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TEMEL EKONOM ĐK VE SOSYAL GÖSTERGELER 
IŞIĞINDA TÜRK ĐYE EKONOM ĐSĐ 

(2002-2006 DÖNEMĐ) 
Yusuf OZEL ∗∗∗∗ 

Özet: 2001 ekonomik krizinin ardından uygulamaya konulan bazı parasal ve 
mali tedbirler sonucunda olumlu gelişmeler gösteren Türkiye ekonomisi, 2006 yılına 
gelindiğinde bazı olumsuz ekonomik beklentiler içerisine girmiştir. Bu çalışmada, 2002-
2006 dönemine ilişkin temel ekonomik ve sosyal veriler göz önünde bulundurularak, söz 
konusu olumsuzlukların kaynağının tespiti ve olası sonuçları tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Cari açık, dış ticaret açığı, döviz kuru, yabancı sermaye, 
faiz, enflasyon, büyüme, stagflasyon. 
 

A. Giri ş 
Bir ekonominin gelişmişlik düzeyinin tespitinde ya da içinde 

bulunduğu koşulların belirlenmesinde kullanılan ekonomik, sosyal ve 
kültürel değişkenler, araştırmanın amacına hizmet edebilecek şekilde 
tanımlanmalı, yaşanan gelişmeleri yansıtabilmeli ve bütüncül bir yaklaşım 
içerisinde incelenmelidir (Dinçer 2003: 20-21). 

Bizim araştırma sınırlarımız içerisinde kullanacağımız değişkenler 
ise daha çok, temel ekonomik göstergeler olarak nitelendirilen ve özellikle 
2002-2006 zaman aralığının sonuna gelindiğinde, Türkiye ekonomisi 
bakımından endişe yarattığı düşünülen değişkenlerdir. 

Cari açık, dış ticaret açığı, döviz kurlarında artış, faizlerde yaşanan 
yükseliş, yabancı sermaye çıkışı, enflasyon, büyüme ve işsizlik olarak 
sıralanabilecek bu değişkenler, bir ekonominin kritik edilmesinde 
kullanılan temel argümanlar olarak adlandırılabilir. 

2001 ekonomik krizinden bugüne kadar kararlılıkla uygulanan sıkı 
para ve maliye politikalarının sonucunda, ekonomik göstergeler olumlu 
sonuçları işaret etmiş ve beklentiler olumluya dönüşmüştür. 2006 yılına 
gelindiğinde ise; ekonomide bazı olumsuzlukların belirtileri alınmaya 
başlanmış, dışarıda yaşanan olumsuz ekonomik ve siyasal koşulların da 
etkisi ile bu belirtiler endişeye yol açmıştır. 

2006 yılının başından itibaren, ABD’nin faiz oranlarını yükseltme 
eğiliminde olması nedeni ile piyasalar kırılganlık beklentisine girmiş ve 
yabancı sermayenin bir kısmı, kar fırsatlarının etkisi ile, ülkeden 
ayrılmaya başlamıştır. Cari açıkların nasıl finanse edildiğine bağlı olarak, 
ülkeden ayrılan yabancı sermayenin cari açıklar üzerinde olumsuz 
etkilerinin olabileceği söylenebilir.  

                                                
∗ Hacettepe Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đktisat Bölümü Araştıra Görevlisi 
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Cari açığın nedenini yalnızca kura bağlamak doğru değildir. 
Yüksek katma değere dayalı rekabetçi bir ekonomik yapının henüz tesis 
edilmemiş olması da önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Merkez Bankası, düşük düzeylerde gerçekleşen enflasyon 
oranlarının ardından, enflasyon hedeflemesine gitmiş fakat açıklanan 
Temmuz 2006 enflasyon oranlarından sonra hedeflerini güncellemek 
zorunda kalmıştır. Böylece, dış dünya kaynaklı maliyet enflasyonu 
şeklinde tanımlanan enflasyon artışları, 2006 yılında yaşanan kur 
artışlarıyla birlikte tekrar gündemdeki yerini almıştır. 
       Merkez Bankası, faiz oranlarını artırarak iç talebi dizginlemeyi, 
kur artışında gözlenen yükselişi belli bir oranda kontrol altına almayı 
planlamakta ve zorunlu mal ithalatı aracılığı ile maliyet enflasyonuna 
neden olabilecek gelişmeleri engellemeyi planlamaktadır (Müsiad 
2006:128). 
      Bununla birlikte, yabancı sermayeyi ülkede tutmak için yapılacak 
faiz artırımlarının sonuçlarını öngörememek, mevcut durumu daha da 
ciddileştiren bir belirsizlik yaratmaktadır (Müsiad 2006:129). 

