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SUNUŞ
Maliye Eğitimi S e m p o z y u m u olarak Anadolu Üniversitesi tarafından ilki 1985 yılında düzenlenen ve
gerek katılımı ve gerekse niteliği itibariyle her g e ç e n yıl artarak devam eden bu güzel bilim
panayırını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü olarak
2009 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdik.
Türkiye Maliye Sempozyumları, maliye bilimi alanında yer alan konuların, gelişen teorilerin,
görüşlerin,

hipotezlerin,

mali araçları

da

kullanarak, gerekli veri desteği

ile

mali

politika

yapımcılarına politika önerileri de geliştiren, geleneksel, bilimsel bir platforma d ö n ü ş m ü ş ve bu
alanda gerçekleştirilen en kapsamlı organizasyon olmuştur.
Sempozyumların gerek niteliği, gerek sürekliliği ve gerekse katılımı

itibariyle alandaki bilgi

birikimine katkısının olması şüphesiz kendiliğinden olmamıştır. Çok değerli yetkin akademisyenlerin
katkı ve destekleri ile bu noktaya getinilmiştir. Bu nedenle, katkısı olan tüm değerli bilim insanları
ve kurum temsilcilerini saygıyla anmayı bir borç olarak belirtmek isterim.
Sempozyumların gerçekleşmesinde finansman bakımından olduğu kadar bilimsel açıdan da önemli
katkıları olan Maliye Bakanlığı'na ve değerli temsilcilerine şükranlarımı arz ederim.
Bu kitabın yayınlanması için pek çok insanın şüphesiz çok değerli katkıları olmuştur. S e m p o z y u m a
tebliğleri ile katkı sağlayan çok değerli bilim insanlarına, S e m p o z y u m Bilim Kurulu'nun çok değerli
üyelerine, tebliğlerin

bilimsel değerlendirmelerini yapan çok değerli

hakemlere,

Düzenleme

Kurulu'nda yer alan Bölüm öğretim elemanlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca bu kitabın yayına
hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür ederim.
Bu kitapta yer alan tebliğlerin, tebliğler üzerinde soru, öneri ve görüşlerin siz değerli okuyuculara,
öğrencilere, akademisyen ve araştırmacılara yararlı olmasını, yeni çalışmalara yol gösterici olmasını
dilerim.
Prof.Dr. Fazıl TEKİN
Rektör

SUNUŞ
Akademik hayatın bilgi ve birikimlerinin paylaşıldığı en önemli ortamlardan birisi de d ü z e n l e n e n
kongre ve

sempozyumlardır.

Fakültemizin

15.

Kuruluş yılı

etkinlikleri çerçevesinde

Maliye

Bölümümüzün ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fazıl TEKİN'in koordinasyon ve önderliğinde Maliye
Bakanlığımızın katkıları ile yirmi dördüncüsü gerçekleştirilmiş olan Türkiye Maliye S e m p o z y u m u bu
açıdan çok önemli bir rol üstlenmiştir. Geleneksel hale gelmiş ve 24.cüsünü gerçekleştirmekte
olduğumuz bu s e m p o z y u m d a yapılan değerlendirmeler ve sunulan bilimsel çalışmaların, Türkiye
ekonomisi açısından son derece faydalı ve yol gösterici uygulamaların ortaya çıkmasına önemli
katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Üniversitem

ve

Fakültem

tarafından

organize

edilmesinden

ayrıca

memnuniyet

ve

onur

duyduğum; "Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi"
başlıklı 24 üncü Türkiye Maliye S e m p o z y u m u n d a sunulan bilimsel çalışmaların ve neticesinde
ulaşılacak olan sonuçların Türkiye'nin yakın gelecekteki maliye politikalarının belirlenmesinde
önemli bir yol gösterici olacağına inancım tamdır. Ç ü n k ü kamu harcamaları politikası, maliye
politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kamu harcamaları alanında yapılacak reformlar
Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. 24 üncü Türkiye Maliye S e m p o z y u m u
çerçevesinde

seçilen

konu

son

derece

anlamlıdır.

Sempozyum

Konusunun

seçilmesinden

başlayarak, s e m p o z y u m u n hazırlık çalışmalarını yapan ve gerçekleşmesine katkı sağlayan 24.
Türkiye Maliye S e m p o z y u m u Düzenleme Kuruluna ve kurulda görev yapan Değerli Öğretim
Üyelerine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerine teşekkürlerimi bir borç bilmekteyim. S e m p o z y u m
süresince önemli katkı ve paylaşımların gerçekleştiğini g ö r m e k t e n büyük mutluluk duymaktayım.
Maliye Sempozyumlarının bugüne ulaşmasında emeği g e ç e n çok değerli hocalarımıza saygı ve
şükranlarımı ifade ediyor, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle anmak istiyorum. S e m p o z y u m
bildirilerinin değerlendirilmesinde değerli katkılarını sunan değerli akademisyenlere de teşekkür
ediyorum.
Bu sempozyumun gerçekleştirilmesindeki yoğun çaba ve katkılarından ötürü Başta Sayın Bakanlar
Kemal UNAKITAN ve M e h m e t ŞİMŞEK olmak üzere Maliye Bakanlığımız yetkililerine, Üniversitemiz
Rektörü ve Fakültemiz Maliye Bölümü Başkanı Sayın H o c a m Prof.Dr. Fazıl TEKİN'e teşekkür
ediyorum. S e m p o z y u m bildirilerinin toplu olarak sunulması amacını taşıyan bu güzel eserlerin bilim
dünyasına, tüm ilgililere ve öğrencilerimize yararlı olması dileklerimle, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ö m e r Adil ATASOY
Dekan

iii

iv

ÖNSÖZ
Maliye bilimine önemli katkılar sağlayan Türkiye Maliye Sempozyumları her g e ç e n yıl bir önceki yıla
kadar sağlanan birikimlerin de desteği ile daha nitelikli organizasyonlar haline gelmektedir. Bu tür
organizasyonların sürekliliği, katılımcı sayıları, nitelikleri, farklı kurum ya da üniversiteler tarafından
organize edilmeleri, ele alınan konuların çeşitliliği gibi faktörler hem sempozyuma olan ilginin
artmasını ve h e m de sempozyumların niteliğini de etkilemektedir.
24. sünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye Maliye S e m p o z y u m u artık çeyrek asrı devirme arifesindedir.
Bu aşamaya gelmek şüphesiz kolay olmamıştır. G e ç e n çeyrek asırda gerek bilimsel çalışmaları ile,
gerek organizasyonların üstlenilmesi İle ve g e r e k s e finansman yönünden s e m p o z y u m a katkı
yapanlara teşekkür ederim. S e m p o z y u m u n yarım asırlık hale gelmesi, sürekliliğinin korunması,
hatta bir asrı devirmesi için maliye bilim insanlarının bu organizasyona sürekli sahip çıkmasına
bağlıdır. Farklı görüşler, öneriler elbette ki ileri sürülebilir. Ancak, platformu dağıtmadan bunun
başarılabîlmesi gerekir.
Sempozyumların organize edilmesinde ve yürütülmesinde

katılımcıların görüş ve

bilinmesi gelecek sempozyumlar açısından ö n e m arz eder.

isteklerinin

24. Türkiye Maliye S e m p o z y u m u

Düzenleme Kurulu olarak 24. Türkiye Maliye S e m p o z y u m u değerlendirme anketi düzenledik.
Anketin değerleme sonuçları bu kitabın son bölümünde yer almaktadır. İleri sürülen görüş ve
önerilerin dikkate alındığı takdirde gelecek sempozyumların daha nitelikli hale gelmesi yönünde
önemli katkılar sağlayabilir.
Sempozyumun düzenlenmesinde çok sayıda kişi ve kurumun desteği vardır. Bilim Kurulu'nun çok
değerli

üyelerine,

tebliğlerin

değerlendirilmesi

aşamasında

hakemliklerine

başvurduğumuz

saygıdeğer hocalarıma, s e m p o z y u m ile ilgili her a ş a m a d a desteğini hiç e s i r g e m e y e n Bölüm
Başkanım ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Fazıl Tekin h o c a m a , fakültemiz imkânlarının
kullanılmasında verdikleri destek için Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sayın Ö m e r Adil Atasoy'a,
üniversitemiz idari personeline ayrı ayrı teşekkür ederim.
Sempozyum çalışmalarının

başlangıcından

zamanlarını

sağlayan

ayırarak

katkı

bu

kitabının

Sempozyum

basım aşamasına

Düzenleme

Kurulu

kadar çok değerli

üyelerine,

sempozyum

çalışmalarını beraber yürüttüğüm S e m p o z y u m Raportörü Yrd. Doç. Dr. Emrah Ferhatoğlu'na, ve
titiz çalışmaları dolayısıyla Araştırma Görevlileri Ferdi Çelikay ile G a m z e Öz'e çok teşekkür ederim.
Bu kitabın akademisyenlere, bürokratlara, araştırmacılara, öğrencilere ve diğer tüm ilgililere yararlı
olması dileği ite saygılar sunarım.

Doç.Dr. Erdal G Ü M Ü Ş
S e m p o z y u m Koordinatörü
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24. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU
Prof.Dr. Sefahattin TVNCER
Emekli Öğretim Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir
1.

GİRİŞ

Türkiye'de mevcut ve sayıları halen 100'e yaklaşan Devlet Üniversitelerinin İİBF Maliye Bölümü, Hukuk
Fakültesi'nin Ekonomi ve Maliye Bölümü veya Vergi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile emekliye
ayrılmış hocaların da katılmasıyla her yıl bir üniversitenin üstlendiği görev ve sorumluluk altında "Türkiye
Maliye Sempozyumu" başlığı altında bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlenmektedir. 1985 yılından beri,
bir yıl hariç olmak üzere, bu toplantılar kesintisiz devam etmekte ve bu güzel gelenek sürdürülmektedir.
Bu yıl 24. Türkiye Maliye Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü tarafından
Antalya-Belek Calista Resort Otel'de 19-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık 300 kadar Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku île ilgili Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma
Görevlisi meslek mensubunun katıldığı bu toplantıya Maliye Bakanlığı üst kademe mensupları, Sayıştay,
Danıştay gibi diğer kamu kuruluşlarının temsilcileri de dâhil bulunmaktadır.
Bu yıl konu olarak "Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi"
ele alınmış ve bu önemli sorunun özellikle Eğitim- Sağlık-Sosyal Hizmetler-Tarım ve Sosyal Güvenlik alt
başlıkları üzerinde durulmuştur.
Üç tam gün aralıksız devam eden sempozyuma biri açılış, dört çalışma oturumu ve bir panel dâhil 15
tebliğci tarafından toplam dokuz tebliğ sunulmuş ve her tebliğ sonunda oturum başkanları tarafından
yönetilen tartışmalara 50'den fazla katılımcı söz alarak soru ve açıklama türünde katkıda bulunmuş,
toplantılar renklenmiş ve büyük ilgi ile izlenmiştir. Gerek tebliğciler tarafından yapılan sunum ve gerekse
katılımcılar tarafından yöneltilen soru ve ek açıklamalarla uzayan oturumlar geç saatlere kadar devam
etmiş sözü edilen ilgi ve dikkat hiç bir zaman e ks il m em iştir.
Şimdi Sempozyum boyunca aldığım notlara göre, açılış dört çalışma oturumu, panel ve genel kurul'u
yerimizin elverdiği ölçüde özetleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım.
2. AÇLIŞ MERASİMİ
24. Türkiye Maliye Sempozyumu, yerleşmiş bir geleneğe göre, 20 Mayıs 2009 günü Belek-Calista Otelin
muhteşem konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlamıştır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl TEKİN ev sahibi ve Maliye Bölüm Başkanı olarak
açılış konuşmasını yapmış ve Sempozyumun konusu ve içeriğini ana hatlarıyla belirtmeye çalışmıştır.
Usta bir hatip olarak etkili bir ses tonu ile Sayın Rektör bir tebliğ niteliğindeki bu kapsamlı konuşmasında
kamu harcamalarının kamu maliyesi ve Devlet yönetimindeki öncelik ve önemini vurgulamış, ülkenin kalkınmasında eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve tarımla ilgili harcamaların önem ve ağırlıkları üzerinde durmuştur.
Bundan önceki maliye sempozyumlarında konular genellikle başta vergi ve kamu gelirleri ile ilgili alanlardan
seçiliyordu. Bu yıl strateji değiştirilmiş ve özellikle kamu harcamalarına bir dönüş yapılmış; gerçekten de ya
rarlı sonuçlar alınmıştır. Böylece eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve tarımı destekleyen harcamaların
kalkınmadaki önem ve ağırlığı ortaya konulmuştur.
Rektörün konuşmasından sonra Maliye Bakanlığı adına söz alan Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet
KESİK, yurt dışı gezisi nedeniyle Sempozyuma katılamayan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'în mesajını
sunmuş ve bu toplantı nedeniyle gerçekleşen işbirliğine teşekkür etmiştir.
Açılış merasimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni değişik yönleri ile tanıtan bir mu İti vizyon gösterisi ile son
bulmuştur. Yarım saatlik bir sürede, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin açtığı tıp fakültesi ile başlayan
bu girişim, aradan geçen yılların sonunda Eskişehir'in Meşelik semtinde bugün 17 bin öğrencisi ile tam ve
örnek bir üniversite haline gelmiştir.
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3.

SEMPOZYUMUN KONUSU

Her yıl düzenlenen Türkiye Maliye Sempozyumunun konusu Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerden
oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilen 24 üyeli bir BİHm Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ev sahipliğini
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümünün üstlendiği 2009 yılı Maliye Sempozyumunun konu
klişesi aşağıya koyduğumuz metinde görüldüğü gibidir.
24, Türkiye Maliye Sempozyumu
Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektöre! Analizi
• Eğitim • Sağlık • Sosyal Hizmetler • Tarım • Sosyal Güvenlik
Görüldüğü gibi, sempozyum konusu gerçekten hem güncel hem de ilginçtir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
artık kamu gelirleri ve vergilerle ilgili konular bu kez bir yana bırakılmış ve Devletin asli fonksiyonu olan
eğitim, sağlık, tarım ve sosyal güvenlik hizmetlerini karşılayacak kamu harcamalarına bir dönüş yapılmıştır.
Bu seçimin ne kadar İsabetli olduğu üç gün aralıksız devam eden çalışma oturumlarında sunulan tebliğ ve
sonra da yapılan soru-cevap ve tartışmalar bölümünde de ortaya çıkmıştır.
4.

ÇALIŞMA OTURUMLARI

Sempozyumda gerçekleşen dört uzun çalışma oturumuna 9 ayrı tebliğ sunulmuş ve tartışmalar bu çerçeve
İçinde cereyan etmiştir. Şimdi bu uzun dört çalışma oturumunu yerimizin elverdiği ölçüde sunmaya
çalışacağız.
/.

