﬂt›rmal›, salt getiri maksimizasyonu anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂmal›d›r. Genellikle iﬂ dünyas›nda, getiriyi maksimize
etmeye yönelik bir anlay›ﬂ güçlü bir ﬂekilde yerleﬂmiﬂ durumdad›r. Bu durum, risk
yönetim kültürünü geliﬂtirmek isteyen kuruluﬂlarda engeller yaratabilmektedir. Çünkü risk yönetimi en yüksek getiriyi de¤il, en uygun getiri/risk kombinasyonunu elde etmeyi hedefler. Teoride kolayl›kla anlaﬂ›l›r gözükmekle birlikte, pratikte performans maksimizasyonuna hedeflenmiﬂ bir kültürde, risk yönetim anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesi zorlaﬂmaktad›r.
Risk Yönetimi ile spekülatif kazanç sa¤lama amac› birbiriyle kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Risk yönetim fonksiyonu, kar maksimizasyonu kültürünün bir parças› olarak görülmemelidir. Aksi durumda, her pozisyon de¤iﬂiminin kar üretimine destek olmas›
beklenecek böylelikle al›nan karar riskleri gözetmeksizin kazanç beklentilerine göre ﬂekillenebilecektir. ﬁirketler kesimi, iﬂletme faaliyetlerinden elde edilece¤i gelirleri maksimize etmeye yard›mc› olacak bir risk yönetimi anlay›ﬂ›na odaklanmal›d›r.
Özellikle Türkiye gibi genel ekonomik ortamda ve para piyasalar›nda yüksek volatiliteye sahip ülkelerde faaliyet gösteren kuruluﬂlar, piyasa risklerine karﬂ› uluslararas› risk yönetim prensiplerini uygulamal› ve kaynak yap›lar›n› bu çerçevede ﬂekillendirmelidir.
3.3.4.7. Yat›r›m Stratejisi
Türkiye'de üretim yap›lar›ndaki dönüﬂümün yavaﬂ h›zland›r›lmas› için iyi
düﬂünülmüﬂ bir sanayileﬂme stratejisine ihtiyaç vard›r.
Belirlenmiﬂ bir amaç, politika tercihi ve uygun araçlar›n yoklu¤u, makroekonomik ortam ve yat›r›m ortam›n›n olumsuzluklar› ile birleﬂti¤inde, öncü giriﬂimcilerde
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yavaﬂl›¤a ve toplumda dirence yol açmaktad›r. Türkiye’nin uzun vadede istihdama,
ihracata, teknoloji yo¤un ve yüksek verimlilikte üretim modelleri içeren yat›r›m çekebilmek hedefi do¤rultusunda yat›r›m stratejisini belirlemesi gerekmektedir.
Sanayi politikas›n›n en önemli parçalar›ndan bir tanesi de do¤rudan yabanc› yat›r›m
stratejisidir. Sanayi politikas› çerçevesinde, yabanc› yat›r›mlar›n önemi, yeni üretim ve
istihdam olanaklar› yaratmalar›ndan ve yerli üreticilerin teknolojik ilerlermesine katk›da bulunmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Türkiye, teknolojik yenilenme sa¤layan, yüksek katma de¤erli, Türk ﬂirketlerinin küresel ekonomiye entegrasyonunu h›zland›ran
yabanc› yat›r›mlar› çekmeye çal›ﬂmald›r. Bu çerçevede, teknoloji yo¤un sektörlere ve
teknoloji yo¤un ürünlere yönelik yabanc› yat›r›mlar›n gerçekleﬂmesinin önündeki engeller tespit edilerek ortadan kald›r›lmal›d›r. Böylece Türkiye, yeni teknoloji alanlar›nda dünyadaki en son teknolojilere kavuﬂma imkan› yaratabilecektir. Uzun vadede çok
uluslu ﬂirketlerin Türkiye’ye yat›r›m yapmalar›n›n sa¤lanmas›, bu ﬂirketlerin istihdam
ve ihracat› artt›ran etkilerinin yan›s›ra, teknoloji, yönetim, uluslararas› pazarlama, uluslararas› yatr›m ve mali deneyimlerinin de ülkeye transfer edilmesini sa¤layacakt›r.