2005 yılında, önceki yıla göre %10,3 arttığı gözlenen işsizlik 
oranının, 2006 Haziran dönemi verileri dikkate alındığında %8,8 oranına 
gerilediği görülmektedir. Ülke ekonomisinin önemli sorunlarından birisi 
olarak kabul edilen işsizliğin temelinde, yapısal dönüşüme bağlı sorunlar 
yer almaktadır. 
       Çalışmamızda, yukarıda sözü edilen değişkenlerin anılan dönemde 
aldığı değerler dikkate alınarak, Türkiye ekonomisinde yaşanan 
değişimler, bunların kaynağı ve olası sonuçları hakkında  değerlendirmeler 
yapılmaya çalışılacaktır. 

 
B. SEÇĐLM ĐŞ GÖSTERLER IŞIĞINDA BAZI EKONOM ĐK 
DEĞERLENDĐRMELER 

a. Sermaye Hareketleri ve Cari Açık 
Dünya ekonomisi, son yıllarda düşük enflasyon ve düşük faiz 

oranlarıyla birlikte gözlenen bir büyüme sürecine girmiştir. Artan 
teknolojik gelişmelerle birlikte birim işgücü maliyetlerinde düşüş 
gözlenmiş ve bu teknolojik gelişmeler, enflasyonun kontrol altında 
tutulmasını da kolaylaştırmıştır. Düşük enflasyon ve yüksek büyüme 
trendinin etkisi ile enflasyon beklentileri gerilemiş ve risk primleri 
düşmüştür. Bunun sonucunda küresel likidite gelişmekte olan piyasalara 
yönelmiştir (TCMB 2006:7). 
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2006 ylının başlarında, ABD’nin faiz oranlarını artırma eğiliminde 
olması nedeniyle piyasalar kırılganlık beklentisine girmiş ve yabancı 
sermayenin bir kısmı, kar fırsatlarının etkisi ile ülkeden (Türkiye’den) 
ayrılmaya başlamıştır.  

Amerikan Merkez Bankası FED’in kısa vadeli faizleri kararlı bir 
biçimde artırmasının ardından, yaratılan faiz artışlarının, büyüme hızını 
durgunluğa yol açmadan düşürerek, iç talep artışının kontrolü ile 
enflasyonist baskıları azaltacağı düşünülmektedir. 

Amerikan para politikasıyla tutturulmaya çalışılan bu senaryonun, 
umulanın ötesinde, herhangi bir etkisinin olmaması halinde bütün dünya 
ekonomisi ile birlikte Türkiye ekonomisi de olumsuz yönde etkilenecek ve 
Mayıs-Haziran 2006 döneminde yaşanan olumsuzluklar daha sert şekilde 
sonuçlar doğurarak, iyiye gittiği söylenen Türkiye ekonomisini 
yaralayacaktır. 

DPT verilerine göre, 2005 yılı haziran ayında 2,2 milyar dolar olan 
cari açık, 2006 yılının aynı ayında 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Dış ticaret açığı ise, 2005 yılının Haziran ayına göre %7,9 artarak 4,2 
milyar dolara yükselmiştir (DPT 2006:7). 

Grafik 1’e bakıldığında, gözlenen pozitif büyüme oranları ile 
birlikte, cari açığın GSMH’ye oranında da bir artışın varlığından söz 
etmek mümkün görünmektedir. Başka bir anlatımla, sağlanan pozitif 
büyüme ile birlikte cari açıkta da artış kaydedildiği ifade edilebilir. Bunun 
yanında, dış ticaret açığının sürekli bir artış trendinde olduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir. 

 
Grafik 1:  Cari Açık-GSMH Đlişkisi ve Dış Ticaret Açığı  
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Not: 2006 yılına ait veriler haziran 2006 tarihine aittir.  
        Dış ticaret açığı (x Milyar Dolar) 
Kaynak: Müsiad 2006:3, SPK 2006:3-4 ve www.ekutup.dpt.gov.tr 
 

2002 yılından bugüne kadar giderek yükselme eğiliminde olan cari 
açığın kaynağına bakıldığında, petrol ve petrol ürünlerinin önemli bir paya 
sahip olduğu görülmektedir. 

Đthal aramalına dayalı bir sanayi yapısına sahip olan Türkiye 
ekonomisinin, toplam ithalat içindeki aramalı ithalatı yaklaşık %70 
oranına tekabül etmektedir. 

Tablo 1’den de izlenebileceği gibi; 2006 yılının Ocak-Haziran 
döneminde ithalat, 2005 yılının aynı dönemine göre %18,3 oranında 
artarak 65,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönem itibari ile petrol dışı 
aramalları ithalatı, %16 oranında artarken, sermaye ve tüketim malları 
ithalatındaki artış sırasıyla %13 ve %31,1 oranında gerçekleşmiştir. 2006 
Haziran ayında ithalata en yüksek katkıyı yapan fasıllar; mineral yakıt-
yağlar ve demir-çelik olmuştur (DPT 2006: 7). 