Oturum 20 Mayıs 2009 Sabah

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Salih TURHAN, İstanbul Üniversitesi
1. Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ, Doğuş Üniversitesi
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN, Marmara Üniversitesi
Sempozyumun ilk oturumu Prof.Dr. Salih TURHAN'ın başkanlığında kamu harcamalarının önem ve ağırlığını
vurgulayan bir konuşma ile başlamıştır. Daha sonra hocamız, bu oturuma sunulan tebliği hazırlayan iki
değerli bilim adamına söz vermiş; onlar da kendi aralarında yaptıktan bir iş bölümüne göre, ortaklaşa
hazırladıkları Tebliğlerini sunmuşlardır. OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının etkinlik ve etkenlik analizi
ile ilgili çalışmalarının 1. ve 2. bölümlerini Doç.Dr. Bülent BALİ, 3. ve 4. bölümlerini de Doç.Dr. Mustafa
ÇELEN kendilerine ayrılan süre içinde tamamlamışlardır.
Daha ziyade teorik konulara ayrılan ilk iki bölümde birinci konuşmacı etkinlik (efficiency) etkenlik
(effectiveness) kavramlan üzerinde durmuş ve endüstride kullanılan bu kavramların kamu harcamaların da,
ölçülmesinin zorluğuna işaret etmiştir. Bu alanda yapılan analizlerde Girdiler: Yapılan harcamalar, Çıktılar:
Kamu hizmet faaliyetleri ve Sonuçlar: Başarıların ölçülmesi şeklinde sıralanmıştır. Konuşmacı bu ara öğrenci
başarısını ölçmek için uluslararası karşılaştırmaya olanak tanıyan PİSA programı hakkında ayrıntılı bilgiler
sunmuştur.
Tebliğin 3 ve 4. bölümlerini sunan ikinci konuşmacı uygulama sonuçları üzerinde durmuş ve açıklamalarına
VZA: Veri Zarflama Analizi ile başlamıştır. VZA yöntemi daha ziyade nispi etkinliğin ölçülmesinde kulla
nılmaktadır.
Son bolümde konuşmacı OECD ülkelerinde kamu eğitim harcamalarında etkinlik ölçü sonuçlarını bir tablo
halinde sıralamış burada en başarılı ülke olan Japonya'yı 100 olarak kabul etmiş, diğer ülkeleri buna göre
değerlendirmiştir. Gerçekten sonuçlar oldukça sürpriz sayılabilir. Çünkü bu sıralamada Türkiye 6. sırada yer
alırken Almanya 9., İtalya 12., İngiltere 14., Fransa 23. ve İsveç 26. sırada yer almış durumdadır.
Tebliğ sahipleri sonuç ve değerlendirmelerinde bu analiz sonuçlarına göre Japonya, Kore ve Yunanistan
etkinlik sınırında ülkeler grubunda yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti, İspanya da kamu eğitim
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harcamalarının, GSMH'ya oranları aynı olmasına rağmen, farklı etkinlik sonuçlarına sahiptirler. Ülke
örnekleri arasında kamu eğitim harcamalarının en etkisiz, kullanıldığı ülkeler arasında Belçika, Danimarka,
Fransa, Norveç ve İsrail gibi gelişmiş ülkeler yer almaktadır.
Türkiye ise, etkinlik sınırında olmasa bile, eğitime harcadığı kamu kaynaklarını nispi olarak iyi kullanan
Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İrlanda gibi ülkeler arasında yer almaktadır.
Tebliğ sunumu yapıldıktan sonra Başkan katılımcılara söz verdi. Bu ara 10 kadar katılımcı söz alarak tebliğ
sahiplerine sorular yöneltti ve bazıları da ek açıklamalar yaptılar.
Analiz sonunda Türkiye'de kamu eğitim harcamalarının bu kadar yüksek etkinliğe ulaşmış olması
dinleyicilerin tepkilerine neden oldu; bazı konuşmacılar haklı olarak sonuçlara itiraz etti ve kullanılan
yöntemlerin yetersiz olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını ifade ettiler. Sonuçta tebliğ sahipleri ayrı ayrı
soruları yanıtladılar ve yapılan itirazlara cevap verdiler. Tartışmalar bazen gergin bir hava içinde geçti ve
Başkan bunları toparlayarak oturumu kapadı. Fakat tartışmalar oturumdan sonra da devam etti.

//. Oturum 20 Mayıs 2009 Öğleden Sonra
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fevzi DEVRİM, Dokuz Eylül Üniversitesi
1. Türkiye'de Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Analizi: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı
Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş.Gör. Ayşe KAYA, Afyon Kocatepe Üniversitesi
2. Türkiye'de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik
Analizi
Yrd.Doç.Dr. İdris 5ARISOY, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Dr. Selçuk KOÇ, Kocaeli Üniversitesi
3. Kamusal Harcamaların Algılanmasına Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi

'

Sempozyumun ikinci günü, öğleden sonra Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'in başkanlığında açılan çalışma oturu
munda gündem çok zengin fakat yoğundu. Yukarıda programda da görüleceği gibi, bugün, Türkiye'de kamu
harcamalarının bölgesel dağılımı, sosyal transfer harcamalarının yoksulluğu azaltmadaki etkileri ve kamusal
harcamaların algılanmasını etkileyen faktörlerle ilgili üç ayrı tebliğ sunulacaktı. Bunların başlık ve
içeriklerinin özü kamu harcamaları olsa bile, birbirinden oldukça farklı idi. Önce Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ ile
Arş.Gör. Ayşe KAYA, kamu harcamalarının bölgesel dağılımının önemini ve teorik temelini ortaya
koymuşlardır. Buna göre bir ülkede ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması kadar, yatay olarak nasıl
gerçekleştiği de önemlidir. Kamu harcamalarının bölgelere dağılımı bir bölge politikasıdır. Tebliğciler burada
bölgesel politika üzerinde ısrarla durarak bu kavrama açıklık getirmişlerdir.
Bölgesel politika ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiye ilk değinen yazarlardan biri Musgrave olmuştur. Bu
anlamda güvenlik, adalet, altyapı hizmetleri, eğitim, sağlık hizmetlerinde devletin üstleneceği kaynak tahsis
ödevi çok önemlidir. Toplumların ekonomik ve sosyal olarak gelişmişlik düzeyinin en temel
göstergelerinden biri bu sayılır.
Türkiye'de yapılacak analizlerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirmiş olduğu
onlu fonksiyonel kamu harcaması sınıflandırma yöntemi gerçekten çok yararlı olmuştur. Böylece kamu
harcamalarının mekânsal dağılımının nasıl bir yapıya dayandığı ve bu mekânsal dağılımın nelerden
etkilendiği açıklanmaya çalışılmıştır.
Türkiye'de kamu harcamalarının illere göre fonksiyonel dağılımı nüfusa göre değişiklik göstermektedir. İl
nüfusu büyüdükçe fonksiyon sayısı da artmaktadır.
Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ ile Arş.Gör. Ayşe KAYA'nm ortaklaşa yaptıkları açıklamalar ilgiyle izlenmiştir.
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Oturumun ikinci tebliği, yine iki genç bilim adamı tarafından sunulan "Türkiye'de kamu sosyal transfer
harcamalarının yoksulluğu gidermedeki etkilerinin analizt" ile ilgilidir.
Yoksulluk, başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeler için geçerli sosyo-eknomik bîr sorundur. Az
gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmı, gelişmekte olan ülkelerde ise nispeten daha az bir kısmı bu
grubu temsil etmektedir. Yoksulluk kavramıyla insanoğlunun giyinme, barınma ve gıda gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla oluşacak refah düzeyinin altında kalanlar ifade edilmektedir. Bunun adı
gerçekten mutlak yoksulluktur. Bunun yanında kişinin yaşadığı toplum tarafından yoksul olarak kabul
edilebilecek bir düzeyin altında hayatını sürdürmesi ise göreli yoksulluk olarak ifade edilmektedir. Bu ana
kavramlar yanında gelir yoksulluğu, insani yoksulluk, kırsal yoksulluk ve kentsel yoksunluk şeklinde
türlerin olduğunu da unutmamak gerekir.
Yoksulluğu ortaya çıkaran nedenler de tebliğde doğal afetler, savaş ve iç çatışma, terörizm, ekonomik
krizler, sağlık koşulları, eğitim olanakları, vasıflı işgücü gibi sosyal ve ekonomik nedenler de tebliğde
ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Yapılan açıklamalarda yoksulluğu azaltacak kamu harcama çeşitlerine de yer verilmiştir. Bunlar bütçeden
yapılan "Doğrudan Gelir Transferleri" ile "Harcama Bütçesi Finansmanı" başlığı altında toplanmıştır.
İkinci tebliğde ayrıca Türkiye'de yoksulluğun görünümü hakkında İlginç açıklamalar yer almaktadır. Bu
veriler 2002-2007 yıllarını kapsamaktadır.
Oturumun üçüncü

tebliği

Dr.

İhsan Cemil

DEMİR tarafından

hazırlanan

kamusal harcamaların

algılanmasını etkileyen faktörlerle ilgili ampirik bir araştırma'dır.
Tebliğ sahibi konuya çok değişik bir açıdan yaklaşmaktadır. Sosyologlara göre "algılanan ne ise gerçek
odur." Bu açıdan bakıldığında Devletin görünen yüzü olan kamusal harcamaların vatandaşlar tarafından
algılanma şekli, mali sistem için son derece önem arz etmektedir. Çünkü kamusal harcamalar,
vatandaşlar tarafından ödenen vergilerle finanse edilmektedir. Vergi literatüründe mali bağlantı (fiscal
connection) olarak bilinen bu ilişki, kamu harcamasının gereğine inanan insanları, verginin gereğine
inanmaya zorlayacaktır.
Sunumuna bu şekilde başlayan Dr. İhsan Cemil DEMİR, daha sonra kamusal harcamaların bireyler ve
toplumlar için önemini belirtmiş daha sonra kamusal harcamaların algılanmasını etkileyen yaş, cinsiyet,
meslek, gelir düzeyi ve mali bağlantı gibi faktörler üzerinde durmuş bunları d e reçel e nd i rm iştir.
Sonuç olarak, Devletin görünen yüzü olarak kabul edilen kamusal harcamaların toplumsal olarak
algılanması, ekonomi politikalarının ve siyasal sürecin şekillenmesinde üzerinde özenle durulacak
hususlardan biri olduğu sonucuna varmıştır.
Bu üç tebliğin sunumundan sonra söz alan katılımcıların ek açıklamaları ve tebliğcilere yönelttikleri sorular
ile oturum son bulmuştur.
///. Oturum 21 Mayıs 2009 Sabah
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Haluk ANIL, Gazi Üniversitesi
1. Kıtlık Çağında Tarıma Yönelik Türk Kamu Harcama Politikasının Yeniden Yapılandırılması: İmkânlar,
Sınırlar ve Yeni Yönelimler
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN, Cumhuriyet Üniversitesi

2. Devletin Değiş(tiril/emey)en Rolü: Yarı Çevrenin Kobileşmesi ve Türk Tarımına Devlet Müdahalesi
Dr. Özgür SARAÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sempozyumun üçüncü günü sabah Prof. Dr. Haluk ANIL'ın başkanlığında açılan çalışma oturumu, tarımın
desteklenmesi ile ilgili kamusal harcamalara ait iki ayrı tebliğin sunulması ile başlamıştır. Başlık ve içerikle
rinden de anlaşılacağı gibi iki tebliğ birbirini tamamlar niteliktedir.
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Dr. Mustafa YILDIRAN tarafından sunulan ilk tebliğde konuşmacı tarımsal üretimin özellik ve önemini belir
leyen kötümser sloganları tekrarla başlamış ve "Tarımda geç kalan aç kalır/' "Dünya tarımında yeni çağ
larda eski hastalık: kıtlık ve spekülasyon" ve "Malthusyen deyim: gıda artışı aritmetik, nüfus atışı geo
metriktir." Bunun sonu açlık ve sefalettir. Böylece dinleyiciler tebliğde sunulacak bilgi ve açıklamaları, daha
dikkatli ve ilgi ile izlemişlerdir.
Bilindiği gibi tarım insanların kontrol edemedikleri iklim, hava ve toprak gibi dış değişkenlere bağlı olması
nedeniyle dalgalı bir yapıdadır. Toplam arz, talebi her zaman karşılayamaz. Yani Devlet müdahaleleri
olmadan piyasa yönetilemez. Bu özellik tarımın yapısından kaynaklanmaktadır.
Tarım politikalarında, bu politika ile ilgili iki model karşımıza çıkmaktadır: 1. Denetim ve himayeci politika.
ABD ve AB ülkelerinde bu model uygulanır. 2. Devlet- piyasa dengesine dayanan İngiltere uygulaması.
Hâlbuki Türkiye'de tarım politikası 1980-2000 yılları arası liberal bir tarım politikası izlenmiş olup konuşmacı
bunu "istikrarsız tan m politikası" şeklinde nitelemiştir. 2007-2008 yılları ansında uygulanan üretimden
bağımsız "Doğrudan gelir desteği" de bunun diğer bir örneği olarak gösterilmiştir.
Tebliğcinin yapmış olduğu açıklamalara bakılacak olursa, Türk tarım politikası, değişik dış güçlerin etkisinde
kalmış ve buna göre yönlendirilmiştir. Örneğin ABD himayeci ve destekleyici bir tarım politikası izlediği
halde, Türkiye'de liberal bîr tarım politikası uygulanmasını tavsiye etmiş ve tutum ve davranışları hep bu
yolda olmuştur. Kendisi uygulamada küresel bir tarım politikası izlemiş ve ticari ortaklarını aksi yönde bir
politika izlemelerini istemiştir.
Diğer yandan Türkiye AB ile tarım politikalarını uyumlaştırılması sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca
Dünya Ticaret Örgütü de tarımsal desteklerin azaltılması yönündeki düzenlemeleri ile Türkiye'yi zor
durumda bırakmıştır.
Bu durumda Türkiye, liberal politikaları bir yana bırakarak tarıma yönelik kamu harcama politikasını
yeniden yapılandırma, yeni olanaklar, sınırlar ve yöntemler bulmak zorunda kalmıştır. Tebliğci
konuşmasının sonunda bunları satırbaşları olarak sıralamıştır. Bu açıklamalar katılımcılar tarafından dikkat
ve ilgi İle izlenmiş, açılan tartışma bölümünde Prof.Dr. A. HEREKMAN, Prof.Dr. O. OYAN, Prof.Dr. F. TEKİN,
Prof.Dr. Ü. DİKEÇ söz alarak ek açıklamalar yapmışlar ve soru ve cevaplarla birlikte oturum ilginç bir
atmosfere girmiş ve çok renklenmiştir.
Kısa bir aradan sonra Oturum Başkanı, ikinci oturumu açmış ve konunun devamı olmak üzere Dr. Özgür SARAÇ'a söz vermiştir. İkinci konuşmacı "Yarı Çevrenin KOBİ'leşmesi ve Türk Tarımında Devlet Müdahalesi"
başlığını taşıyan tebliği sunmuştur. Giriş gerçekten ilginçti: Devletin tarım politikası açısından değişen, de
ğiştirilen ve değiştirilemeyen rolü ilginç bir yöntemle açıklanmaya çalışılmıştır. Birinci halde nicelik, ikinci
halde nitelik ve üçüncü halde küreselleşme süreci ölçek olarak kullanılmıştır.
Tebliğ sahibi kapitalist birikim sürecini beş dalga halinde açıklamaktadır: 1. Dalga: Sanayi devrimi (1780), 2.
Dalga: Demir yollarının yayılması (1830-50), 3. Dalga: Elektriğin kullanılması (1870-90), 4. Dalga: Otornobil
(1920-35), 5. Dalga: Teknolojik gelişme-küreselleşme {2008 ve devamı). Tüm süreç bir arada okunduğu
zaman akfa ilk gelen soru "Kapitalizm modern Devletin etkin rolü olmadan böylesine serpilip gelişebilir
miydi?" Cevap yazarlara göre değişmektedir.
Daha sonra Tebliğ sahibi kapitalist ekonomik sistemin geçirdiği evrelerden söz etmekte ve bunu MerkezYarı Çevre-Çevre ilişkisi şeklinde sıralamış ve bu evreyi şematik olarak açıklamaya çalışmıştır.
Devamla, Dr. Özgür SARAÇ, ölçek ekonomilerini ele almış yarı çevrenin KOBİ'leşmesi ve taşeronlaştırma sü
reci, çok uluslu şirket-KOBİ ilişkileri üzerinde durmuş ve ilginç yorumlar yapmıştır.
Tebliğci sonucu söyle özetlemiştir. TÜİK'in verilerine göre 1980 yılından bu yana tarımın istihdam içindeki
payı sürekli olarak azılmış ve son 25 yıllık sürede % 54,2'den % 29,5 düzeyine inmiştir. Daha somut şekilde
ifade edecek olursak 2006/1. dönemde çalışanların sayısı 5,2 milyon kişi olarak tespit edilmiştir. Toplam
istihdam Türkiye'de 20,6 milyon kişi olduğuna göre, tarımın payı % 25,1 olmaktadır.
Tebliğcinin yorumuna bakarsak son dönemde yaşanan ve giderek ağırlaşan işsizlik sorununda tarım
sektöründeki çözülmenin etkileri büyüktür. Fakat bütün sorun tarımdan çözülen nüfusu başta sanayi olmak
üzere diğer sektörlere kaydırabilseydik sorun belki de çözülmüş olacaktı.
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Genç meslektaşım Dr. Özgür SARAÇ "Yan Çevre'nin Kobileşmesİ ve Türk Tanmına Devlet Müdahalesi"
başlığı altında oldukça sofistike bir tebliğ vermiş ve katılımcıların ilgisini toplamıştır. Getirdiği açıklama ve
yorumlar çok ilginçtir. Türk tarımının çeşitli nedenlerle bölünmesi, küçülerek cüce işletmelere dönmesi
önemli bir sorundur. Kendisi bu olayı KOBf'leşme şeklinde değerlendirmiştir.
Tebliğden sonra söz alan Mersin Üniversitesi'nden genç bir arkadaşımız (ismini tespit edemedim), Prof.Dr.
Güneri AKALIN ve Prof.Dr. Oğuz OYAN ve Prof.Dr. Mahmut DURAN söz almışlar soru ve yorumlan île kat
kıda bulunmuşlardır.
Gerek birinci ve gerek İkinci tebliğ ile Türkiye'de tarım sektörünün kamusal harcamalar ile desteklenmesi,
gelişmesi, sorunlan hararetli tartışmalara neden olmuş ve bu oturun sempozyumun gözdelerinden biri
*