Yat›r›m stratejisi, geçmiﬂ bu stratejiyi uygulam›ﬂ olan ülkelerde ortaya ç›kan sak›ncalar› dikkate alarak tasarlanmal›d›r. Bu tasar›m›n özünü, gelecekte performans›n›n yüksek olaca¤› düﬂünülen baz› sektörlerin belirlenerek çeﬂitli parasal unsurlarla teﬂvik edilmesi de¤il, tüm ﬂirketler için adil rekabet ortam›n›n haz›rlanmas› ve
sektörler baz›nda geliﬂimin önündeki engellerin belirlenerek bu engellerin ortadan
kald›r›lmas›yla, potansiyelin aç›¤a ç›kart›lmas› oluﬂturmal›d›r.

3.3.5. Kay›td›ﬂ› Ekonomi ‹le Mücadele40
Piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyap›s›ndaki boﬂluklardan istifade ederek, iﬂ dünyas›n›n evrensel iﬂ ahlak› ilkelerini ihlâl eden kay›td›ﬂ›
faaliyetler, giriﬂimcilik ve rekabet ruhuna zarar vermekte, adil rekabet ortam›n› bozmakta, kaynaklar›n etkin kullan›lmas›n› engellemekte ve ülkemizin
büyüme potansiyeli önüne set çekmektedir.
Serbest pazar ekonomisinin ﬂartlar›na ayak uyduramayan ve gittikçe artan reka40 Sinan Ülgen, Ulaﬂ Öztürk (2007), Kay›td›ﬂ› Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme: AB Yolunda De¤erlendirme ve Çözüm Önerileri - TÜS‹AD Büyüme
Stratejileri No:8, TÜS‹AD Raporu
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betçi düzen içinde hayatta kalmak için verimliliklerini yeterli ölçüde art›ramayan firmalar k›smen veya tamamen kay›td›ﬂ›na geçme yolunu seçmektedirler. Makroekonomik istikrar›n sa¤lanmas›, Türkiye ekonomisinde üretim yap›s›nda bir dönüﬂümü
baﬂlat›rken, bu dönüﬂüme ayak uyduramayan, yap›s› verimsiz ﬂirketler bir süre daha rekabet edebilirliklerini korumak üzere kay›td›ﬂ›na yönelmektedirler. Bu süreçte
düﬂen enflasyon, yüksek oranlarda nakit kullan›lan kay›td›ﬂ› aktiviteler üzerindeki
enflasyonun tahripkar etkisini de azalt›c› rol oynam›ﬂt›r.
Di¤er yandan kay›td›ﬂ›l›¤›n varl›¤›, katma de¤er ve uzun dönemli büyümeyi sa¤layacak gerçek rekabet ﬂartlar›n›n oluﬂmas›na engel olmaktad›r. K›sacas›, kay›td›ﬂ›
faaliyetin, bu faaliyet icinde bulunan firmaya sa¤lad›¤› k›sa dönemdeki avantaj uzun
dönemde dezavantaja dönüﬂmektedir. ﬁirketlerin kay›td›ﬂ› faaliyetlerde bulunmalar›, ﬂeffaf ve hesap verebilir normlarda çal›ﬂmalar›n› engellemektedir. Muhasebe ve
finans hesaplar›n›n kabul edilen standartlarda haz›rlanmas›na engel olan bu durum,
ﬂirketlerin, bankalar ve di¤er finans kuruluﬂlar› ile ticari bir borç iliﬂkisine girmelerini zorlaﬂt›rmaktad›r. Böylece, di¤er OECD ülkelerine oranla, Türkiye’deki KOB‹’lerin finansmana eriﬂimleri son derece k›s›tl› kalmaktad›r.
Kay›td›ﬂ›n›n bugün yol açt›¤› toplumsal maliyet ve kay›td›ﬂ›nda çal›ﬂan firmalar için yar›n neden olaca¤› zorluklar, kay›td›ﬂ› ile ciddi bir mücadeleyi
gerektirmektedir.
Rekabet dezavantajlar› ile iﬂ ve yat›r›m ortam›n›n külfetleri kay›td›ﬂ›l›¤a yol açmakta, kay›td›ﬂ›l›¤›n neden oldu¤u büyümeyi teﬂvik edecek mekanizmalardaki t›kan›kl›klar rekabet ve verimlilik art›ﬂlar›n› engellemektedir. Bu k›s›r döngünün k›r›lmas› hiç ﬂüphesiz pahal› ve zordur. Güçlü bir siyasi irade, kapsaml› bir strateji ve
güçlü bir toplumsal mutabakat gerektirmektedir. Ancak, uzun dönemde elde edilecek kazan›mlar karﬂ›s›nda, katlan›lmas› gereken maliyet ve zorluklar çok önemsiz
kalacakt›r.