 
Tablo 1: Ekonomik Gruplara Göre Đthalat (Milyon Dolar) 

 2002 2003 2004 2005 2006 
(Ocak-Haziran) 

Toplam Đthalat 4.830 6.588 97.540 116.774 65.196 
Sermaye 793 1.209 17.397 20.363 10.491 
Aramalları 3.387 4.564 67.549 81.868 46.500 
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    -Petrol 
    -Petrol Dışı 

       394 
    2.994 

       422 
    4.142 

    6.092 
    61.457 

     8.649 
   73.219                

     5.115 
    41.385 

Tüketim 502    795 12.101 13.975 8.000 
Petrol Dışı 
Toplam Đthalat 

4.436 6.166 91.448 108.125 60.081 

Kaynak: DPT 2003: 7 ve DPT 2006:9. 
 
Özellikle son yıllara ilişkin veriler dikkate alındığında, Türkiye’de 

özel kesim yatırımlarının arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, cari 
açığın tasarruf düşüşlerinden değil, yatırım harcamalarındaki artıştan 
olumsuz yönde etkilendiğini söylemek mümkün olabilmektedir (Müsiad 
2006:104). 

 
Grafık 2:  Đthalattaki Gelişmeler (Değişim, %) 
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Not: 2006 yılı verileri, Haziran 2006 dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır. 
Kaynak:  www.ekutup.dpt.gov.tr 
 
Türkiye’nin en büyük dış ticaret açığı verdiği başlıca sektörler; 

otomotiv, demir-çelik, petrol ürünleri, elektrikli ve elektiriksiz makine 
üretim sektörleridir. Bu sektörler, aşırı girdi bağımlılığı olan sektörler 
olarak bilinmekte1, döviz kurunda yaşanan yükselmeler cari açıkları 
kapatmaktan çok üretim kayıplarına neden olmaktadır (Müsiad 2006:103).  

                                                
1 Đthalatın sektörler itibari ile dağılımı incelendiğinde, sözü edilen sektörlerin sıralamada 
ilk beş içerisinde olduğu görülmektedir (DPT 2006: 7). 
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Cari açık konusunda, açığın boyutundan çok bunun nasıl finanse 
edildiğinin önemli olduğu söylenebilir. 2005 yılında finanse edilen 20 
milyar dolarlık dış açığın 9,5 milyar dolarlık kısmı kalıcı yabancı sermaye 
yatırımları (kaliteli finansman) ile, kalan kısmı ise daha çok uzun vadeli 
yabancı sermaye girişleri ile sağlanmıştır (Müsiad 2006:109). 

 
Tablo 2: Gerçekleşen Yabancı Sermaye Giriş-Çıkışlarının Yıllara 

Göre Dağılımı (Milyon Dolar) 
 2002 2003 2004 2005 2006*  
Giri şler 622 745 1245 8551 7381 
Çıkışlar 5 8 100 346 62 
Net 617 737 1145 8205 7319 

* Ocak-Haziran 2006 Dönemi 
Kaynak: www.ekutup.dpt.gov.tr 
 
Doğrudan yabancı sermaye girişleri ile uzun vadeli kredi 

kullanımındaki artış trendi ve kısa vadeli sermaye girişlerinin toplam 
sermaye girişleri içindeki payının azalması ile dalgalı kur rejimi altında 
güçlü döviz rezerv pozisyonunun yüksek seyretmesi, cari işlemler açığının 
bir risk unsuru oluşturmasını engellemektedir (HAZĐNE 2006:11).  

Buna rağmen, cari açıkla ilgili olarak özellikle dikkat edilmesi 
gereken unsurlar şöyle sıralanabilir:  

• Yatırım seçeneklerinin, cari açık unsurunu kalıcı hale 
getirmeyecek şekilde seçilmesi ve yapılan yatırımların dikkatle 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

• %80 olan enerji bağımlılığını azaltmak için verimlilik artışının 
sağlanması, tasarrufların artırılması ve alternatif enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi sağlanmalıdır (Müsiad 2006:101). 

• Her an gerçekleşebilecek uluslararası yatırım fırsatları nedeniyle, 
yabancı sermayenin ülkeden ayrılmasının mümkün olduğu düşünülerek 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bir çok döneme göre, iyi durumda olan Merkez Bankası rezervlerine 
rağmen, özellikle yabancı sermaye çıkışlarının ülke ekonomisini olumsuz 
etkileyebileceğinin göz ardı edilmemesi özellikle vurgulanmalıdır.  