olmuştur.
IV. Oturum 21 Mayıs 2009 öğleden sonra
Oturum Başkam: Prof.Dr. M. Kâmil MUTLUER, BÜkent Üniversitesi
1. Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme
Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN, Sakarya Üniversitesi
Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ, Balıkesir Üniversitesi
2. Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık Kurumlarını Düzenleyici Görevleri
Yrd.Doç.Dr. Tekin AKDEMİR, Giresun Üniversitesi
Dr. Birol KARAKURT, Karadeniz Teknik Üniversitesi
3., Sağlık Harcamalarında Performans Değerlemesi: Devlet Hastaneleri Üzerine Veri Zarflama Analizi
Yrd.Doç.Dr. Fehim BAKIRCI, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Yusuf TEMÜR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sempozyumun dördüncü son çalışma oturumu Prof. Dr. M. Kâmil MUTLUER'in başkanlığında açılmış ve
yukarıda programda da görüleceği üzere altı tebliğci tarafından üç önemli sunum yapılmıştır. Bunlardan ilki
"kamu sağiık-eğitim, harcamalarının büyüme İle ilişkisi", diğer iki tebliğ ise "sağlık hizmetlerinde devletin
değişen rolü, Özel sağlık kurumlannı düzenleyici görevleri" ve "sağlık harcamalarında performans
değerlemesi" ile ilgilidir. Bu yüklü program belirli bir düzen içinde devam etmiş ve sağlıkla ilgili kamusal
harcamaların sonuçlan her yönü İle ortaya konulmuş ve sorunlar tartışmaya açılmıştır.
Oturum başkanı, tebliğlerini sunmak üzere birinci sıradaki konuşmacılara söz vermiş onlar da ortaklaşa
yarım saat süre içinde sunumlarını yapmışlardır. Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN önce sağlık ve eğitim harcamaları
ile büyüme ilişkisini teorik çerçeve içinde ele alarak açıklamaya çalışmış burada büyümenin dar ve
kalkınmanın daha geniş bir kavram olduğunu vurgulayarak eğitim ve sağlık alanında büyüme İçin
kalkınmanın şart olduğunu söylemiştir. Sağlık ve eğitimin kalkınmaya katkısı tartışma götürmez bir
gerçektir; çünkü bunlar "beşeri sermaye" d ir. Sağlık, beşeri sermaye oluşumuna katkı sağlayan önemli bir
faktördür.
Birinci tebliğin ikinci bölümü eğitim ve büyüme değişkenleri arasındaki etki-tepki analizi, innovasyon muha
sebesi yöntemiyle açıklanmıştır. Bulgular kamu eğitim harcamaları ile büyüme arasında uzun dönemli ve
çift yönlü bir İlişki bulunduğunu göstermektedir.
Tebliğin sunumundan sonra 10 kadar katılımcı söz almış soru ve ek açıklamalar ile sonuçları eleştirerek ve
karşı çıkarak katkıda bulunmuşlar ve oturum bu atmosferde son bulmuştur. Başkan kısa bir aradan sonra
ikinci oturumu açmış bu sefer Yrd.Doç.Dr. Tekin AKDEMİR ile Dr. Birol KARAKURT, Devletin sağlık hizmet
lerinde değişen rolü ite özel sağlık kurumlarını düzenleyici görevleri ile ilgili ilginç tebliğlerini ortaklaşa sun
muşlardır. Konunun ilk bölümünü birinci tebliğci, ikinci bölümünü de diğer tebliğci açıklamıştır. Sağlık ala6

nında 20. yüzyılın son yarısında, Devletin rolünün yeniden tanımlanmasında özellikle sağlık hizmetlerinin
sunumunda, görevli birimlerin organizasyon yapısında, hizmetin finansmanında. Devlet dışı kuruluşların
rolünde dramatik değişiklikler yaşanmıştır. Bu durum özel sektörün teşvik edilmesi ve özelleştirme ile
desteklenmiştir. Fakat sağlık hizmetinin bütünüyle piyasaya bırakılması da, eksik hizmet sunumu ve düşük
gelirli kesimin sağlık hizmetinden yeterince yararlanamaması ve eşitsizlik yaratması gibi bir takım sorunlara
da yol açabilmektedir. Bu yüzden sağlık hizmetinin piyasaya bırakılması ve özelleştirmenin Devletin sosyal
yükümlülükleri göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, "sağlık"t sadece hasta ve sakat olmama hali değil, fiziksel ve sosyal açıdan iyi olma hali
olarak tanımlamıştır. Bunun en yüksek sağlık düzeyine erişebilmesi İçin, sağlık sektörünün yanı sıra diğer
birçok sosyal ve ekonomik sektörün çalışmaları ile gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Sağlık, temel bir hak
olup burada ırk, din, politik inanış, ekonomik ve sosyal koşul farkı gözetilmemesi gerekir. Sağlık hizmeti
temelde i) koruyucu ii) tedavi edici ve iii) rehabilite edici olmak üzere üçe ayrılır. Bu tür hizmetlerin
tüketiminin onu tüketen dışında toplumun diğer üyelerine de yarar sağlar. Toplumda hastalık halini
azaltmak ve yaşamı uzatmak için kamu kesimi hastalananları tedavi etmek ve sağlamlann hastalanma ko
şullarını azaltmak şeklinde hizmet sunar. Devletin vatandaşlarına tanıdığı yaşama hakkı, evrensel bir hak
olup hastalık durumunda tedavi hakkını da içerir. Sağlık hizmetlerinin etkin sunumu, toplumsal gelişmenin
en temel öğelerinden biridir. Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması öncelikle sağlık hizmetlerinin nicelik
ve niteliğinin artırılması ile mümkündür.
Tebliğci daha sonra sağlık hizmetlerinin alternatif sunum şekillerini uzun bir liste halinde sunmuş ve
bunların ayrıntıları üzerinde durmuştur. Dr. Birol KARAKURT da tebliğin ikinci bölümü olan sağlık hizmet
lerinde Devletin düzenleyici ve denetleyici rolünü ele almış ve bu konunun kamu sektörü ve Özel sektörün
sağlık hizmetleri alanındaki rolü, kamu sektörünün yetersizlikleri ve özel sektörün erdemleri ileri sürülerek
tartışıldığını söylemiştir. Hizmet sunumunda kamunun yetersizlikleri özel sektörün payının arttırılması ile
sonuçlanmıştır.
Tebliğ sahibi daha sonra sağlık harcamaları ve bunun finansmanı üzerinde durmuş ve Türkiye'de sağlıkta
Devletin düzenleyici ve denetleyici rolü üzerinde şu açıklamaları yapmıştır. Türkiye'de sağlık hizmetlerini
düzenleme ve denetleme yetkisi temelde Sağlık Bakanlığı'na verilmiştir. Bakanlık sağlık hizmetlerini
yönetme, planlama ve düzenleme görevini tüm sağlık kurumlarının verimli ve kaliteli sağlık hizmeti
sunmasını sağlamak üzere kullanmaktadır. Bu alanda bir sıra yasal düzenleme yapılmıştır. Düşük kaliteli
hizmet sunumunu önlemek üzere "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" başlıklı düzenleme 2008 yılı
Eylül ayında yürürlüğe girmiştir.
Kamunun sağlık hizmetleri sunumunda başarı ölçüsü için milletlerarası mukayeselerde sağlık
harcamalarının GSYİH'ye oranı iyi bir göstergedir. Tüm Dünya'da olduğu gibi, Türkiye'de de son 30 yıllık
dönemde sağlık harcamalarının GSYİH'ye oranı önemli ölçüde artmıştır. Türkiye'de sağlık hizmetlerine
yapılan toplam harcamaların AB ülkelerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. 1990 yılında % 3,6 olan
bu oran 2000 yılında % 4,9'a, 2005 yılında ise % 5,7'ye ulaşmıştır. Bu oranlar AB standartlarının altında
kalmaktadır.
Türkiye'de bin kişiye 1,4 hekim ve yine 2,4 yatak düşmektedir. Ortalama ömür 71 yıla yükselmiştir. Bebek
ölümleri ise binde 24'tür. Bu bakımdan daha yapılacak çok iş vardır.
Bu oturumun son tebliği Yrd.Doç.Dr. Fehim BAKIRCI ve Öğr.Gör. Dr. Yusuf TEMÜR tarafından "sağlık
harcamalarında performans değerlemesi: Devlet hastaneleri üzerine veri zarflama analizi" üzerine su
nulmuştur. Bu tebliğ bir tür "case study" niteliğinde idi. Türkiye'de halen 81 ilde 849 adet Devlet hastanesi
mevcuttur. Bu inceleme örnek olarak seçilen İl ve hastanelere göre veri zarflama yöntemine göre etkinlik
ölçümü şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu bir tür girdi-çıktı analizi sayılabilir. İnceleme 2003-2007 yıllarını
kapsamaktadır. Tebliğdeki tabloda ayrıntılı şekilde gösterildiği gibi 4 girdi ve 9 çıktı ile 849 Devlet
hastanesinin etkinlik değerleri ölçülmüş ve sonuçlar özet halinde sunulmuştur. Sonuçlar 4 ve 5 No.lu
tablolarda verilmiştir. Etkinlik 2003 yılına göre 2007'de artış göstermiştir.
Sonuç ve öneri olarak yapılan açıklamada, ölçeğe göre sabit ve değişken getiriyi esas alan modellerle
yapılan etkinlik analizinde 2003-2007 yılları arasında tam etkin olan yani en yüksek performansa sahip
illerin yarıdan fazlası doğu ve güney doğu illerinden oluşmaktadır. Sunumdan sonra söz alan katılımcılar bu
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sürpriz sonuca İtirazda bulunmuşlar, gerçeğin bunun tersi olabileceğini savunarak kulanılan yönteme itiraz
etmişlerdir. Tebliğ sahibi kendisini savunmuş ve itirazlara sıra ile cevap vermiş analiz sonuçlarında hata
bulunmadığını savunarak, görüşünde ısrar etmiştir.
5. PANEL OTURUMU
Her yıl muntazaman düzenlenen Türkiye Maliye Sempozyumlannın son oturumu "panel" e ayrılmakta
burada güncel bir konu ete alınarak işlenmektedir. Bu yöntem bir gelenek haline gelmiş ve programlara
yerleşmiştir.
22 Mayıs 2009 Cuma sabahı saat 9.30 da başlayan panel oturumunun başkan ve dört üyesi şöyle
belirlenmiştir. Başkan: Prof. Dr. Nevzat SAYGIUOGLU Gazi Üniversitesi
Panelistler
Prof.Dr. Güneri AKALIN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, Gazi üniversitesi
Prof.Dr. Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet KESİK, Maliye Bakanlığı
Konu, dağıtılan programda "Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası" şeklinde belirlenmiş ise de bu başlığı "Kriz
Ortamında Maliye Politikası" olarak ifade etmekte mümkündür. 24. Türkiye Maliye Sempozyumunun, kamu
harcamalarının sektörel analizinden sonra, global krizi ele alarak kapanması gerçekten çok isabetli ol
muştur.
Oturum Başkanı Prof. Dr. SAYGIUOGLU paneli yaptığı bir konuşma ile açmış ve panelistlere yirmişer
dakikalık söz vermiştir. Her konuşmacı kendi açısından krizi analiz etmiş ve önlemler üzerinde durmuştur.
Panel grubunun yaptığı açıklamalar dinleyiciler tarafından dikkat ve ilgi ite izlenmiştir. Toplantı uzadığı için
Başkan ancak dört kati imaya söz vermiş ve kendisi yaptığı değerlendirme İle oturumu kapatmıştır. Panel
oturumu ayrı bir yazı konusu olacak kadar geniş ve önemlidir. Yerimiz kısıtlı olduğu için bu oturum üzerinde
durmak istemiyoruz. Çünkü ara verilmeden hemen Genel Kurul toplantısına geçilmiştir.
6. GENEL KURUL
Bu toplantıya kapanış oturumu da diyebiliriz. Oturum geleneğe uygun olarak "sempozyumların kurucusu"
Prof.Dr. Aykut HEREKMAN tarafından açılmış, yenilerde kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Prof.Dr. Nezihe
SÖNMEZ'in anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır. Başkan gündemi şöyle ilan etmiştir:
Gündem
1. Emekliye ayrılan hocalara plâket sunulması
2. 25. Türkiye Maliye Sempozyumunu düzenleyecek üniversitenin belirlenmesi
3. Bilim Kurulu için Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent üyelerin seçilmesi
Toplantı gündem maddelerine göre açılmıştır.
Bu yıl emekliye ayrılan hocatanmıza plaketleri dağıtılmıştır. İkinci madde gereğince önümüzdeki yıl Türkiye
Maliye Sempozyumunu üstlenecek olan Gazi Üniversitesi Maliye Bölümünün adaylığı ittifakla kabul
edilmiştir.
Sempozyumların bilimsel yönünü düzenleyen Bilim Kurulu'nun Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve
oluşacak 24 üyesinin yeniden belirlenmesi için verilen önerge kabul edilmiş ve bu seçim yenilenmiş, ilan
edilen aday listesi ufak değişikliklerle aynen kabul edilmiştir.
7. GENEL DEĞERLENDİRME
19-23 Mayıs 2009 günleri arasında, Antalya-Belek Calista Resort Otel'de gerçekleşen 24. Türkiye Maliye
Sempozyumu hakkında görüş ve izlenimlerimi özet olarak şöyle sıralamak istiyorum.
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1. Bilim Kurulu tarafından 24. Türkiye Malîye Sempozyumu'nun konusu Devletin Değişen Rolü Bağlamında
Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi olarak belirlenmiş özellikle Eğitim-Sağlık-Sosyal Hiz
metler, Tarım ve Sosyal Güvenlik türleri üzerinde durulmuştur. Bundan önceki toplantılarda daha
ziyade kamu gelirleri, vergi ve bütçe üzerinde yoğunlaşan konular bir yana bırakılarak, kamusal
harcamaların ele alınması isabetti ve yararlı olmuştur. Çünkü kamu maliyesinde kamu harcamalarının
öncelikli, ağırlıklı ve önemli bir yeri vardır. Hazırlanan dokuz, tebliğ sahipleri tarafından basan ile sunul
muş, soru-cevap, ek açıklamalarla tartışmalar hararetlenmiş salondaki dikkat ve ilgi eksilmeden devam
etmiştir. Bu bakımdan Bilim Komitesinin titiz ve dikkatli çalışmasına teşekkür ediyoruz.
2. Hemen belirtelim ki, bilimsel organizasyonun yanında İdari organizasyon da çok mükemmeldi. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü ve Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fazıl TEKİN ve mesai arkadaşları
otel seçiminden başlayarak, sempozyumun düzen içinde sürdürülmesi için canla başla çalışmışlar,
katı I imci la nn karşılanması, ağırlanması ve yerleştirilmesi için hiç bir fedakârlıktan kagnmamışlar,
yüksek kalitede bir hizmet sunmuşlardır. Kendilerini kutlamak istiyoruz.
3. İdari organizasyonun bir parçası olarak sempozyum tebliğlerinin toplantılar başlamadan önce
katılımcılara dağıtılması, programın hazırlanması, oturum başkanlannın seçilmesi, zamanlama açısından
yapılan düzenlemelerin uygun şekilde devam etmesi, hoş geldiniz kokteyli ve gala yemeği ve menüsü,
sunulan müziğin kalitesi yüksek ve toplantı atmosferi canlı ve çok samimi idi. Gerçekten unutulmayacak
bir gece yaşadık.
4. Sağlık nedeniyle iki yıldan beri Türkiye Maliye Sempozyumlarına katılamadım. Bu yıl iyi bir şans eseri
katılma olanağını buldum. Dört gün süren toplantıları dikkatle izledim ve notlar aldım. Bundan büyük
bir zevk âldım ve mutlu oldum. Böyle bir görevi üstlenmenin ne kadar zor ve sorumluluk isteyen bir iş
olduğunun farkındayım.
24. Türkiye Maliye Sempozyumunu düzenleyen ve emeği geçen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin başta
Rektörüne ve sonrada mesai arkadaşı meslektaşlanmı candan kutluyor ve teşekkür ediyorum.
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sunucu (Gamze ÖZ)
Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının çok değerli mensupları, kıymetli katılımcılar ve saygıdeğer
misafirlerimiz,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nün ev sahipliğinde
24'üncüsü düzenlenen Türkiye Maliye Sempozyumu'na hoş geldiniz.
Değerli Konuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu ve eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları,
ülkemizde bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşamamız için fedakârlıkların en büyüğüne katlanan aziz
şehitlerimizin ve maliye biliminin Türkiye'de yeşermesi ve gelişmesi için çalışmış ve ebediyete uğurladığımız
hocalarımızın aziz hatıraları önünde saygı duruşuna ve ardından da İstiklâl Marşımızı okumaya davet
ediyorum.
Saygı Duruşu
İstiklâl Marşı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü ve Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sayın Fazıl TEKİN'i açılış
konuşmalarını yapmak için arz ederim.
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Prof.Dr. Fazıl TEKİN
Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Yüksek Öğretim Kurulu'nun Sayın üyeleri ve
Denetleme Kurulu üyeleri, saygıdeğer bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli
temsilcileri,
Bugün sizlerle 24'üncü Türkiye Maliye Sempozyumunda beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Hepiniz hoş
geldiniz. Hepinize Üniversitem ve bölümüm adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten böylesine
önemli ve köklü bir organizasyon olan Maliye Sempozyumunun ev sahipliğini yapmak, değerli arkadaşlarım
gerçekten bir onur. Türkiye kuruluşundan itibaren hedefini muasır medeniyet seviyesi doğrultusunda
tanımlamış ve bu hedefi temel alarak seksen altı yıllık yürüyüşünde önemli mesafeler kat etmiştir. Ancak
elbette ulaşılan seviye hiçbir şekilde yeterli değildir. Geçtiğimiz seksen altı yılda dünyada birçok şey
değişmiştir. Bu değişmelerin ortaya çıkardığı önemli bir sonuç toplumun devletten beklentileri, devletin
yönetişim yapısı ve devletin bireyden beklentileri sürekli değişmekte ve devingenlik göstermektedir.
Devletin işlevsel olarak ne olduğu ve bu işlevleri gerçekleştirebilmek için organizasyon yapısının ne olması
gerektiği sorularının statik bîr şablonu referans alarak cevaplandırılması söz konusu olmadığı bir dünyada
yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında nüvesi oluşturulan küreselleşme olgusu, 1980'li yılların
sonlarından İtibaren hızlanmış ve pek çok ülke İçin bir yol haritası kimliği kazanmıştır. Teknoloji, İnternet ve
finansal sistemdeki baş döndürücü gelişmelerin de bir sonucu olarak yaşadığımız dünya inanılmaz bir
dönüşüm süreci içerisine girmiştir. Küreselleşmenin ekonomik, politik ve sosyo-kültürel boyutları olduğu göz
ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu boyutların her birini mutlak anlamda ayrıştırmak ve bu
ayrıştırmalara dayanarak sonuçlar çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir. Her şey eş zamanlı olarak
değişmektedir. İşte bu dönüşüm sürecinde devletin rolünde de değişmeler kaçınılmaz olmuştur. Bu rol
tanımında meydana gelen değişmeler aynı zamanda "idare" edecek yönetişim sistemlerinin de
geliştirilmesini ya da yeni yönetişim modellerinin oluşturulmasını gerektirmiştir. Dünyada son bir yıl
içerisinde ortaya çıkan ve Türkiye'yi de derinden etkileyen finansal kriz de göstermiştir ki; dünya-devletsistem ve toplum birbirleri ile bağlantılı ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bir bütünleşik yapıyı işaret
etmektedir.
Bu süreçleri göz önünde bulundurarak seçilen sempozyum konusunun Türkiye'nin dünyada önemli bir aktör
olabilmesi için kamu kaynaklarının harcanmasında küresel gelişmeleri temel alma zorunluluğundan hareket
etmektedir. Sempozyum Bilim Kurulu'nca sempozyumun konusu "Devletin Değişen Rolü Bağlamında
Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi: Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Tarım ve Sosyal
Güvenlik" olarak belirlenmiştir.
Bütçe içerisinden bazı hizmet kalemlerine ödenek ayrılması hususu sadece rakamsal büyüklük ekseninde
elbette ki düşünülemez. Bilimsel olarak resme bir hizmet ya da transfer kaleminin toplam içerisindeki payı
ekseninde bakamayız. Devlet kamu idarelerine para aktaran ve aktarılan paranın mikro-sonuçlarını analiz
etmeyen bir yapıdan çıkarılmak zorundadır. Dünyada diğer ülkelerde benzer ödeneklerin bedellerini, başarı
ya da başarısızlıklarını ve toplumsal çıktıya olan katkılarını dikkate almak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşte
yapılan bu ödeneklerin rakamsal büyüklüğü kadar ve belki de daha önemli olan husus budur. Bu
ödeneklerin mikro bazlı "etkinliğinin" dikkate alınmasıdır. Biz bilim insanlarının Türk toplumuna borcu bu
bağlamda:
S