Kay›td›ﬂ› ile mücadelenin zorluklar›ndan birisi de u¤raﬂt›¤›m›z sorunun boyutlar›
ve yap›s›na iliﬂkin belirsizliklerdir. Örne¤in, TU‹K verilerine göre çal›ﬂmakta olan
nüfusun neredeyse yar›s› hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kay›tl› bulunmamaktad›r.
Bir baﬂka ifadeyle, kay›td›ﬂ› çal›ﬂan 10 milyon 655 bin kiﬂi, hiç bir sosyal güvenlik
hakk›ndan yararlanamamaktad›r.
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Örnekleri, iﬂgücü piyasas› d›ﬂ›na ç›karmak da mümkündür. Genel olarak iﬂ yapman›n kolayl›¤› ile kay›td›ﬂ› ekonominin büyüklü¤ü aras›nda negatif bir korelasyon
oldu¤u, göstergelerin iﬂaret etti¤i bir gerçektir. Örne¤in, 2006 y›l›nda, iﬂ yapman›n
en kolay oldu¤u 10 ülkede kay›td›ﬂ› ekonominin milli gelire oran› %15’tir. Bu ülkelerde kiﬂi baﬂ› ortalama gelir de 37.500 $ civar›ndad›r. Avrupa Birli¤ini oluﬂturan 25
ülke ise iﬂ yapma kolayl›¤› bak›m›ndan ortalama 36. s›rada yer almakta ve %21’lik
bir kay›td›ﬂ› oran›na sahip bulunmaktad›r. Bu grupta kiﬂi baﬂ› gelir 25.000 $’a yak›nd›r. Kiﬂi baﬂ› gelirin yaklaﬂ›k 4.700 $ oldu¤u Türkiye, iﬂ yapma kolayl›¤› bak›mdan
175 ülke aras›nda ancak 91. s›rada yer al›rken, kay›td›ﬂ›l›k oran› da %32’ye yak›nd›r. Di¤er bir deyiﬂle, iﬂ ve yat›r›m yapmay› kolaylaﬂt›ran ad›mlar›n at›lmas›yla, rekabet ve verimlili¤in artmas› ve kay›td›ﬂ›l›¤›n azalmas› mümkün olmaktad›r.
Kay›td›ﬂ› ile mücadele konusunda yap›lmas› gerekenler aras›nda en baﬂta geleni
vergi sistemine iliﬂkin olanlard›r. Kay›td›ﬂ› ile mücadelede al›nabilecek vergisel önlemlerin baﬂ›nda; vergi taban›n› geniﬂletici düzenlemelerin yap›lmas›, denetimin etkinleﬂtirilmesi ve a¤›r vergi yüklerinin düﬂürülmesi gelmelidir.
Örne¤in, istihdam üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin büyüklü¤ü kay›td›ﬂ› iﬂgücünün azalt›lamamas›n›n en önemli nedenlerinden biridir. Türkiye OECD ülkeleri
aras›nda istihdam vergileri bak›m›ndan birinci s›rada yer almaktad›r. 2006’ya ait “ücretlerin vergilendirilmesi” raporuna göre, haneye giren ücret üzerinden %42.8 kesinti yap›lmaktad›r. Vergi kesintisi AB ülkelerinde %30’lar dolay›nda bulunurken,
OECD ortalamas› %27.5’dir. Ülkemizde iﬂletmeler üzerindeki k›dem tazminat› yükü
de, dünyada en yüksek seviyelerdedir. Yat›r›m ve istihdam› engelleyen faktörlerin
baﬂ›nda yer alan bu yükler azalt›lmal›d›r. ‹ﬂgücü maliyetlerinin düﬂürülmesi
kay›td›ﬂ›l›kla mücadele ile birlikte ele al›nmal›d›r.
Bu vergi yükünün asgari geçim indirimi uygulamas›yla bütçe imkanlar› çerçevesinde azalt›lmaya çal›ﬂ›lmas›, hem iﬂveren hem de çal›ﬂan için kay›td›ﬂ› çal›ﬂman›n
cazibesini azalt›c› bir önlem olacakt›r.
Tüm bu önlemlerin yan›nda, kay›td›ﬂ› ile etkili ve sonuç al›c› bir mücadelenin sosyal dayan›ﬂma mekanizmalar› ile de desteklenmesi gerekmektedir.