Bu noktada, Steve Hanke ve Robert Mundell’in Türkiye 
ekonomisinde, olası sermaye çıkışlarından kaynaklanabilecek krize 
yönelik önerdikleri şey, ülke parasının başka bir ülke parasına 
endekslenmesi ya da sabit kur uygulamalarına geçilmesidir. Bu 
ekonomistlerin Türkiye ekonomisi için özellikle belirttikleri risk, Türk 
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Lirasının yaklaşık %25-30 aşırı değerlenmiş olması ve yaklaşan genel 
seçimlerin etkisi ile uygulanması mümkün popilist politikalardır.  

 
b. Enflasyon 

      Merkez Bankası, belirsizliği yok ederek kredibiliteyi artırmak amacı 
ile enflasyon hedeflerini 2006 ve 2007 yılları için %5 ve sonraki yıl için 
%4 olarak belirlediğini ilan etmiştir. Açıklanan 2006 yılı temmuz ayı 
enflasyon oranlarından sonra, belirlenen enflasyon hedefleri değiştirilerek, 
2006 yılı sonu itibari ile, %70 olasılıkla, %9.1-%10.5 aralığında olmasının 
beklendiği ifade edilmiştir. 

Enflasyon hedeflerinin aşılmasının nedenleri sorgulanırken, Ocak-
Nisan ve Mayıs-Haziran dönemlerinin ayrıştırılması yararlı olacaktır 
(TCMB 2006:1). 

Ocak-Nisan 2006 döneminde gözlenen eflasyon oranlarındaki 
yükselişte, petrol ve altın fiyatları ile işlenmemiş gıda ürünleri 
fiyatlarındaki artışlar etkili olmuştur. Mayıs- Haziran 2006 döneminde ise, 
bir önceki dönem için söylenenlere ek olarak, döviz kurunda yaşanan 
değişmeler gösterilebilir. Bu dönemde, YTL’nin Amerikan Doları 
karşısında %20’lere varan değer kaybı enflasyon oranlarının 
yükselmesinde etkili olmuştur. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış 
devam ettiği sürece enflasyon riskinin devam edeceği düşünülmektedir 
(TCMB 2006:2). Yaklaşan genel seçimler de dikkate alınırsa, son yıllarda 
kararlılıkla uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının sürdürülmesinin 
gerekliliğini özellikle vurgulamakta yarar vardır. 

 
Tablo 3: Yıllık TÜFE Enflasyon Beklentisi 

Cari Dönem Anket 
Dönemi 

Yıl Sonu  Ortlama 
Beklenti* 

Standart 
Sapma/Ortalama 
Beklenti*  

Ocak  2006 1 
2 

5.68 
5.67 

5.49 
5.54 

0.10 
0.11 

Şubat 2006 1 
2 

5.75 
5.81 

5.45 
5.45 

0.10 
0.11 

Mart 2006 1 
2 

5.8 
5.78 

55.46 
5.44 

0.10 
0.09 

Nisan 2006 1 
2 

5.76 
5.79 

5.41 
5.47 

0.10 
0.10 

Mayıs 2006 1 
2 

6.27 
6.75 

5.57 
5.83 

0.11 
0.15 

Haziran 2006 1 
2 

8.82 
9.78 

6.66 
7.48 

0.15 
0.16 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 8 

Temmuz 2006 1 
2 

10.17 
10.28 

7.89 
8.07 

0.16 
0.16 

*12 Aylık enflasyon beklentisini ifade etmektedir. 
Kaynak:  www.tcmb.gov.tr 
 
Tablo 3’ten de görülebileceği gibi, 12 aylık enflasyon beklentileri, 

haziran ayından itibaren artan oranda artma eğilimine girmiştir. 
Beklentilerin standart sapmasının ortalamalardaki yükselişe oranla 
artması, enflasyon beklentilerindeki bozulmayı anlatan bir diğer gösterge 
olarak kabul edilmektedir (TCMB 2006:23). 

Merkez Bankası, Mayıs 2006 enflasyon verilerinin 
açıklanmasından sonra, faizleri 1,75 puan artırmıştır. Merkez Bankası, faiz 
oranlarını artırarak iç talebi dizginlemenin yanında, kur artışında gözlenen 
yükselişi de belli bir oranda kontrol altına almayı planlamakta ve zorunlu 
mal ithalatı aracılığı ile maliyet enflasyonuna neden olabilecek gelişmeleri 
engellemeyi planlamaktadır (Müsiad 2006:128). 

Bununla birlikte, beklentilerin olumsuza döndüğü ve reel faiz 
oranlarının zaten yüksek olduğu durumlarda, yabancı sermayenin ülkede 
tutulması için faiz artırımına gitmek ya da döviz kurundaki yükselişi 
durdurmak için döviz rezervlerini kullanmak mevcut durumun iyiye 
dönmesine yetmeyebilir. Bu durumda, var olan yüksek faiz ve kurdaki 
yükseliş diğer olumsuzluklarla birleşerek stagflasyona neden olabilir. 
Buna karşılık, faiz artırımı yabancı sermayeyi ülkede tutmaya yeterse, 
durum düşük kur-yüksek faiz bileşenine dönüşebilir. 

Bu belirsiz tablo, gerek enflasyonu dizginlemek ve gerekse 
yabancı sermaye kaçışını engellemek için faiz oranlarına müdahale 
edilmesi konusunda özellikle hassas davranılmasını gerekli kılmaktadır. 