kamu tarafından eğitim, sağlık, tarım ve sosyal güvenlik gibi hizmet ve transfer kalemlerine

S
S
S

yapılan harcamaların sosyal verimliliğe katkısı,
diğer ülkelerde izlenen benzer politikaların başarı ya da başarısızlıklarının araştırılması,
bu ülkelerin tecrübelerinden dersler almak ve yapılan hataları tekrarlamamak,
kendi kültür ve yapısal gerçeklerimizi de dikkate alan sistem kurgusunun oluşturulmasıdır.

Nüfusunun %35'nin 19 yaş altında olduğu ülkemizde eğitim harcamalarına sadece yapılan ödeneğin
yüzdesi olarak bakmak resmîn yanlış okunmasına neden olabilir. Ödeneğin ne kadar büyük olduğu kadar
önemli olan diğer bir husus eğitime harcanan her liranın İnsan sermayesine yapmış olduğu katkının da
içselleştirildiği bir yapının kurgulanmasıdır. Sempozyumda önemli bir tema olan eğitim harcamaları konusu
12

derinlemesine incelenecek ve bu bağlamda OECD ülkelerinin eğitim harcamalarının etkinlik ve etkenlik
açısından karşılaştırılması yapılacaktır.
Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğu ve bölgeler arası gelir ve kalkınma farklılıkları da ülkemizin önemli sosyal
sorunlarındandır. Sempozyumda kamu harcamalarının bu benzeri sosyal sorunların çözümüne katkı
yapabilme dereceleri hakkında akademik tartışmalar yapılacaktır.
Saygıdeğer konuklar, sempozyumda attı çizilecek diğer bir önemli nokta tarım politikaları ve tarımı
desteklemeye yönelik kamu harcamaiandır. İklim değişiklikleri, su kaynaklarının giderek yetersizleşmesi ve
çevresel sıkıntıların arttığı dünyamızda tarımsal üretimin geleneksel tarım destekleme kurgusundan
uzaklaşması gerekmektedir. Tarım politikaları dizayn edilirken küreselleşen sistem içerisinde yeşil enerji,
organik tarım, çevre kirliliği gibi pek çok değişkenin de içselleştirilmesi gerekmektedir.
Devletin değişen rolü çerçevesinde sağlık hizmeti de artık bir yarı kamusal mal olarak özel ve kamu
sektörünce üretilen bir hizmet durumuna gelmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde sağlık harcamaları rakamsal
olarak çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tıpta meydana gelen baş döndürücü buluşlar insan neslinin ortalama
yaşam süresini uzatmış ve bu gelişme bir yandan sağlık harcamalarının rakamsal olarak artmasına ve diğer
taraftan sosyal güvenlik sisteminin ciddi açıklar vermesine neden olmuştur. İşte bu gelişmeler de bu
sempozyuma katılan değerli bilim İnsani arınca tartışılacaktır.
Dünyadaki gelişmelerle eşzamanlı olarak devletin rolü ve yönetişim modelleri de değişmektedir. Bu
sempozyuma katılan değerli katılımcılar bu konular hakkında bilimsel hoşgörü ve titizlik temelinde
tartışacaklardır. Bu sempozyumun tamamlanması bu sorunların çözümleneceği anlamına gelmemektedir.
Elbette bir sempozyumda her soruna çözüm üretilmesi düşünülemez. Bu konularda ileride çalışmayı
düşünen maliye ve diğer disiplinlerden araştırmacılar elbette olacaktır. Bu araştırmacıların yükleneceği
önemli bir sorumluluğunun altını çizmek istiyorum: Türkiye'nin gelişen dünyada izleyeceği rotaya yönelik
araştırmalarda sosyal bilimcilerin ideolojilerden bağımsız bir yol izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Buna
ilave olarak, ideolojilerden bağımsız ve doğrulan araştıran bilim insanlarımızın ortak yanlarının Türkiye
yanlılığı olması gerektiğini düşünüyorum.
Değerli katılımcılar, bu güzel toplantıda bu desteği bize esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, sayın Maliye
Bakanlığımıza teşekkürlerimi de ayrıca ifade etmek istiyor ve sözlerimi tamamlarken tekrar hepinize hoş
geldiniz diyor en derin saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim.
Sunucu
Rektör Prof.Dr. Sayın Fazıl TEKİN'e teşekkür ederiz. Maliye Bakanlığı adına Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanı Doç.Dr. Sayın Ahmet KESİK'i konuşmaları için arz ederim.
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Doç.Dr. Ahmet KESİK

Değerli Milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Rektörüm
temsilcileri, Kamu idarelerinin ve üniversitelerimizin çok de

I. OTURUM
[10:45-12:00]
Oturum Başkanı
Prof.Dr. Salih Turhan
İstanbul

Üniversitesi

Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Doç.Dr. Besim Bülent Bali
Doğuş
Üniversitesi
Doç.Dr. Mustafa Çelen
Marmara
Üniversitesi

İS

Sunucu
Saygıdeğer katılımcılar,
Birinci oturumu açmak üzere oturum başkanı Prof.Dr. Sayın Salih Turhan'ı arz ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Sayın milletvekilim, Büyükşehir'in saygıdeğer başkanı, sayın rektörlerim, Yüksek Öğretim Kurulu'nun değerli
üyeleri, Maliye Bakanlığı'nın ve diğer kurumların saygıdeğer bürokratları, sevgili meslektaşlarım, sayın
konuklar;
Bende hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye BÖlümü'nün düzenlediği hem de çok güzel bir şekilde organize ettiği 24. Maliye
Sempozyumu'nun ilk oturumunu açıyorum. Programda hepinizin gördüğü gibi açılış oturumu olması
nedeniyle tek tebliğ var. Konu "Kamu Harcamalarında Özelde Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik
Analizi: OECD Ülkelerinde Bir Uygulama". Oldukça ilginç, oldukça verimli bir konu. Çünkü hepinizin bildiği
gibi beşeri sermayenin temel taşını oluşturan eğitim hizmetleri, gelişmiş ya da gelişmekte olan hemen her
ülkenin izlediği ekonomik büyüme, yüksek istihdam, adil ya da gelirin dengeli dağılımı gibi iktisat
politikasının temel amaçları olan amaçların gerçekleştirilmesi açısından anahtar konumunda olan bir faktör,
çok önemli bir faktör. Gerçekten bilgi yeteneğini ve daha doğrusu bilgiyi, bilgi elde edilme sürecini, bu
yeteneği bir maliyet unsuru olarak değil de bir yatırım unsuru olarak ya da verimlilik unsuru olarak
değerlendirmenin ve buna paralel olarak onu özendirmenin, desteklemenin önemini zamanında idrak etmiş
olan ve bunun doğal sonucu olarak rekabet gücü yüksek, Öğrenme İsteği ve yeteneği fazla, her şeyden önce
her türlü yeniliğe açık bireylerden oluşan toplumların ya da milletlerin hemen her alanda iktisadi, siyasi,
sosyal ve kültürel alanlarda çok daha başarılı oldukları görülmektedir. Sırf bu nedenle geleceğin hangi
toplumlara ait olacağı sorusunun yanıtı da tam bu noktada yani eğitim sektöründe yatmaktadır. Ancak,
eğitim hizmetlerinin üstlenmiş olduğu bu işlevi yerine getirebilmeleri kamu eğitim harcamalarında etkinlik
ve etkenlik konusu ile yakından ilgilidir. Bu konuyu gözden kaçırmamak lazım, özellikle küresel krizle birlikte
piyasa devlet ilişkilerinin sorgulandığı bu iki kurum arasında yeni bir dengenin yeni bir balansın nasıl tesis
edilebileceği hususunun tartışıldığı ve en önemlisi küresel krizden büyük bir yara alan serbest piyasa
ekonomisinin yerine ulusal ya da uluslararası düzeyde denetlenebilen bir piyasa ekonomisinin önerildiği bu
kriz döneminde kamu eğitim harcamalarında etkinlik ve etkenlik sorunları daha belirgin bir önem arz
etmektedir. İşte bu konuda İki değerli meslektaşımız, Doğuş Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Besim
Bülent BALİ ile Marmara Üniversitesinin kıymetli öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa ÇELEN güzel bir
tebliğ, ortak bir çalışma yapmışlardır. İzninizle bu genel nitelikteki kısa açıklamalardan sonra asıl konuşma
hakkına sahip olan değerli arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum.
Evet şimdi ben kendileriyle görüştüm. Ortak bir çalışma, tebliğin bu ortak çalışmanın sunumunda her ikisi de
katkıda bulunacaklar. Sanırım zamanımız epey var. Onun için ben kendilerine tebliğlerini sunmak üzere, her
birine yirmi beş dakikalık bir süre tanıyacağım. Geri kalan süreyi de değerli katılımcılarımızın soru ve
katkılarına ve meslektaşlarımın bunları yanıtlamalarına ayıralım ve böylece bu oturumu en geç saat
12.30'da kapatmış olalım. Yemek için zamanımız olsun. Öğleden sonraki saat 14.00'te başlayacak oturuma
da, oldukça zengin olan oturumun da tebliğleri tartışmak İçin yeterli ölçüde zamanları olsun. Sözü şimdi
Bülent Bey'e veriyorum. Buyurun söz sizin.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Bende kendi adıma ve Mustafa adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gördüğünüz gîbi bizim bu ilk
tebliğimiz. Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
başlığını taşıyor.
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KAMU EĞİTİM HARCAMALARINDA ETKİNLİK ve ETKENLİK ANALİZİ:
OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Doç. Dr. Besim Bülent BALİ
Doğuş Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
e-posta: bbali@dogus.edu.tr

e-posta:

Doç. Dr. Mustafa ÇELEN
Marmara Üniversitesi
İİBF, Maliye Bölümü
mcelen@marmara.edu.tr

GİRİŞ
Son yıllarda kamu kesiminin performansını ölçmeye yönelik çalışmaların sayısında kayda değer bir artış
gözlenmekle birlikte kamu kesiminde etkenlik ve etkinliğin ölçümüne yönelik çatışmaların hala kısıtlı olduğu
söylenebilir. Bu çalışma, Türkiye'de kamu eğitim harcamaları kaynak dağılımında etkinlik, ekonomik istikrar
ve gelir dağılımında adalet ile ilişkilendirilebilir.
1. KAMU KESİMİNDE ETKİNLİK VE ETKENLİK KAVRAMLARI
Etkinlik (efficiency) ve etkenlik (effectiveness) analizi girdiler, çıktılar ve sonuçlar arasındaki ilişkileri
incelemektedir. Etkinliğin nasıl ölçülebileceği konusunu ilk kez 1957 yılında Farrell gündeme getirmiştir ve o
tarihten bu yana konu iktisat politikasını tasarlayanlar açısından önemini korumaktadır. Farrell (1957: 253)
"belli bir endüstrinin ürettiği çıktı miktarını daha fazla kaynak tüketmeden sadece etkinliğini artırarak
artırabileceği bir nokta bulunduğunu ve endüstrinin o noktadan ne kadar uzakta olduğunu bilmesinin
önemli olduğunu" vurgulamıştır. Farrell'in öncü çalışmasından günümüze dek etkinliği ölçmeye yarayan
çeşitli teknikler geliştirilmiş ve etkinliğin ölçülmesi özellikle sanayi kesimi açısından sıklıkla gündeme gelen
bir konu olmuştur. Ancak kamu harcamalarında etkinliğin ve etkenliğin ölçülmesi özellikle kavramsal açıdan
zordur. Bunun temel nedenleri; kamu harcamasını gerçekleştiren otoritenin birden fazla amaç gütmesi ve
kamu kesimince üretilen çıktıların çoğu zaman piyasalarda satılamamasıdır. Dolayısıyla fiyat bir veri kaynağı
olarak kullanılamamakta ve elde edilen çıktı Ölçülememektedir.
Şekil 1. Etkinlik ve Etkenliğin Kavramsal Çerçevesi

Çevresel Faktörler
Örneğin: Düzenleyici ve rekabeti sağlayıcı yapılar, sosyo-ekonomik arka plan, iklim,
ekonomik kalkınma, kamu yönetiminin fonksiyonelliği

T
Etkenlik

GİRDİ

Dağıtım etkinliği

ÇIKTI

SONUÇ

Teknik etkinlik

î i

'

Parasal ve parasal
olmayan kaynaklar

Kaynak: (Mandl vd., 2008: 3)
17

Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi:
OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Etkinlik ve etkenlik kavramları yukarıda da belirtildiği gibi girdi, çıktı ve sonuç arasındaki bağlantıyı
kurmaktadırlar. Kullanılan parasal ve parasal olmayan kaynaklar (girdiler) çıktıyı meydana getirirler. Örneğin
eğitim harcaması (girdi), farklı eğitim düzeylerine (ilk, orta, yüksek gibi) kayıt olma oranlan (çıktı) üzerinde
etkilidir. Girdi/çıktı oranı temelde etkinliği ölçmekte kullanılan en basit yöntemdir. Oysa verimliliğin
ölçülmesine kıyasla etkinlik kavramı, "üretim olanakları sının" kavramını içerir; diğer bir deyişle İktisadi
faaliyetin ölçeğini veri alır ve üretilmesi mümkün olan çıktı düzeylerini belirler. Belli bir girdi miktarıyla ne
kadar çok çıktı sağlanırsa ya da belli bir miktar çıktı ne kadar az girdiyle elde edilirse iktisadi faaliyet o derece
etkindir. Etkenlik ise girdiyi veya çıktıyı elde edilecek nihai amaçlara (sonuca) bağlar. Sonuç, çoğu kez iktisadi
refahın artması ya da ekonomik büyümenin sağlanması gibi amaçlarla ilintilidir; bu nedenle de çıktılar ve
dışsal çevresel faktörler haricinde birçok başka faktörden de etkilenmektedir. Etkenliğin değerlendirilmesi
etkinliğin değerlendirilmesinden daha zordur; çünkü sonuç, siyasal tercih tarafından belirlenmektedir. Çıktı
ve sonuç kavramları arasındaki farkın açık ve net olduğunu iddia etmek de zordur; bu iki kavram arasındaki
farkın önemli olduğunun bilinmesine rağmen çıktı ve sonuç kelimeleri çoğu kez birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. Bir eğitim sisteminin çıktıları çoğu kez belli bir yaş grubuna dahil olan çocukların okula
devam (kayıt) oranları ya da performansları temelinde ölçülürken nihai sonuç, çalışacak yaştaki nüfusun
nitelikli bir şekilde eğitilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle etkenlik, amaç kümesine
ulaşmada kullanılan kaynakların ne ölçüde başarılı olduklarını göstermektedir (Mandl vd., 2008: 3).
Etkinlik ve etkenlik kavramlarını birbirlerinden ayırmak da her zaman kolay değildir. Ayrıca çıktılar ve
sonuçlar, politika yapıcının kontrol edemediği çevresel faktörlerden de etkilenebil m ektedir) er. Örneğin
"maaş belirleme mekanizması," eğitim harcamalarının etkinliğinin ölçülmesinde dışsal bir faktör olarak
değerlendirilirken kamu yönetiminin etkinliğini bir bütün olarak inceleyen çalışmalarda önemli bir girdi
olarak ele alınmaktadır.
Etkinlik ölçülürken teknik etkinlik ve tahsis (dağıtım) etkinliği arasında bir ayrım yapılabilir. Teknik etkinlik,
üretim olanakları sınırını göz önünde bulundurarak girdiler ve çıktılar arasındaki saf (pür) ilişkiyi ölçer.
Teknik etkinlik kazançları İse söz konusu üretim olanakları sınırına doğru yapılmış bir hareket olarak
değerlendirilir. Tahsis etkinliği ise fayda ve maliyetleri dikkate alarak optimal girdi bileşimleri ile elde edilen
çıktı arasındaki ilişkiyi yansıtır. Örneğin öğrencileri eğitmek için gerekli olan bir girdi karışımı vardır:
öğretmenler, kitaplar, fiziki altyapı... Okula devam (kayıt) oranı, bu girdilerin optimal bir biçimde bir araya
getirilmesiyle ençoklaştırılabilir. Bu nedenle tahsis etkinliğin ölçülmesi incelenen alanın derinlemesine
analizini gerektirmektedir; aynı zamanda daha geniş boyutta, ülke özel stratejiler ve girdi fiyatları hakkında
bilgilere de ihtiyaç vardır. Kaldı ki almaşık girdi bileşimleri daha yüksek miktarda çıktı üretiyorsa her bir girdi
düzeyinde elde edilen yüksek dereceli teknik etkinlik, kamu kesimi faaliyetlerinin etkin çalışmasının garantisi
de değildir (Mandl vd., 2008: 3).
1.1. GİRDİLER: YAPILAN HARCAMALAR
Kamu

harcamalarında etkinlik ve etkenlik değerlendirilirken kamu

kesimi faaliyetlerinin üretiminde

kullanılan girdilerin ölçülmesi kaçınılmazdır. Bu işlem, parasal olan ve parasal olmayan (fiziki) birimler 1
cinsinden yapılabilir. Özel kesime kıyasla kamu kesiminde faaliyetlerin güncel maliyetlerinin tahmin edilmesi
görece zordur. Zira Özel kesimde veri (data), faaliyetin her düzeyinde detaylı bir biçimde mevcutken kamu
kesimi hesapları farklı biçimde tutulmaktadır. Bu durum, tüm girdi maliyetleri hakkında bilgi edinmeyi
zorlaştırmaktadır; toplulaştırılmamış veri ihtiyacı özellikle alt faaliyet dalları düzeyinde çok daha fazla
hissedilmektedir. Afonso vd. (2006), Afonso ve Gaspar (2007)'in gösterdiği üzere kamuya ait varlıkları (okul
binaları, hastaneler) kullanmanın fırsat maliyeti gibi dolaylı maliyetlerin ve sabit maliyetlerin önemi
büyüktür. Özellikle artan kamu harcamalarına vergilerdeki bir artış eşlik ediyorsa kamu politikalarının

1

Parasal olmayan birimlere örnek olarak kamu faaliyetini gerçekleştirmekte kullanılan memur sayısı ya da faaliyetin
kaç birim çalışma saati içinde gerçekleştirildiği verilebilir. Örneğin eğitim alanında öğretmen/öğrenci oranı, sınıf
büyüklüğü ve eğitim süresi çoğu kez kullanılan girdi ölçümleridir.
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etkisini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmaların daha da geniş bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir
(Mandl vd., 2008:4).
1.2. ÇIKTILAR: KAMU HİZMET FAALİYETLERİ
Kamu kesimince üretilen mal ve hizmetlerin birçoğunun pazarlanamaması, bunların piyasa değerinin çoğu
kez bili nem em esine yol açmaktadır. Bu nedenle girdi maliyetleri, çıktı değerinin milli gelir hesaplarında yer
almasını sağlamak amacıyla çoğu kez proxy (vekil) olarak kullanılmaktadır. Bilindiği gibi kamu hizmetleri
genelde daha fazla girdi (daha fazla öğretmen, doktor, hastabakıcı, vb.) kullanılarak artırılabilmektedir. Bu
yaklaşım, etkinliğin ölçülmesinde uygulanamaz; çünkü girdi yönlendirmeli (input oriented) piyasa
değerlemesi, etkinlik kazançlarını hesaba katmamaktadır. Bu noktada kamu kesiminin çıktısını tanımlamak
gerekmektedir. Çıktı göstergeleri olarak en fazla kullanılan göstergeler, performans göstergeleridir
(sınavlarda öğrencilerin sergilediği performans ya da doktorların hastanelerdeki performansı gibi).
Ülkelerarası karşılaştırmalarda uygun göstergelerin seçimi, ülke özel faktörlerin de göz önünde
bulundurulmasını gerektiğinden daha da zordur. Çıktılar hakkında daha kaliteli bilgi edinmenin bir yolu
olarak kamu kesimi faaliyetlerinin performansını izlemek düşünülebilir. Örneğin OECD'nin PISA çalışması,
eğitim sisteminin performansı hakkında iyi bilinen bir ölçü sunmaktadır (bakınız KUTU 1) (Mandl vd., 2008:
6).
1.3. SONUÇLAR: BAŞARILARIN ÖLÇÜLMESİ
Temel amaçların seçimi siyasal bir tercih olduğundan "sonuç" kavramını daha geniş bir bağlamda ele almak
gerekmektedir. Sonuç, kamu programlarının toplumsal refah üzerindeki uzun dönemli tüm etkilerini
içermelidir. Farklı türlerdeki politika önlemlerinin etkenliği ancak bu şekilde yansıtabilecektir.
Farklı çıktıların sonuç üzerindeki etkilerini çözmek ise zordur. Kamu kesimince alınan önlemlerin
uygulanmasında sıklıkla gecikmeler olur; önlemlerin etkilerini artırmak için bazı kamu programlarının
uygulanmasından vazgeçil e bilîr. Kaldı ki sonuç, çoğu zaman dış faktörlerce belirlenmektedir. Bu nedenle bir
aktarım mekanizmasını diğerinden ayırmak çok zordur.
KUTU 1
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)
Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik, uluslararası karşılaştırmaya olanak tanıyan testlerden biri olan
ve OECD tarafından uygulanan PISA (Programme for International Student Assessment), gerek ülke bazında
temsil kuvveti olması, gerek öğrencinin ailesi ve devam etmekte olduğu okul üzerine çeşitli bilgiler
içermesiyle araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır.
OECD, 2000'den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelerde PISA uygulamaları
yürütmektedir. Program okuma (sosyal-edebiyat) okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı
alanlarında öğrenci başarısını ölçmektedir. Buna ek olarak, program çerçevesinde öğrenciler, ebeveynler ve
okul yöneticilerinin yanıtladığı anketlerle öğrenme ortamı, süreci ve aile altyapısı üzerine ayrıntılı veri
toplanmaktadır.
PISA 2003'te ana alan olan matematik okuryazarlığında, Türkiye okullar arası eşitsizlik bakımından
OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. PISA 2006 sonuçlarına göre bu tablo çok değişmemiştir.
Türkiye, ana alan olan fen okuryazarlığında okullar arası eşitsizlik açısından 30 OECD ülkesi arasında 11. ve
toplam 57 ülke arasında 19.'dur. Okul içi başarıda öğrenciler arası eşitsizlik ise OECD ortalamasının
altındadır. Bir başka deyişle Türkiye'de okullar arası eşitsizlik derin, okul içi eşitsizlik ise nispeten daha
düşüktür (Dinçer, ve Kolaşin, 2009: 3).
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Her ne kadar politika yapıcılar politikalarının nihai amacıyla (büyüme potansiyelini artırmak gibi) ilgili olsalar
da nihai amaç, maalesef sadece belli bir oranda politika yapıcıların doğrudan etkisi altındadır; ayrıca nihai
amaca her zaman bir iktidar dönemi içinde de uiaşılamayabilir. Örneğin kamu kesimi, daha yüksek
okuryazarlık oranlarına (sonuç) ulaşmak için okullara kayıt olmayı artıracak ve kamu kitaplıklarınca sunulan
hizmeti (çıktı) iyileştirecek önlemler alır. Ne var ki okuma yazma oranı hemen yüksel m eyecektir (Mandl vd.,
2008: 6).
1.4. ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Kamu kesiminin performansını etkileyen faktörler arasında kurumsal ve yapısal faktörler ile incelenen
ülkeye has bazı özellikler de sayılabilir. Daha önce belirtildiği gibi söz konusu bu faktörler kamu
otoritelerinin kontrolü dışında da olabilirler. Ayrıca "kontrol edilebilirlik" kavramının tanımı üzerinde de belli
oranda bir belirsizlik mevcuttur. Etkinlik araştırmalarının genişliğine bağlı olarak "kısıtlar"; düzenleyici
çevreyi, kurumsal yapıyı hatta iklimi içerebilir. Bazı çalışmalar bu faktörlerin etkinlik düzeyi üzerinde önemli
etkisi olduğunu göstermiştir. OECD (2007), kurumsal yapıların eğitim harcamasının etkinliğini etkilediğini
belirtmektedir. VVilson (2005: 20), geçiş ekonomilerinde gözlenen etkinsizliğin nedenleri olarak yöneticilerin
becerisizliklerini ya da otoritelerin doğrudan kontrolü dışında kalan diğer kısıtları saymaktadır. Etkinlik ve
etkenlik analizinde bu tür çevresel faktörler çok önemlidir. Her şeyden önce bu tür faktörlerin göz ardı
edilmesi etkinlik ve etkenliğin ölçülmesinde araştırmacının belli bazı noktalara eğimli olmasına yol açacaktır.
Ayrıca bu faktörlerin etkinliğin ve etkenliğin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek etkili araçlar olduğu hatırda
tutulmalıdır (Mandl vd., 2008: 7).
2. ETKİNLİK ve ETKENLİK NASIL ÖLÇÜLÜR?
Etkinliğin ölçülmesinde veri bulma olanaklarına ve yöntemsel tercihlere göre değişen farklı yaklaşımlar
kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda endeksler ve performans göstergeleri ön plana çıkmaktadır. Ancak bu
çalışmalarda ölçülen daha ziyade verimliliktir; çünkü cari teknoloji düzeyi altında elde edilmesi mümkün
olan en iyi sonuç dikkate alınmamaktadır. Bu tür çalışmalar, şüphesiz verimliliğin zaman içindeki seyrinin
belirlenmesi noktasında yararlıdır. Ancak elde edilmesi mümkün olan maksimum başarılar hakkında bilgi
verememektedirler. Oysa bu konu etkinlik analizlerinin sert çekirdeğini (core) oluşturmaktadır.
Diğer bir yaklaşım "etkinlik sınırı" (üretim olanakları sının) kavramı üzerine kurulmuştur. Şekil 2'de bu
kavram en basit haliyle gösterilmektedir.
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Şekil 2. Etkinlik Sınırı
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|
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Kaynak: (Mandl vd., 2008: 8)
Şayet iki ülke (A ülkesi ve B ülkesi) aynı düzeyde kamu harcaması (girdi) yapıyor, ancak A ülkesi daha yüksek
miktarda çıktı elde ediyorsa A ülkesi daha etkin kabul edilmektedir. Bu kısıtlı bilgi temelinde A ülkesi etkinlik
sınırı üzerinde bir ülke olarak değerlendirilmektedir. C ülkesi ise daha az harcama yapmakta ve daha düşük
düzeyde çıktı elde etmektedir. Bununla birlikte C ülkesi de etkinlik sınırı üzerindedir. A ülkesi ve C ülkesi İçin
şu değerlendirme yapılabilir: her İki ülke de veri girdi miktarlanyla elde edilebilecek maksimum çıktı
miktarını elde etmişlerdir; bu nedenle etkindirler.
B ülkesi için ise iki almaşık sonuç çıkarılabilir. Diğer bir deyişle B ülkesi iki farklı yöntemle daha etkin olabilir;
•