Kay›td›ﬂ› olgusu, sokak sat›c›s›, küçük esnaf, küçük atelye sahibi gibi çok say›da
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kiﬂiyi bar›nd›ran marjinal kesimde yoksulluk, e¤itimsizlik ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yoksunluk gibi olgularla içiçedir.

3.3.6. Özelleﬂtirmelerin Tamamlanmas›
Özelleﬂtirmelerin tamamlanmas›, devletin ekonomideki rolünün yeniden
tan›mlanmas› ve piyasalar›n rekabetçi yap›s›n›n güçlendirilmesi aç›s›ndan
önemlidir.
Özelleﬂtirmenin ard›nda, piyasa mekanizmas›n›n sa¤l›kl› iﬂlemesi için kaynaklar›n
rasyonel kullan›lmas› gereklili¤i ve piyasa ekonomisindeki bireylerin rasyonel davrand›¤› varsay›m› yatmaktad›r. Piyasa mekanizmas›n›n gerektirdi¤i kurallar› göz ard› ederek çal›ﬂan K‹T’ler, tekel konumunda bulunmalar›n›n yan›s›ra, uygulad›klar›
fiyat, yat›r›m ve benzeri politikalarla piyasa mekanizmas›n›n optimal iﬂleyiﬂini engellemektedirler. Karl›l›k ve verimlilik ölçütlerine ayk›r› biçimde faaliyet gösteren
K‹T’ler, hem bütçe üzerinde bir yük meydana getirmekte hem de aç›klar›n Hazine
arac›l›¤› ile mali piyasalardan karﬂ›lanmas› neticesinde de kaynak da¤›l›m› olumsuz
etkilenmektedir. Bununla birlikte, düﬂük verimle çal›ﬂan K‹T’ler mal ve iﬂgücü piyasalar›nda fiyat ve ücret oluﬂumlar›n› olumsuz etkileyerek özel sektörün geliﬂimini de
sekteye u¤ratmaktad›r. Bu durum ise özel firmalar›n gerek yurtiçi gerekse de uluslararas› rekabet gücünü ciddi ölçüde zay›flatmaktad›r. Özelleﬂtirmelerin verimlilik
üzerindeki etkisinin üç kanaldan olabilece¤i kabul edilmektedir: haksahibi (stakeholder) davran›ﬂlar›nda de¤iﬂme, ﬂirket içinde asil-vasi iliﬂkilerinde de¤iﬂim ve ç›kar
gruplar›n›n bask›lar›na karﬂ›l›k verme davran›ﬂ›nda de¤iﬂme.
Türkiye’de özelleﬂtirme uygulamalar› çerçevesinde 1980’li y›llardan, Özelleﬂtirme
Yasas›’n›n ç›kar›ld›¤›, Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› (Ö‹B) ve Özelleﬂtirme Yüksek
Kurulu’nun (ÖYK) kuruldu¤u 1994 y›l›na kadar önemli bir ad›m at›lmam›ﬂt›r. Bu tarihten sonra ise, bütün Türk hükümetlerinin en önemli öncelik alanlar›ndan biri olmas›na ra¤men özelleﬂtirme uygulamalar› iniﬂli ç›k›ﬂl› bir seyir izlemiﬂ, ülkedeki
ekonomik krizlerden olumsuz etkilenmiﬂtir. Nitekim kriz y›llar› olan 1999 ve
2001’deki özelleﬂtirme gelirleri, oldukça düﬂük düzeyde kalm›ﬂ ve Türkiye’nin 19862002 y›llar› aras›ndaki toplam özelleﬂtirme geliri 11.2 milyar dolar olmuﬂtur.
Ülkemizdeki özelleﬂtirme sürecindeki yavaﬂl›k ve süreçte ortaya ç›kan çeﬂitli ak-
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sakl›klar ve iptaller, ya özelleﬂtirme konusunda duyulan tereddütlerden ya da mevzuat›m›zdaki baz› k›s›tlamalardan kaynaklanm›ﬂt›r. Özelleﬂtirme uygulamalar›ndaki
s›k›nt›lar›n bir bölümü, rekabet politikas› uygulamalar› ile iliﬂkilidir. Özelleﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤› (Ö‹B) ile Rekabet Kurulu (RK) aras›nda bir mutabakat muht›ras›n›n akdedilmiﬂtir ve özelleﬂtirme uygulamalar› sözkonusu kurallar›n ›ﬂ›¤›nda yap›lmaktad›r. Ancak, bu kurallar›n uygulanmas›ndaki baz› yorum farkl›l›klar› zaman zaman büyük özelleﬂtirmelerin baﬂar›ya ulaﬂmas›n› engellemiﬂtir. Piyasadaki rekabet
ortam›n›n korunmas› aç›s›ndan, kamu teﬂebbüsünün pazar pay› ve gücünün yan› s›ra, al›c›n›n pazar pay› veya pazardaki konumu da önem taﬂ›mal›d›r.