 
Grafik 3: 2002-2006 Dönemi Gerçekleşen Eflasyon Oranları (12 

Aylık Ortalama, %) 
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Not: 2006 yılı verileri, Ağustos 2006 dönemi gerçekleşen enflasyon oranlarını 

yansıtmaktadır. 
Kaynak: www.tcmb.gov.tr ve www.martiyazilim.com.tr 
 
2002 - 2006 Mayıs-Haziran döneminde, enflasyon oranının önemli 

ölçülerde düşürülmesine katkıda bulunan faktörler incelendiğinde, mali 
disiplin ve kur etkisinin bu sonucun edinilmesinde önemli katkılar 
sağladığı söylenebilir (Müsiad 2006:72-73). 

Gerçekten de enflasyon oranının düşürülmesinde 2002 yılından 
bugüne uygulanan sıkı para ve maliye politikaları etkili olmuştur. 
Enflasyon ile kamu açıkları ve bunun sonucunda ortaya çıkan kamu 
kesimi borçlanma gereği arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. 
2005 verileri incelendiğinde, bütçe açığının, milli gelirin %2’sini 
oluşturduğu ve kamu kesimi borçlanma gereğinin ise %1’in altına indiği 
görülmektedir. Böylelikle, 2005 yılı sonu itibari ile kamu kesiminin 
enflasyona kaynak oluşturmaktan çıktığı ve iç talep içindeki tüketim 
payının da azaldığı söylenebilir. 

Yeni Türk Lirasına geçilmesinden sonra, Türk Lirasının değer 
kazanması da enflasyonun düşürülmesinde etkili olan diğer bir faktör 
olarak ifade edilebilir. Đthal mallarının, özellikle petrol ve imalat sanayi 
ara mallarında gözlenen fiyat artışlarının enflasyona olan etkisi, yüksek 
kur dönemine göre daha sınırlı olmuştur. 

Bu gelişmelerden sonra, uygulanan sıkı para ve maliye 
politikalarına devam edilmesi, rekabet ve yatırımların geliştirilmesine 
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çalışılarak, uzun dönemli verimlilik artışı sağlanması daha da önemli hale 
gelmektedir. Olası bir uluslararası dalgalanmadan en az zararla 
çıkılabilmesi için bu önlemlerin alınmasında yarar görülmektedir.  

 
c. Büyüme 
2002 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürdürülen aralıksız 

büyümenin kaynağına bakıldığında; özel sektör yatırımlarında ve 
verimlilikte gözlenen artışın, kamu maliyesinde sağlanan disiplinin ve 
elverişli uluslararası konjonktürün etkili olduğu görülmektedir (Müsiad 
2006:5). 

2006 yılının ikinci çeyreğinde, GSYĐH ve GSMH sırasıyla %7,5 
ve %8,5 oranlarında büyümüştür. Böylece, 2006 yılının ilk altı aylık 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GSYĐH ve GSMH 
sırasıyla %7 ve%7,5 oranlarında artmıştır (DPT 2006:1). 

 
Grafik 4:  Büyüme Oranları (%) 
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Not: Haziran 2006 dönemine ait yıllık ortalama verileri ifade etmektedir. 
Kaynak:  DPT 2003:1 ve DPT 2006:1. 
 
2006 yılının ikinci çeyreğinde üretim yönüyle GSMH’nin 

bileşenlerine baktığımızda; sanayi sektörü başta olmak üzere, ticaret ve 
inşaat sektörlerindeki gelişmelerin büyümenin temel kaynaklarını 
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oluşturduğu söylenebilir. Buna göre, anılan dönemde ilgili sektörlerin 
büyüme oranları sırasıyla; %7,7, %7,2 ve %19,3  oranlarında 
gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde, %0,9 oranında küçülen mali 
kuruluşların katma değeri ise %1,3 gerilemiştir. 

2006 yılının ikinci çeyreğinde harcamalar yönüyle GSYĐH’nin 
bileşenlerine bakıldığında ise, temel katkının, %10,1 oranında büyüyen 
özel tüketimden ve %14,8 oranında büyüyen özel kesim sabit sermaye 
yatırımlarından geldiği görülmektedir. Aynı dönemde, özel tüketimin 
büyümeye katkısı %6,3, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının 
büyümeye katkısı ise %3,9 olmuştur (DPT 2006:2). 

Bu dönemde kamu tüketimi; ücret ödemelerindeki %2,2’lik reel 
artış ve diğer cari harcalarda gözlenen %41,2 artışla %18 oranında 
gerçekleşmiştir. 

Bu veriler ışığında büyümenin kaynağının, özel tüketim kaynaklı 
iç talep artışları, kamu kesiminde gözlenen tüketim artışları ve özel kesim 
sabit sermaye yatırımlarındaki artışlar olduğu söylenebilir. 