B ülkesi çıktısını y kadar artırarak A ülkesinin düzeyine ulaşabilir.

•

B ülkesini girdilerini x kadar azaltarak C ülkesinin düzeyine ulaşabilir.

Bu örnekte de görüldüğü gibi etkinlik sınırına ulaşmanın iki yolu bulunmaktadır:
•

Ülke, çıktı düzeyini (Y) sabit tutarak gerekli girdi miktarını uyumlaştırmayı amaçlayabilir. Bu
durumda girdi etkinliği (input-efficiency) sağlanır.

•

Ülke, girdi düzeyini (X) sabit tutarak çıktı düzeyini yükseltmeyi amaçlayabilir. Bu durumda
çıktı etkinliği (output-efficiency) sağlanır.

Etkinlik sınırının biçimini tahmin etmekte veya hesaplamakta kullanılan çeşitli teknikler bulunmaktadır.
Etkinliği ölçmeyi amaçlayan çalışmaların birçoğu ya parametrik ya da parametrik olmayan yöntemler
kullanmıştır. Bu iki tercih arasındaki temel fark, parametrik sınır fonksiyonlarının etkinlik sınırının
fonksiyonel biçiminin ex-ante tanımının yapılmasını gerektirmesidir.
Parametrik olmayan yöntemler ise bir matematiksel programlama metodu izleyerek ve girdi/çıktı verilerini
kullanarak bütün örneklem için etkinlik sınırı çizmektedirler. Bu sınır, etkinlik performansının
değerlendirileceği kriteri (benchmark) oluşturmaktadır. Sınır, varsayımsal olarak en iyi uygulamaları
belirlemektedir (A ülkesi ve C ülkesi gibi); diğer bütün ülkeler ise kendi konumlarının sınıra olan mesafesini
saptayarak potansiyel etkinlik kazançlarını ölçebilmektedirler (Afonso ve St. Aubyn, 2004: 7-13).
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Bu yöntemin temel faydası, şeffaf olması ve birden fazla çıktıyla baş edebilme kolaylığıdır. Ayrıca bu
yöntem, üretim fonksiyonunun özel fonksiyonel biçimi hakkında varsayımlarda bulunmayı da
gerektirmemektedir. Örneğin girdi ve çıktı fiyatları hakkında veri bulmak gerekli değildir, çünkü sınır sadece
girdi ve çıktılara bağlı olarak çizilmektedir. Yöntemin temel sorunu ise determintstik doğasıdır. Elde edilen
sonuçlar ağırlıklı olarak kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin seçimine, örneklemin bileşimine ve
büyüklüğüne bağlıymış İzlenimi vermektedir. Bilindiği gibi parametrik olmayan yöntemler; ölçüm hatalarına,
istatistiksel gürültüye (noise), uca p'üşen değerlere (outliers) karşı hassastırlar. Ayrıca Kirmanoğlu (2007:
194)'nun da belirttiği gibi bu yöntem hipotez testine uygun değildir ve kamu birimlerinin etkinliklerini
birbirlerine göre (nisbi olarak) tanımladığı için teorik bazda optimal bir performans standardına
dayanmamaktadır.
Etkinlik ve etkenliği ölçmeye çalışan bazı çalışmalarda (Afonso vd. 2003; Afonso vd. 2006, Hauner ve Kyobe
2008) ise karma göstergelerden yararlanılmıştır. Dünya Bankası, kendi yönetişim projesi bağlamında karma
göstergeler oluşturmuştur. "Kamu etkenliği" (government effectiveness), diğerleri arasında sivil kamu
hizmetlerinin niteliğini de dikkate almaktadır. Afonso vd. (2003), 23 sanayileşmiş ülke için kamu kesimi
performansını ve kamu kesimi etkinliğini ölçerken karma göstergeler kullanmıştır. Afonso vd. (2006), bu
göstergeleri yükselen piyasalar ve yeni AB üyesi ülkeler için de hesaplamıştır. OECD (2007) eğitim alanında
diğer kurumsal özelliklerin yanında karma göstergeler üzerinde çalışmaktadır. Ancak bu tür karma
göstergelerin yarattığı iki tür sorun bulunmaktadır;
•

Alt göstergelerin seçimi önemli ölçüde özneldir ve bu nedenle bazı önyargıları yansıtabilmektedlr.
Örneğin "kamu kesiminin büyüklüğü" şeklindeki bir gösterge devletin görevlerinin neler olması
gerektiğine İlişkin özel bir varsayımı da ortaya koymaktadır.

•

Ölçülen farklı yönler arasında ödünleşmelerin ya da birbirini tamamlamaların söz konusu olduğu
durumlarda her bir alt göstergenin ağırlıklandırılması sorunlu hale gelmektedir. Ancak Afonso vd.
(2003: 13 dipnot 9) birçok durumda alt göstergelere farklı ağırlıklar vermenin sonuçları çok fazla
değiştirmediğini belirtmiştir.

2.1. ETKİNLİK ve ETKENLİK ÖLÇÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Etkinlik ve etkenlik ölçülürken karşılaşılan sorunların başında birçok kamu hizmetinin birbiriyle ilişkili olması
gelmektedir. Bu, özellikle bir kamu hizmetinden elde edilen çıktıların başka bir kamu hizmetince girdi olarak
kullanıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin kamu araştırma kuruluşlarında elde edilen çıktılar, aynı
zamanda kamu üniversitelerince gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri İçin girdi olmaktadır. Benzer bir şekilde
kamu hizmetleri birbirlerini etkilemektedir: kamu ulaştırma sistemi (altyapı harcamalarının çıktısı), okul
binalarına ulaşımı kolaylaştıracağından eğitim harcamalarını (girdi) etkileyecektir. Özetle, kamu kesimi girdiçıktı ilişkisi temelinde, net bir biçimde ve kolaylıkla incelenememektedir.
Bu noktada etkinlik ve etkenliğe ilişkin ülkelerarası karşılaştırmalarda karşılaşılan ek sorunlara da değinmek
yerinde olacaktır. Bilindiği gibi etkinlik ve etkenliğin ölçülmesi, kullanılan veri kümelerine karşı oldukça
hassastır. Uluslararası karşılaştırmalar için kullanılan verinin belli bir düzeyde türdeş olması gerekir. Ancak
böyle bir verinin farklı yönetim geleneklerini ve kurumlarını yansıtması kaçınılmazdır. Bu nedenle veri
kümelerinin tam bir karşılaştırmaya izin verdiğini söylemek güçtür. Kamu kesimi ve özel kesim arasındaki
sınırın belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlann ülkeden ülkeye değişmesi, kıyaslamaların çok farklı sonuçlar
vermesine yol açabilmektedir. Bazı durumlarda uygun verinin bulunamaması nedeniyle kimi girdiler analiz
kapsamı dışında tutulmaktadır. Örneğin özel kesim tarafından eğitim için yapılan harcamanın miktarı bazı
ülkelerde tam olarak bilinememektedir.
Ülkelerarası karşılaştırmaları zorlaştıran bir diğer konu ise kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılan
kaynakların neler olduğuyla ilişkilidir. Örneğin sağlık ve uzun dönemli bakım sistemlerinin organizasyonu
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(STK'ların rotu, sigorta sistemleri, kamu bakımevleri arzı, vs.) kamusal sağlık harcamalarının düzeyini
etkileyecektir. Yaşlılara kendi evlerinde bakmayı tercih eden bir ülkedeki kamu harcamasının yapısı, ayni işi
kamu bakımevlerinde gerçekleştirmeyi tercih eden bir ülkeden şüphesiz farklıdır. Bu anlamda bir kuruma
sunduğu kamu hizmetinden yararlanan başına (örneğin kayıtlı öğrenci sayısını temel alarak) fon ayrılmasıyla
aynı kuruma sabit bir miktar para verilmesi şeklindeki uygulamaların etkileri gene birbirinden farklı
olacaktır. Ayrıca belli bir alandaki kamu harcaması, o ülkede yapılan toplam harcama miktarıyla ya da
iktisadi gelişme düzeyiyle de ilgilidir. Benzer sorunlar çıktı konusunda da vardır; zira ülkelerin başlangıç
noktaları ve öncelikleri birbirlerinden farklıdır (Mandl vd., 2008: 5).
Konu girdilerin ve çıktıların niteliğine gelince, etkinliğin ölçülmesinde araştırmacıları en fazla zorlayan
şeylerin başında niteliğin uyumlaştırılması gelir. Birçok çalışma, girdi ve çıktıların niteliğinin ülkelerarasında
eşdeğer olduğunu varsaymaktadır. Halbuki bu, gerçek hayattaki durumu yansıtmamaktadır. O nedenle
nitelik uyumlaştırılması yapılmalıdır. Eğitim ve sağlık gibi bazı alanlarda nitelik uyum [aştırma göstergeleri
mevcuttur. Örneğin EUROSTAT (2001: 114), eğitim hizmetleri alanında nitelik hakkında bilgi edinmeyi
sağlayacak üç yöntem önermektedir:
•