Özelleﬂtirme uygulamalar›n›n h›z kazand›¤› dönem 2005 ve 2006 y›llar› olmuﬂtur.
Önceki y›llarda ertelenen yada iptal edilen ihalelerin büyük ço¤unlu¤u bu dönemde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l›nda, Türk Telekom’un blok sat›ﬂ› ve TÜPRAﬁ’›n halka arz› gibi uygulamalarla özelleﬂtirmelerin de¤eri 8,2 milyar dolar› aﬂm›ﬂ, bu miktar›n yaklaﬂ›k yar›s› söz konusu y›lda tahsil edilmiﬂtir. 2006 y›l›nda ise, ERDEM‹R
ve TÜPRAﬁ’›n blok sat›ﬂlar›na ek olarak, bir önceki y›lda yap›lan sat›ﬂlar›n tahsilat›yla, yaklaﬂ›k 12,5 milyar dolarl›k özelleﬂtirme geliri elde edilmiﬂ, bu gelirin 7,2 milyar dolar› Hazine’ye aktar›lm›ﬂt›r. Ancak, 2005 y›l›nda imzalanan TÜPRAﬁ ihalesi
sonras›nda ç›kan pürüzler, Galataport ihalesinin iptali ve 2006 y›l›nda baz› do¤algaz
ve liman ihaleleri sonras› yaﬂanan sorunlar, özelleﬂtirme sürecini takip eden yabanc› ve yerli kat›l›mc›lar taraf›ndan olumsuz karﬂ›lanm›ﬂt›r.
‹hale sonras› ç›kan sorunlara ra¤men, önceki iki y›lda baﬂar›yla gerçekleﬂtirilen
özelleﬂtirme sürecinin, 2007 y›l›nda tekrar sekteye u¤rayaca¤›n›n sinyalleri sene baﬂ›ndan itibaren gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Önce elektrik da¤›t›m ﬂirketlerinin özelleﬂtirilmesi ertelenmiﬂ, sonra Halk Bankas›’n›n blok sat›ﬂ›ndan vazgeçilmiﬂ, ard›ndan Tekel
Sigara, Galataport, THY, Milli Piyango ‹daresi ve Petkim gibi 2007 y›l›nda yap›lmas›
beklenen büyük özelleﬂtirmelerin de seçim sonras›na b›rak›laca¤› aç›klanm›ﬂt›r.
Özellikle di¤er sektörlere girdi sa¤layan sektörlerde yap›lacak özelleﬂtirmelerin, fiyat, yeterli miktarda arz ve arz edilen ürünün/hizmetin niteli¤i
aç›s›ndan, düﬂük enflasyonlu ortamda sürdürülebilir büyümeye katk›da bulunmas› beklenmektedir.
Kamu maliyesindeki k›s›tlar, ve Ö‹B’ye devredilmiﬂ bulunan K‹T’lerde, yat›r›m ve
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iﬂletme süreçlerinde ortaya ç›kan s›k›nt›lar, özelleﬂtirme sürecine al›nm›ﬂ iﬂletmelerde, bu sürecin uzamas›n›n toplumsal maliyetini çok artt›rmaktad›r. Enerji ve ulaﬂt›rma sektörlerinde özelleﬂtirme sürecinin k›sa sürede tamamlanmas›, tüm ekonominin en önemli girdisi olan elektrik enerjisi temini ve üretilen ürünlerin iç piyasaya
ya da uluslaras› piyasalara nakli konular›nda süreklili¤in sa¤lanabilmesi aç›s›ndan
giderek kritik önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye’de özel sektör yat›r›mlar› yönlendirilmedi¤i takdirde, 2009 y›l›ndan itibaren elektrikte arz aç›¤›n›n yaﬂanmaya baﬂlanmas› mümkündür. Enerji Bakanl›¤›na
göre, ekonomik büyümeyi güvence alt›na almak için 2020 sonuna kadar Türkiye’ye
128 milyar $ enerji yat›r›m›na ihtiyaç vard›r. Bu yat›r›mlar›n sa¤lanabilmesi için sektördeki liberalizasyon sürecinin h›zland›r›lmas› ve finanse edilebilir yatr›mlara uygun
bir yat›r›m ortam›n›n sa¤lanmas›, en temel önceliktir.