18 çeyrektir büyümenin yüksek pozitif değerler alması sevindirici 
olmakla birlikte, cari açığın azalmaması, büyüme ile birlikte gelen bazı 
ekonomik sorunların da varlığını akla getirmektedir. 

 
d. Đşsizlik 

Tarım ve tarım dışı sektörler arasındaki verimlilik ve kazanç 
farklılıklarının fazla oluşu, ücretlilerin toplam istihdam içindeki payının 
%55,52 ile sınırlı kalması ve bu ücretlilerin yalnızca belirli bir kısmının 
toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunması (Tunalı 2004:16), işgücüne 
katılım oranlarının özellikle kadınlar bakımından düşük olması (Auer ve 
Popova 2003:16), sendikalılaşma ile kazanılan hakların sendikalılaşma 
oranındaki düşüşe paralel olarak zayıflaması ve kayıtlı işgücü piyasası 
yanında kayıt dışı işgücü piyasasının varlığı, Türkiye işgücü piyasasının 
kurumsal açıdan ciddi boyutlarda sıkıntılara sahip olduğunun birer 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Kurumsal açıdan ortaya konulan sorunların yanında, tarım ve 
sanayi sektörünün, hizmet sektörü karşısında düzenli olarak küçülmesi ve 
belirtilen sorunlara işgücü arzı yönüyle çözümler aranması, buna karşılık 
talep yönünün ihmal edilmesi de belirtilmesi gereken temel sorunlardan 
birisi olarak kabul edilmektedir (Kuzgun ve Özel 2006:23). 

                                                
2 TUĐK, 2006:2.  
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Türkiye işgücü piyasasına yönelik olarak ortaya konulan 
tespitlerden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının parçalı ve gelişmekte 
olan bir işgücü piyasası olduğu sonucuna varmak mümkün olabilmektedir 
(Auer ve Popova 2003:16). Tarım sektörü, formel sektör ve enformel 
sektörden oluşan bu parçalı yapı, araştırmacıların, Türkiye işgücü piyasası 
hakkında fikir birliğine vardıkları sonuçlardan birisidir (Şenses 1995:695).  

Türkiye işgücü piyasasında yaşanan gelişmeler 
değerlendirildiğinde dikkati çeken ilk nokta, 2004 yılından bu yana 
istihdam düzeyinde gözlenen yüksek artış miktarlarıdır. 2004 yılında 
istihdam düzeyinde 644 bin artış gözlenirken, 2005’te bu artış 255 bin 
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüme 
paralel olarak, 2001 yılından bu yana hizmetler sektöründe %18, imalat 
sektöründe %13, inşaat sektöründe %5 istihdam artışı yaşanırken tarım 
sektöründe %19 düzeyinde bir düşüş gerçekleşmiştir (DPT 2006:3). 

 
Grafik 5:  Çalışabilir Yaştaki Nüfus (15+ yaş) ve Đstihdamın 

Sektörel Dağılımı (Bin Kişi) 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Çalışabilir Yaştaki
Nüfus

48041 48912 49906 50826 51647

Tarım 7458 7165 7400 6493 6779

Sanayi 3954 3846 3988 4280 4362

Hizmetler 9942 10135 9374 10102 10644

Đnşaat 958 965 1029 1171 1414

2002 2003 2004 2005 2006

 
Not: 2006 yılı verileri, Haziran 2006 dönemi verilerini ifade etmektedir.  
Kaynak:  DPT 2006:4 ve www.ekutup.dpt.gov.tr 
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2005 yılındaki artış, sektörel bazda incelendiğinde, bir önceki 

paragrafta sözü edilen eğilimin devam etmekte olduğu görülmektedir. 
Buna göre, 2005 yılında en yüksek istihdam artışı hizmetler sektöründe 
sağlanırken, bu sektörü imalat ve inşaat sektörü takip etmektedir; bununla 
birlikte, tarım sektörü istihdam düzeyinde bir azalma gözlenmektedir. 
Özellikle inşaat sektöründe yakalanan %13’lük istihdam artışı, bu sektörde 
yaşanan katma değer artışının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

 
Grafik 6:  2002-2006 Haziran Dönemi Đşgicüne Katılım Oranları 
ve Đşsizlik Oranları (%) 
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Not: 2006 yılı verileri, Haziran 2006 döneminde gerçekleşen oranları ifade 

etmektedir.  
Kaynak:  DPT 2006:4 ve www.ekutup.dpt.gov.tr 
 
 Đşgücüne katılma oranı 2005’te % 48,3 düzeyinde gerçekleşerek, 

2003 ve 2004’teki seviyesini hemen hemen korumuştur. Đşsizlik oranı da 
2004 seviyesini korumuş ve %10,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Grafik 6’da 
da görülebileceği gibi, toplam istihdamda sağlanan artışa rağmen, çalışma 
çağındaki nüfusta da artışların gözlenmesi, işgücü büyüklüğünü 
etkileyerek işsizlik oranının daha düşük seviyelerde gerçekleşmesini 
engellemiştir (DPT 2006:3). 