Çıktı temelli ölçümler kullanmak: sınav sonuçları

•

Doğrudan nitelik kaynakları kullanmak: müfettiş raporları

•

Girdinin niteliğine ilişkin göstergeler kullanmak: öğrenci/öğretmen oranı

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Dairesi (SCP)'nin kamu kesiminin performansını ölçmeyi amaçlayan
Eylül 2004 tarihli çalışmasında ise nitelik göstergeleri olarak vaktinde hareket eden trenlerin yüzdesi ya da
okullarda iptal edilen derslerin yüzdesi kullanılmıştır. Ancak nitelik uyumlaştırması hala çözüm bekleyen bir
sorun olarak varlığını sürdürmektedir (Mandl vd., 2008:5).
3. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
Bir sistemin etkinliği maksimum çıktıyı minimum girdiyle karşılayabilme gücü ile ölçülür. Sisteme İlişkin girdi
bileşiminin en uygun biçimde kullanılarak mümkün olan en çok çıktının üretilmesindeki başarı "teknik
etkinlik", uygun ölçekte üretim yapmadaki başarı da "ölçek etkinliği" olarak tanımlanmaktadır. Teknik
etkinlik ile ölçek etkinliğinin çarpımı ile hesaplanan etkinlik de "toplam etkinlik" olarak adlandırılmaktadır
(Çıngı vd., 2000: 3).
Parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA), sistemlerin etkinliğini belirlenmesinde
kullanılan bir optimizasyon tekniğidir. Analiz, girdi ve çıktılar arasındaki fonksiyonun önceden belirli analitik
bir yapı gerektirmemesi, aynı anda birden çok girdi-çıktı faktörünü bir arada değerlendirebilmesi,
modellenebilme ve yorum lana bil m e kolaylığı İle yayınlandığı 1978 yılından itibaren çok ilgi çekmiştir.
1999'da Seinford ve 2005'de Phillips tarafından yazılan VZA tarihçelerinde sunulduğu gibi VZA, 1978'den
itibaren yaklaşık 3000'e yakın çalışmaya konu olmuş ve uygulanmış popüler bir tekniktir (Tava re s, 2002).
VZA yöntemi nisbi etkinliğin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Burada birbirleri ile uyumlu girdi ve çıktılara
sahip Karar Verme Birimlerinin (KVB) kendi aralarında mukayesesi yapılmaktadır. Çizilen etkinlik sınırı ise
karşılaştırılması yapılan KVB arasındaki en İyi sonuçlan vermektedir. Bu en iyi sonuçlardan mutlak bir
etkinliğe ulaşmak mümkün değildir. En iyi sonuçlar sadece göreli etkinliği ifade etmektedir. Ancak KVB
arasındaki en etkinlerden bahsedilebilir. Diğer örneklemler ise bu en etkinlere olan konumlarına bağlı olarak
yorumlanabilir. Etkinlik sınırına yatay ya da dikey uzaklık mevcut gidiler ile ulaşılabilecek maksimum çıktı
miktarının veya mevcut çıktıları sağlayabilecek minimum girdi miktarını ortaya koyar. Etkinlik sınırı
üzerindeki KVB'ier tam etkin olarak değerlendirilmekte ve 1 değerini almaktadır. Etkinlik sınırına
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uzaklıklarına bağlı olarak diğer KVB'lerin etkinliği belirlenmektedir. Bunların değerleri 1 ile 0 arasında
dağılımı bağlı olarak az etkin veya çok etkin biçiminde nitelendirilebilmektedir.
VZA yönteminin diğer bir özelliği hata terimi kullanılmamasıdır. Etkinlik sınınndan ciddi sapma gösteren
örneklemier bu yöntemde çeşitli zorluklara neden olabilmektedir. Bunun aşılması için standart sapması
yüksek olan örneklemelerin analize dahil edilmemesi tercih edilebilir.
VZA, temelde kesirli programlama prensiplerine dayanır. VZA ile gözlenen ya da incelemeye alınan KVB
arasında en az girdi birleşimini kullanarak en çok çıktı birleşimini üreten en iyi KVB'ler beiirlenebilmektedir.
Bu en iyi olarak belirlenen KVB'ler etkinlik sınırını oluştururken herhangi bir KVB'nin etkinliği bu sınıra göre
ölçülmektedir. Yöntem; sınır üzerinde yer atan KVB'Ieri etkin olarak, diğerlerini ise etkin olmayan (etkinsiz)
olarak değerlendirir. VZA yardımıyla göreli olarak etkinsiz olarak değerlendirilen KVB'ler için referans
kümesinde yer alan etkin KVB'lere bakılarak etkinsizliğin kaynağı hakkında yorumlar yapmak mümkündür.
Bu özelliğinden dolayı VZA, etkinsiz KVB'lerin etkinliğinin İyileştirilmesi için karar vericilere yol
gösterebilmektedir.
VZA birden fazla girdi ve çıktı ile çal ışı la bilmektedir. Böylelikle çoklu girdiler ile tek bir verimlilik değerine
ulaşmak mümkün olabilmektedir. VZA'nde sonucun anlamlı çıkabilmesi için belli sayıda KVB kullanılması
gereklidir. Bu sayı girdi ve çıktıların en az üç katı olarak ifade edilebilir. Ayrıca etkinlik karşılaştırılması
yapılan birimlerin benzer teknoloji altında çıktı ürettikleri varsayıldığından dolayı etkinlik sınırına
ulaşmalarının mümkün olduğu kabul edilir.
VZA'de KVB arasındaki girdi çıktı ilişkisi hem Ölçeğe göre sabit getiri, hem de ölçeğe göre değişen
(artan/azalan) getiri varsayımlarına dayalı olarak yapılabilir. Her iki varsayımla da girdi ve çıktı etkinliğini
ölçülebilir. VZA sonuçları ölçeğe göre değişken getirili olarak yapıldığında girdi ve çıktı etkinliklerinde farklı
değerlere ulaşmak mümkün olabilmektedir. Buna karşılık ölçeğe göre sabit getirili analiz yöntemi temel
alındığında girdi ve çıktı etkinlik sonuçları arasındaki fark ortadan kalkmaktadır.
Her bir KVB girdi ve çıktı ağırlıklarını kendi etkinlik derecesini ençoklayacak şekilde seçeceğini varsayan
VZA'da kullanılan birçok model vardır. Genel olarak hangi tür modelin kullanılması gerektiği, araştırmanın
kapsamına ve kullanılacak varsayımlara göre değişir. VZA'de modeller, en genel olarak CCR (CharnesCooper-Rhodes) ile BCC (Banker-Charnes-Cooper) modelleri girdiye ya da çıktıya göre farklı olmak üzere iki
şekilde kurulabilir.
3.1. CHARNES-COOPER-RHODES (CCR) MODELLERİ
VZA tekniği kesirli programlama temeline dayanmaktadır. Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından
geliştirilen bu model CCR olarak adlandırılır. CCR sabit getiri varsayımına dayalı olarak geliştirilmiştir.
VZA modellerinde, birbiriyle kıyaslanacak N adet karar biriminin olduğu ve m adet girdi kullanılarak s adet
çıktı ürettiği varsayılır. Bu durumda herhangi bir k (fc = 1,2, ...,N) karar birimin etkinliği aşağıdaki kesirli
programlama modelinin çözümünden elde edilir.
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Model doğrusallaştırılarak çözülür ve Çarpan Model olarak da adlandırılan model aşağıdaki gibi oluşur
(Cooper vd., 2000: 21).
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CCR modeli, her bir karar birimi için ayrı ayrı çözülerek elde edilen sonuçlarda girdi ve çıktı ağırlıkları ile
bunlara dayalı olarak etkinlik sının elde edilmektedir. Bu sınır göreli etkinlik olarak değerlendirilmekte ve en
az bir KVB nin bu sınır üzerinde olacağı düşünülmektedir.
CCR modeli, çıktı maksimizasyonu ve girdi minimizasyonu amaçlarına göre düzenlenebilmekte ve her iki
modelde de KVB'ler için aynı etkinlik skorları elde edilmektedir. Tüm doğrusal programlama modellerinde
olduğu gibi CCR modellerinin primal ve dual modelleri yazılabilmektedir. Dual modellere VZA' da Zarflama
Modeli denmektedir (Cooper, 2000: 32).
CCR modellerinin primal ve dual formları aşağıda gösterilmiştir (Cooper vd., 2004: 8-21).
Girdi Tabanlı CCR Modelleri

Çıktı Tabanlı CCR Modelleri
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3.2. BANKER, CHARNES, COOPER (BCC) MODELLERİ
CCR modelleri bütün KVB'lerin optimal ölçekte faaliyet gösterdikleri varsayımına dayanarak, görece toplam
etkinliklerin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ancak gerçek hayatta ölçeğe göre değişen getir iye sahip
olan sistemler de söz konusudur. Ölçeğe göre değişen getiri durumuna sahip sistemlerin etkinliklerini
belirleyebilmek İçin, 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper kendi isimlerinin baş harfleri ile anılan BCC
modelini geliştirmişlerdir (Banker vd, 1984: 1078). Bunun için CCR modellerinin duatine konvekslik kısıtı
denilen

j-ı

kısıtını eklemişlerdir. Bu kısıt sayesinde KVB'lerin ölçeğe göre getiri türleri de beiirlenebilmektedir.
Buna göre; bir KVB için hesaplanan A/lerin (ağırlıkların) toplamı birden büyük ise KVB ölçeğe göre azalan
getiriye; birden küçük ise artan getiriye ve bire eşit ise sabit getiriye göre faaliyet gösteriyor anlamına
gelmektedir (Yıldız, 2006: 211).
Görece toplam etkinlik değeri; BBC ile hesaplanan görece teknik etkinlik değeri ile görece ölçek etkinliğin
çarpımına eşit olduğundan, bir KVB'nin ölçek etkinlik değeri
G
û
^ölçek

toplam
-

a
^teknik

Formülü ile hesaplanabilir. Ölçek etkinlik ve teknik etkinlik değerlerinin bilinmesi, toplam etkin olmayan bir
KVB'nin etkinsizliğinin teknik etkinsizlikten mi, ölçek etkin sizlikten mi, ya da her ikisinden de mi
kaynaklandığının belirlenmesini sağlamaktadır.
Üretim (etkinlik) sınırının ölçeğe göre değişen getiri özelliği göstermesinden dolayı, girdi yönelimli BCC
modeli ile hesaplanan görece teknik etkinlik değerleri, çıktı yönelimli BCC modeliyle hesaplanan görece
teknik etkinlik değerinden farklı olabilir. Çünkü ölçeğe göre değişen getiri varsayımı altında herhangi bir
KVB'nin girdiye göre ölçek getirişi artan olabilirken, çıktıya göre azalan özellikte olabilmektedir (Cooper vd.,
2004: 41).
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Girdi ve çıktı yönelimli BCC modellerinin primal ve dual biçimleri aşağıda verilmiştir (Cooper vd., 2004: 32).
Girdi Tabanlı BCC Modelleri

Çıktı Tabanlı BCC Modelleri
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CCR ve BCC modelleri ile elde edilen görece etkinsizlik değerlerinden yola çıkarak KVB'lerin etkinsizliği (1etkinlik) en az olandan en çok olana doğru etkinlik sıralaması yapılabilir. Ancak etkin olan KVB'lerin etkinlik
değerleri l'e eşit olduğundan, bu şekilde sıralamak mümkün değildir. Bu sıralamanın yapılabilmesi için
Andersen ve Petersen'ın 1993 yılında geliştirdikleri süper etkinlik modelleri kullanılmaktadır. Süper etkinlik
modelleri; etkin olan bir KVB'yi etkinlik sınırından çıkarıp, bu KVB'nin etkin sınıra uzaklığını ölçer. Süper
etkinlik modellerinden elde edilen bu değerler arasından en yüksek değere sahip olan KVB en etkin birim
olacaktır. Etkin olan birimlere ilişkin hesaplanan süper etkinlik değerleri en büyükten en küçüğe doğru
sıralanarak etkin olan birimler arasında da bir etkinlik sırası elde edilmiş olur. Etkin olmayan KVB'lerin süper
etkinlik değerleri ile görece etkinlik değerleri birbirine eşit olacağından, bunların etkinlik sıra numarası
değişmeyecektir (Cooper vd., 2004:444).
4. OECD ÜLKELERİNDE KAMU EĞİTİM HARCAMALARINDA ETKİNLİK ÖLÇÜM SONUÇLARI
Bu bölümde OECD üyesi veya adayı ülkelerdeki kamu eğitim harcamaları girdi olarak alınarak VZA
yardımıyla etkinlik ölçümleri yapılmaya çalışılacaktır. Bu ölçümlerde iki çıktı kümesine göre ülkeler arası
etkinlik sıralaması yapılmıştır. Bu çıktı kümelerinin birincisini Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
(PISA) sonuçları oluşturmaktadır. İkinci kümeyi ise hapishanelerdeki 100.000 kişi başına mahkum sayısı,
işsizlik oranı ve emek verimliliğindeki yüzde artış gibi daha çok eğitim harcamalarının dolaylı sosyal çıktıları
oluşturmaktadır. Etkinlik ölçümlerinde ölçeğe göre değişken getiri varsayımından (BBC modelinden) hareket
edilmiştir.
İlk analizde eğitim harcamalarının doğrudan çıktısı olarak matematik, fen ve okuma alandaki PISA sonuçları
incelenmektedir. 28 ülkeye ait kamu eğitim harcamaları Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın bir oranı şeklinde ekteki
veri tablosunda sunulmuştur. 2004 yılına ait kamu eğitim harcaması verilerinin, üç yıl gecikmeli olarak 2006
yılının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı verilerine etki edeceği düşünülmektedir. Diğer bir ifade
İle girdinin en az üç yıl sonra çıktılara yansıyacağı farz edilmiştir.
27

Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi:
OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Tablo 1. PISA Sonuçlarına Göre Eğitim Harcamalarının Ülkelerarası Etkinlik Sıralaması
Sıralama

Ülkeler

Sonuçlar

1

Japonya

100

2

Yunanistan

97,97

3

Kore

88,81

4

İrlanda

84,50

5

Avustralya

83,85

6

Türkiye

82,67

7

Slovak Cumhuriyeti

82,31

8

Çek Cumhuriyeti

81,26

9

Almanya

80,91

10

Hollanda

77,46

11

İspanya

77,14

12

İtalya

74,91

13

Estonya

71,86

14

İngiltere

69,58

15

Avusturya

68,88

16

Macaristan

66,42

17

Polonya

66,12

18

Slovenya

65,51

19

Yeni Zelanda

65,39

20

Finlandiya

64,07

21

Portekiz

62,59

22

Belçika

60,71

23

Fransa

60,17

24

İsviçre

60,12

25

Norveç

54,86

26

İsveç

54,82

27

Danimarka

50,32

28

İsrail

47,47

Ekteki analiz sonuçlarından da görülebileceği gibi Japonya, Kore ve Yunanistan etkinlik sınırında olan ülkeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve İspanya'da kamu eğitim harcamalarının GSYH'ya oranları
aynı olmasına karşın farklı etkinlik sonuçlarına sahip oldukları söylenebilir.
Ülke örnekleri arasında kamu eğitim harcamalarını en etkinsiz kullanan ülkeler olarak Belçika, Danimarka,
Fransa, Norveç, İsveç ve İsrail'den söz edilebilir.
Türkiye İse, etkinlik sınırında olmasa bile eğitime harcadığı kamu kaynaklarını nispi olarak iyi kullanan
Avustralya, Çek, Cumhuriyeti, Almanya ve İrlanda arasında yer almaktadır. Buna göre ülkemiz eğitime
harcadığı kaynaklan yüzde 82,67 oranında etkin kullanmaktadır. Ama yine de Türkiye'nin girdi temelli olarak
yüzde 17,33 oranında (iyileştirme oranı) kaynak kullanma etkinliğini artırma olanağı vardır. Buna göre PISA
Matematik göstergesi aynı kamu kaynağını harcayarak 424'den 469,44'e, (yüzde 10,72) ve Fen göstergesi
yine 424'de 476,62'ye (yüzde 12,41) çıkartılabilir. Ülkemiz okuma göstergesi alanında ise etkinlik sınırında
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yer almaktadır. Diğer bir ifade ile okuma göstergesinde mevcut kaynak ile ulaşılabilecek en iyi skor budur.
Türkiye'de eğitim harcamalarının girdi temelli olarak etkinliğine bakıldığında ise, aynı PISA sonuçlarına
yüzde 3,14'lük kamu eğitim harcaması oranıyla da ulaşabileceği söylenebilir.
İkinci analizde kamu eğitim harcamalarının dolaylı çıktısı olarak suç ve suçlu oranındaki düşüş, işgücünün
niteliklendirilmesine bağlı olarak işsizlik orandaki azalış ve emek verimliliğindeki artış alınmıştır. 26 ülkeye
ait kamu eğitim harcamaları Gayrisafi Yurtiçi oranı ile hapishanelerdeki 100.000 kişi başına mahkûm sayısı,
İşsizlik oranı ve emek verimliliğinin artış oranı verileri ekteki veri tablosunda sunulmuştur.
2004 yılma ait kamu eğitim harcaması verilerinin, iki yıl gecikmeli olarak 2006 yılının işsizlik oranını ve emek
verimliliği artış oranını etkilediği varsayılmıştır. Diğer bir ifade ile girdinin iki yıl sonra çıktılara yansıyacağı
öngörülmüştür. Hapishanelerdeki 100.000 kişi başına mahkûm sayısında ise eğitim harcamaları ile aynı yıl
verileri kullanılmıştır.
Alınan ülke verileri ile yapılan VZA sonucunda Türkiye, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Japonya, Yunanistan ve
Finlandiya'nın etkinlik sınırını oluşturduğu gözlenmiştir. Diğer bir değiş ile bu ülkeler yaptıkları eğitim
harcaması ile diğer ülkelere nazaran daha çok sosyal çıktı üretmişlerdir.
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Tablo 2. Sosyal Çıktı Sonuçlarına Göre Eğitim Harcamalarının Ülkelerarası Etkinlik Sıralaması
Sıralama