3.4. Sonuç
Uzun dönemde tüm ekonomik aktörler ve tüm toplum için net olarak olumlu sonuçlar do¤urmas›na ra¤men, mikroekonomik reformlar, k›sa vadede baz› kesimleri
olumsuz etkileyebilecektir. Mikro ekonomik reformlar›n uygulanmas›yla ilk aﬂamada
do¤rudan olumlu etkilenecek olan ﬂirketler, kay›tiçinde, kurumsal yap›s› güçlü ﬂirketlerdir. Kay›td›ﬂ› faaliyetleri olan ﬂirketlerin ise, bu reformlar sonucunda belli ölçülerde olumsuz etkilenmesi muhtemeldir. Bu nedenle, bu tür kapsaml› bir reform program› uygulan›rken, ayn› zamanda, bu süreçten zarar görecek firmalara ve bu firmalarda çal›ﬂanlara destek mekanizmalar› oluﬂturmal› ve geçiﬂ dönemleri belirlenmelidir.
Uygulanacak olan mikro reformlar, piyasalar›n daha rekabetçi çal›ﬂmas›na imkan
sa¤layacakt›r. Böylece, enerji, ulaﬂt›rma, telekomünikasyon baﬂta olmak üzere, artan rekabet ve etkinlik girdi fiyatlar›n›n düﬂmesine ve verimlili¤in artmas›na olanak
verecek, finansal piyasalar›n›n derinleﬂmesiyle, faiz oranlar›, yat›r›m ve üretim kararlar›n› çok daha destekleyici seviyelere inebilecektir. Faiz oranlar›n›n kabul edilebilir seviyelere inmesi ise, Türkiye’de ekonomik yap›daki söz konusu dönüﬂümün
önünü açacakt›r. ﬁirketlerde kurumsallaﬂman›n güçlenmesi, risk yönetim kültürünün
geliﬂmesi, denetimin uluslararas› ﬂartlarda yap›lmas›, pay sahiplerine sa¤lanan koruman›n güçlendirilmesi, Türk ﬂirketlerinin yap›s›n› güçlendirerek onlar› küresel ekonominin rekabetçi bir oyuncusu haline getirecektir. Bu sayede, kurumsal yap›s› güç-
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lü olan ﬂirketlerde verimlilik ve rekabet gücü artacak, rekabete dayanamayan sektörlerde verimsiz firmalar kapanacak, eskiden rekabet gücü olmayan ancak uygulanan reformlarla getiri oranlar›n›n yükseldi¤i sektörlerde yeni ﬂirketler kurulacak,
yüksek teknolojili bu sektörler, bir dizi hizmet sektörüne de talep yaratacakt›r. Üretim zincirlerinin geliﬂimi, birçok KOB‹’nin de bu zincirlere eklemlenebilmesine imkan sa¤layacakt›r. Kay›td›ﬂ› çal›ﬂan firmalar için uygulanacak dönüﬂüm programlar›,
bölgesel kalk›nma programlar›, yoksullukla mücadele destekleri, mesleki e¤itim ve
yaﬂam boyu e¤itim programlar› sayesinde, iﬂlerini kaybedenlerin yeni sektörlerde istihdam edilmeleri mümkün olacakt›r.
Makroekonomik istikrar›n sa¤lanmas›ndan sonra, mikro ekonomik reformlar› da
gerçekleﬂtirerek iﬂ ve yat›r›m ortam›n› cazip hale getirebilen bir Türkiye, üretim yap›lar›n›n yüksek teknolojili ürünlerde rekabet gücü kazanmas›yla, ihracat potansiyelini art›racak ve cari aç›k problemini çözebilecektir.
Ekonomik ve sosyal yap›lar›n beraberce geliﬂmesi için, Türkiye’nin makroekonomik yap›s›n› güçlendirmesi ve yap›sal reform sürecini mikro ekonomik reform alanlar›na do¤ru derinleﬂtirmesi, yan›nda, kay›td›ﬂ› ile mücadele, bölgesel kalk›nma ve sosyal destek programlar›n› da mutlaka geliﬂtirmesi gerekmektedir.
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