Haziran 2006 dönemine ilişkin Türkiye genelindeki işsizlik oranı 
ise, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüşle % 8,8 olarak 
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gerçekleşmiştir. Haziran dönemi için istihdamın sektörel dağılımı 
incelendiğinde ise, son yıllarda yaşanan istihdam yapısındaki dönüşümün 
devam ettiği görülmektedir. Sanayi, hizmetler ve inşaat sektörlerinde 
geçen yılın aynı dönemine göre istihdam artışı yaşanırken, tarım 
sektöründe 715 bin istihdam azalışı gözlenmiştir. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, emek yoğun geleneksel üretim 
alanlarından açığa çıkan emeğin, kısa ve orta dönemde sanayi sektörü 
tarafından istihdam edilmesinin mümkün olmadığı söylenebilir. Bunun 
nedeni, sanayide büyüme gösteren sektörlerin daha çok verimlili ğe dayalı 
sektörler olmasıdır. DPT verilerine göre, Türkiye ekonomisinde 1990-
2001 döneminde, yıllık ortalama faktör verimliliğindeki değişim -0,5 iken, 
2002-2005 döneminde 4,6’ya yükselmiştir. Yine 1990-2001 döneminde 
yıllık ortalama işgücü verimliliği %1,7 oranında artış gösterirken, 2002-
2005 döneminde %6,1 artış göstermiştir. Bu veriler ışığında, sanayi 
kesiminde bir süre daha teknolojik işsizliğin devam edeceği söylenebilir 
(Müsiad 2006:29). 

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi olan 
işsizliğin, son dönemlerde yakalanan olumlu uluslararası konjonktür 
gelişmelerinin sağladığı avantajlardan yararlanarak, kalıcı şekilde 
çözülmesine yönelik tedbirler almak mümkün olabilir.  

Bu amaçla; uzun vadeli, ekonomik ve sosyal hayatın ve hukuki alt 
yapının tüm alanlarını kapsayan, yıllık eylem planları ile işletilebilecek, 
devlet-sivil toplum ve işçi-işveren işbirliğine dayanan ulusal istihdam 
strateji ve politikaları oluşturulabilir (TĐSK 2006:   ).  

Đstihdam vergilerinin düşürülerek kayıt dışı istihdamın 
önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, gerek işgücü piyasasının 
kayıplarının en aza indirilmesinde ve gerekse bu piyasada uygulanacak 
politikaların oluşturulmasına yönelik sağlam öngörülerin çıkarılmasında 
yardımcı olacaktır. 

Bunun yanında; büyümenin sürdürülmesi, istihdam yaratan, 
verimliliği ve rekabet gücü yüksek yatırımlara gidilmesi sağlanmalıdır. Bu 
amaçla, istihdam oluşturma kapasitesi yüksek olan hizmet sektörünün 
geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınabileceği ifade edilebilir. Bilindiği 
gibi, hizmet sektörünün istihdam oluşturma kapasitesi, tarım ve sanayi 
sektörüne göre oldukça yüksektir. Đnşaat sektöründe sağlanacak %1’lik 
büyüme %2,79 istihdam artışı sağlarken, bu oran tarım ve sanayi 
sektörlerinde sırasıyla, %-0,93 ve %0,42 olmaktadır (Müsiad 2006: 146)  

 
C. Sonuç 
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2002 yılından bugüne kadar kararlılıkla yürütülen para ve maliye 
politikalarının etkisi ile olumlu gelişmeler gösteren Türkiye ekonomisi, 
2006 yılında, özellikle yabancı sermaye hareketlerinin etkisi ile olumsuz 
beklentiler içerisine girmiştir. 

Cari açığın kaynağına bakıldığında, özel kesim yatırımlarının etkisi 
ile oluşan yatırım harcamalarındaki artış dikkat çekmektedir. Bunun 
yanında, yüksek katma değere dayalı rekabetçi bir ekonomik yapının 
henüz tesis edilmemiş olması da cari açığın kaynaklarından bir diğeri 
olarak gösterilmektedir.  

Kar fırsatlarının etkisi ile ülkeden ayrılan yabancı sermayenin, cari 
açıklar üzerindeki olası etkisi, cari açığın nasıl finanse edildiğine bağlı 
olarak, farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedir.  

Doğrudan yabancı sermaye girişleri ile uzun vadeli kredi 
kullanımındaki artış trendi ve kısa vadeli sermaye girişlerinin toplam 
sermaye girişleri içindeki payının azalması ile dalgalı kur rejimi altında 
güçlü döviz rezerv pozisyonunun yüksek seyretmesi, cari işlemler açığının 
bir risk unsuru oluşturmadığı düşüncesini akla getirmektedir. 

Buna rağmen, cari açıkla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken 
konular; yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesinde, cari açığı kalıcı hale 
getirmeyecek alternatiflerin dikkate alınması, tasarrufarın artırılması, 
verimlilik artışının sağlanarak enerji bağımlılığının azaltılması, yeni enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi ve yabancı sermayenin ülkeden ayrılması 
olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınması şeklinde sıralanabilir. 

Belirsizliği yok ederek kredibiliteyi artırmayı amaçlayan Merkez 
Bankası, 2006 ve 2007 yılları için enflasyon hedefleri belirlemiş fakat 
beklentilerin ötesinde, yüksek düzeyde, gerçekleşen Temmuz 2006 
enflasyon oranından sonra hedeflerini revize etmek zorunda kalmıştır. 

Ocak-Nisan 2006 döneminde gözlenen enflasyon oranlarındaki 
yükselişin kaynağı olarak, petrol ve altın fiyatları ile işlenmemiş gıda 
ürünleri fiyatlarındaki artışlar; Mayıs-Haziran 2006 döneminde ise, bir 
önceki dönem için ifade edilen nedenlerin yanında, YTL’nin Amerikan 
Doları karşısında yaklaşık %20 değer kaybetmesi gösterilmektedir. 

Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış devam ettiği sürece, 
enflasyon riskinin süreceğini ifade eden Merkez Bankası, faiz oranlarını 
artırarak iç talebi dizginlemenin yanında, kur artışında gözlenen yükselişi 
de belli bir oranda kontrol altına almayı planlamakta ve zorunlu mal 
ithalatı aracılığı ile maliyet enflasyonuna neden olabilecek gelişmeleri 
engellemeyi planlamaktadır. 
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Bu gelişmelerden sonra, uygulanan sıkı para ve maliye politikalarına 
devam edilmesi, rekabet ve yatırımların geliştirilmesine çalışılarak, uzun 
dönemli verimlilik artışı sağlanması daha da önemli hale gelmektedir. Bu 
önlemler alınarak, olası bir uluslararası dalgalanmadan en az zararla 
çıkılması mümkün olabilecektir. 

2002 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürdürülen aralıksız 
büyümenin kaynağına bakıldığında; özel sektör yatırımlarında ve 
verimlilikte gözlenen artışın, kamu maliyesinde sağlanan disiplinin ve 
elverişli uluslararası konjonktürün etkili olduğu görülmektedir. 

Başka bir ifade ile büyümenin kaynağının, özel tüketim kaynaklı iç 
talep artışları, kamu kesiminde gözlenen tüketim artışları ve özel kesim 
sabit sermaye yatırımlarındaki artışlar olduğu söylenebilir. 

18 çeyrektir büyümenin yüksek pozitif değerler alması sevindirici 
olmakla birlikte, cari açığın azalmaması, büyüme ile birlikte gelen bazı 
ekonomik sorunların varlığını akla getirmektedir. 

Türkiye işgücü piyasasına yönelik olarak ortaya konulan 
tespitlerden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının parçalı ve gelişmekte 
olan bir işgücü piyasası olduğu sonucuna varmak mümkün olabilmektedir.  

Đşgücüne katılım oranları ve işsizlik oranları incelendiğinde; 
toplam istihdamda sağlanan artışla birlikte çalışma çağındaki nüfusun 
artmış olmasının, işsizlik oranının daha düşük seviyelerde 
gerçekleşmesinin önüne geçtiği söylenebilir. 

Sanayide büyüme gösteren sektörlerin daha çok verimliliğe dayalı 
sektörler olması, teknolojik gelişmelerle birlikte emek yoğun geleneksel 
üretim alanlarından açığa çıkan emeğin, kısa ve orta dönemde sanayi 
sektörü tarafından istihdam edilmesine imkan vermemektedir. Bunun 
sonucunda, sanayi kesiminde bir süre daha teknolojik işsizliğin devam 
edeceği söylenebilir. 

Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından 
birisi olan işsizlik sorununun, son dönemlerde yakalanan olumlu 
uluslararası konjonktür gelişmelerinin sağladığı avantajlardan 
yararlanarak, kalıcı şekilde çözülmesine yönelik tedbirler almak mümkün 
olabilir. 

Yaşanan son olumsuzluklar sonucunda, Türkiye ekonomisinin 
içinde bulunduğu koşulların gerektirdiği önlemlerin alınmasında izlenecek 
yöntemlerin tespit edilip, kullanılacak değişkenlerin belirlenmesinde titiz 
davranılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomide son 
yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin sürdürülebilmesi, kararlılıkla 
uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının sürekliliğini gerekli 
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kılmaktadır. Uygun uluslararası konjonktürün sağladığı avantajların amaca 
yönelik olarak kullanılabilmesi, hedeflerin tutturulmasına yardımcı 
olacaktır. 
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