Ülkeler

Sonuçlar

Türkiye

100

Slovak Cumhuriyeti

100

Polonya

100

Japonya

100

Yunanistan

100

Finlandiya

100

2

Çek Cumhuriyeti

80,6

3

Almanya

80,1

4

İspanya

78,6

Avustralya

76,7

İrlanda

76,7

Kore

75,0

1

5
6

İtalya

75,0

Hollanda

71,7

İngiltere

66,0

Avusturya

66,0

ABD

64,7

9

Macaristan

64,7

10

Portekiz

62,3

11

Fransa

59,6

7
8

12

Yeni Zelanda

58,9

13

Belçika

56,9

14

İsviçre

56,0

15

Norveç

55,3

16

İsveç

50,8

17

Danimarka

49,0

Yaptıkları kamu eğitim harcamaları ile en az sosyal çıktı üreten ülkeler ise Norveç, İsveç ve Danimarka'dır.
Diğer bir ifade ile sosyal refah devleti olarak nitelendirilen İskandinav ülkelerinin yaptıkları kamu
harcamasına nazaran istenilen sosyal çıktıları üretemedik!eri gözlenmektedir. Bu bağlamda en etkinsiz ülke
olan Danimarka'nın eğitime ayrılan kamu kaynaklarını sadece yüzde 49 oranında etkin kullandığı
söylenebilir. Diğer bir deyişle ülkenin girdi temelli olarak yüzde 51 oranında kaynak kullanma etkinliğini
artırma imkanı mevcuttur. Buna göre aynı oranda kamu eğitim harcaması yaparak emek verimliliğini yüzde
232 oranında arttırması ve işsizlik oranını yüzde 77,21 oranında düşürebilmesî söz konusu olabilecektir. Ülke
100.000 kişi başına hapishane nüfusu bakımından ise, etkinlik sınırında gözükmektedir. Diğer bir ifade ile bu
eğitimi harcaması düzeyinde mahkûm sayısını azaltmak mümkün değildir.
SONUÇ
Eğitim harcamalarının etkinliğinin ölçülmesi zor bir konudur. Bu çalışmada kamu eğitim harcamalarının
OECD ülkelerindeki (ve aday ülkelerdeki) etkinliği ölçülmeye çalışılmıştır. Eğitim harcamalarının doğrudan
çıktısı olarak Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları alınmıştır. Eğitim harcamalarının
dolaylı çıktısı olarak da hapishanelerdeki 100.000 kişi başına mahkum sayısı, işsizlik oranı ve emek
verimliliğinin artış oranı verilerinden yararlanılmıştır.
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Veri Zarflama Analizi kullanılarak yapılan incelemede Türkiye'nin kamunun eğitime ayırdığı kaynaklan etkin
kullanan ülkeler arasında yer aldığı söylenebilir. Özellikle eğitimin dolaylı çıktılan yönüyle ülkemiz etkinlik
sınırını oluşturmaktadır. Eğitimin doğrudan çıktıları yönüyle ise, en etkin altıncı ülke konumundadır.
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Ek A. Ülke Verileri
Kamu Eğitim
Harcamaları/GSYH

PISA Matematik

PISA Okuma

PISA Fen

Avustralya

4.3

520

513

527

Avusturya

5

505

490

511

5.8

520

501

510

4.2

510

483

513

Danimarka

6.9

513

494

496

Finlandiya

6

548

547

563

Fransa

5.7

496

488

495

Almanya

4.3

504

495

516

Yunanistan

3.3

459

460

473

Macaristan

5.1

491

482

504

İrlanda

4.3

501

517

- 508

İtalya

4.4

462

469

475

Japonya

3.5

523

498

531

Kore

4.4

547

556

522

Hollanda

4.6

531

507

525

Yeni Zelanda

5.6

522

521

530

Norveç

6.2

490

484

487

Polonya

5.4

495

508

498

Portekiz

5,3

466

472

474

4

492

466

488

İspanya

4.2

480

461

488

İsveç

6.5

502

507

503

İsviçre

5.9

530

499

512

Türkiye

3.8

424

447

424

İngiltere

5

495

495

515

Estonya

4.9

515

501

531

İsrail

6.5

442

439

454

Slovenya

5.3

504

494

519

Ülkeler

Belçika
Çek Cumhuriyeti

Slovak Cumhuriyeti

,

Kaynak: OECD Fact Book, 2008
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ÜLKELER

l/M AH KUM SAYISI
(100 000 KİŞİ BAŞINA)

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ
ORANI

İŞSİZLİK
ORANI

Avustralya

0.008333333

0.5

4.8

Avusturya

0.010362694

1.9

4.7

Belçika •

0.011363636

1.2

8.2

0.00591716

4.6

7.1

Danimarka

0.014285714

0.8

3.9

Finlandiya

0.015151515

3.2

7.7

Fransa

0.010989011

0.9

9.5

Almanya

0.010416667

2.4

9.8

Yunanistan

0.012195122

3.7

8.9

Macaristan

0.006134969

3.4

7.4

İrlanda

0.011764706

2.2

4.4

İtalya

0.010309278

1.0

6.8

Japonya

0.017241379

1.2

4.1

Kore

0.008264463

3.4

3.5

Hollanda

0.008130081

0.0

3.9

Yeni Zelanda

0.005952381

1.1

3.8

Norveç

0.015384615

0.8

. 3.5

Polonya

0.004761905

3.1

13.8

Portekiz

0.007751938

0.2

7.7

Slovak Cumhuriyeti

0.006060606

5.2

13.3

İspanya

0.007246377

1.3

8.5

İsveç

0.012345679

2.9

7 '

İsviçre

0.012345679

1.4

4

0.01

8.8

9.9

0.007209805

2.4

5.3

0.00137931

1.0

4.6

Çek Cumhuriyeti

Türkiye
İngiltere
ABD
Kaynak: OECD Fart Book, 2008
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Ek B. Analiz Sonuçları I
Girdi: Kamu Eğitim Harcamalan/GSYİH
Çıktılar: PISA Matematik, PISA Okuma, PISA Fen
83,85%
Potentİal

Avustralya

Peers: 1
References: 0

Improvements

Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

68,88%

Peers: 1
References: 0
Actual
5,00
505,00
490,00
511,00

Target Potentİal Improvement
3,44
-31,12 %
514,60
1,90%
490,00
0,00 %
522,47
2,24%

Belçika

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

81,26%

Target Potentİal Improvement
3,61
-16,15%
538,75
3,61%
513,00
0,00%
546,99
3,79 %

Avusturya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

60,71%

Actual
4,30
520,00
513,00
527,00

Peers: 1
References: 0
Actual
5,80
520,00
501,00
510,00

TargetPotential Improvement
3,52
-39,29 %
526,15
1,18%
501,00
0,00 %
534,20
4,74%

Çek Cumhuriyeti

Potentiai Improvements
Variable
(1) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

Actual
4,20
510,00
483,00
513,00

Peers: 1
References: 0
TargetPotential Improvement
3,41
-18,74%
510,00
0,00%
485,62
0,54%
517,80
0,94%
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50,32%

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

64,07%

Peers: 1
References: 0
Actual
6,00
548,00
547,00
563,00

TargetPotential Improvement
3,84
-35,93
574,46
4,83
547,00
0,00
583,25
3,60

%
%
%
%

Peers: 1
References: 0
Actual
5,70
496,00
488,00
495,00

TargetPotential Improvement
3,43
-39,83 %
512,50
3,33 %
488,00
0,00 %
520,34
5,12%

Peers: 1
References: 0

Almanya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

97,97%

TargetPotential Improvement
3,47
-49,68%
518,80
1,13%
494,00
0,00 %
526,73
6,20%

Fransa

Potentİal Improvements
Variable
(l)Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

80,91%

Actual
6,90
513,00
494,00
496,00

Finlandiya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

60,17%

Peers: 1
References: 0

Danimarka

Actual
4,30
504,00
495,00
516,00

TargetPotential Improvement
3,48
-19,09 %
519,85
3,14%
495,00
0,00 %
527,80
2,29%

Peers: 1
References: 0

Yunanistan

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

Actual
3,30
459,00
460,00
473,00

TargetPotential Improvement
3,23
-2,03 %
483,09
5,25%
460,00
0,00 %
490,48
3,70 %
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66,42%

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
.
(O) Science

84,50%

Peers: 1
References: 0
Actual
4,30
501,00
517,00
508,00

TargetPotential Improvement
3,63
-15,50 %
542,95
8,37 %
517,00
0,00%
551,26
8,52%

Peers: 1
References: 0
Actual
4,40
462,00
469,00
475,00

TargetPotential Improvement
3,30
-25,09 %
492,54
6,61 %
469,00
0,00 %
500,08
5,28%

Peers: 0
References: 28

Japonya

Potentİal Improvements
Variable
(l) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

88,81%

TargetPotential Improvement
3,39
-33,58 %
506,20
3,10%
482,00
0,00 %
513,94
1,97%

İtalya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

100,00%

Actual
5,10
491,00
482,00
504,00

İrlanda

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

74,91%

Peers: 1
References: 0

Macaristan

Actual
3,50
523,00
498,00
531,00

TargetPotential Improvement
0,00 %
3,50
0,00 %
523,00
0,00%
498,00
0,00%
531,00

Peers: 1
References: 0

Kore

Potentiai Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

Actual
4,40
547,00
556,00
522,00

TargetPotential Improvement
3,91
-11,19%
583,91
6,75 %
556,00
0,00 %
592,84
13,57 %
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77,46%

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

65,39%

Peers: 1
References: 0

Actual
5,60
522,00
521,00
530,00

TargetPotential Improvement
3,66
-34,61%
547,15
4,82%
521,00
0,00%
555,52
4,82%

Peers: 1
References: 0
Actual
6,20
490,00
484,00
487,00

TargetPotential Improvement
3,40
-45,14%
508,30
3,73 %
484,00
0,00 %
516,07
5,97 %

Peers: 1
References: 0

Polonya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

62,59%

TargetPotential Improvement
3,56
-22,54%
532,45
0,27%
507,00
0,00%
540,60
2,97%

Norveç

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

66,12%

Actual
4,60
531,00
507,00
525,00

Yeni Zellanda

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

54,86%

Peers: 1
References: 0

Hollanda

Actual
5,40
495,00
508,00
498,00

TargetPotential Improvement
3,57
-33,88%
533,50
7,78 %
508,00
0,00 %
541,66
8,77 %

Peers: 1
References: 0

Portekiz

Potentİal
Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

Actual
5,30
466,00
472,00
474,00

TargetPotential Improvement
3,32
-37,41%
495,69
6,37 %
472,00
0,00 %
503,28
6,18%
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82,31%

Slovak Cumhuriyeti

Peers; 1
References: 0

Potentİal

Improvements

Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH

Actual
4,00

(O) Math

492,00

3,29
492,00

-17,69 %
0,00 %

(O) Reading

466,00

468,48

0,53 %

(O) Science

488,00

499,53

2,36%

77,14%

TargetPotential Improvement

İspanya

Peers: 1
References: 0

Potentİal

Improvements

Variable
(1} Kamu Eğitim Har/GSYH

Actual
4,20

TargetPotential Improvement
3,24
-22,86 %

(O) Math
(O) Reading
(O) Science

480,00
461,00
488,00

484,14
461,00
491,55

54,82%

İsveç

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

60,12%

0,86%
0,00%
0,73 %

Peers: 1
References: 0
Actual
6,50
502,00
507,00
503,00

TargetPotential Improvement
3,56
532,45
507,00
540,60

-45,18
6,07
0,00
7,47

%
%
%
%

İsviçre

Peers: 1
References: 0

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading

Actual
5,90
530,00
499,00

TargetPotential Improvement
3,55
-39,88 %
530,00
0,00 %
504,67

1,14%

(O) Science

512,00

538,11

5,10%

82,67%

Türkiye

Peers: 1
References: 0

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH

Actual

TargetPotential Improvement

3,80

3,14

-17,33%

(O) Math

424,00

469,44

10,72 %

(O) Reading

447,00

447,00

0,00 %

(O) Science

424,00

476,62

12,41 %
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69,58%

İngiltere

Peers: 1
References: 0

Potentİal Improvements
Variable
(1) Kamu Eğitim Har/GSYH

Actual
5,00

TargetPotential Improvement
3,48
-30,42 %

(O) Math

495,00

519,85

5,02%

(O) Reading
(O) Science

495,00
515,00

495,00
527,80

0,00 %
2,49 %

71,86%

Estonya

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

47,47%

Actual
4,90
515,00
501,00
531,00

TargetPotential Improvement
3,52
-28,14 %
526,15
501,00
534,20

2,17%
0,00 %
0,60 %

İsrail

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading
(O) Science

65,51%

Peers: 1
References: 0

Peers: 1
References: 0
Actual
6,50
442,00
439,00
454,00

TargetPotential Improvement
3,09
-52,53 %
461,04
4,31%
439,00
0,00 %
468,09
3,10%

Slovenya

Peers: 1
References: 0

Potentİal Improvements
Variable
(I) Kamu Eğitim Har/GSYH
(O) Math
(O) Reading

Actual
5,30
504,00
494,00

(O) Science

519,00

TargetPotential Improvement
3,47
518,80
494,00
526,73

40
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Ek C. Analiz Sonuçları II
Girdi: Kamu Eğitim Harcamaları/GSYİH
Çıktılar: l/Hapishane Nüfusu, İşsizlik Oranı, Emek Verimliliği Artış Oranı
NO
1

2

3

4

5

6

/

8

KARAR VERME BİRİMİ

SONUÇ

GİRDİ/ÇIKTI

VERİ

Avustralya

0.767

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

PROJEKSİYON

FARK

4.300

3.300

-1.000

-23.26%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.008

0.012

0.004

46.34%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.539

3.724

3.186

591.52%

ISSIZLIK ORANI

4.800

8.900

4.100

85.41%

Avusturya

0.660

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.000

3.300

-1.700

-34.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.010

0.012

0.002

17.68%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.934

3.724

1.790

92.58%

ISSIZLIK ORANI

4.700

8.900

4.200

89.36%

Belçika

0.569

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.800

3.300

-2.500

-43.10%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.011

0.012

0.001

7.32%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.178

3.724

2.546

216.06%

ISSIZLIK ORANI

8.200

8.900

0.700

8.54%

Çek Cumhuriyeti

0.806

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.200

3.384

-0.816

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.006

0.012

0.006

99.89%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

4.573

4.573

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

7.100

9.067

1.967

27.71%

Danimarka

0.490

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

6.900

3.383

-3.517

-50.97%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.014

0.014

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.812

2.699

1.887

232.56%

ISSIZLIK ORANI

3.900

6.911

3.011

77.21%

Finlandiya

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

6.000

6.000

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.015

0.015

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

3.192

3.192

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

7.700

7.700

0.000

0.00%

1 ransa

0.596

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.700

3.395

-2.305

-40.43%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.011

0.011

0.000

3.36%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.904

3.930

3.026

334.53%

ISSIZLIK ORANI

9.500

9.500

0.000

0.00%

Almanya

0.801
41
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9

10

11

12

13

14

15

16

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.300

3.443

-0.857

-19.93%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.010

0.011

0.001

5.02%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

2.360

4.033

1.673

70.91%

ISSIZLIK ORANI

9.800

9.800

0.000

0.00%

Yunanistan

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

3.300

3.300

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.012

0.012

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

3.724

3.724

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

8.900

8.900

0.000

0.00%

Macaristan

0.647

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.100

3.300

-1.800

-35.29%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.006

0.012

0.006

98.78%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

3.353

3.724

0.371

11.06%

ISSIZLIK ORANI

7.400

8.900

1.500

20.27%

İrlanda

0.767

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.300

3.300

-1.000

-23.26%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.012

0.012

0.000

3.66%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

2.215

3.724

1.509

68.15%

ISSIZLIK ORANI

4.400

8.900

4.500

102.27%

İtalya

0.750

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.400

3.300

-1.100

-25.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.0İ0

0.012

0.002

18.29%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.961

3.724

2.763

287.66%

ISSIZLIK ORANI

6.800

8.900

2.100

30.88%

Japonya

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

3.500

3.500

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.017

0.017

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.249

1.249

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

4.100

4.100

0.000

0.00%

Kore

0.750

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.400

3.300

-1.100

-25.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.008

0.012

0.004

47.56%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

3.433

3.724

0.291

8.48%

ISSIZLIK ORANI

3.500

8.900

5.400

154.28%

Hollanda

0.717

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.600

3.300

-1.300

-28.26%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.008

0.012

0.004

50.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

-0.028

3.724

3.752

999.90%

ISSIZLIK ORANI

3.900

8.900

5.000

128.20%

Yeni Zelanda

0.589

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.600
42
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17

18

19

20

21

22

23

24

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.006

0.012

0.006

104.88%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.062

3.724

2.662

250.65%

ISSIZLIK ORANI

3.800

8.900

5.100

134.21%

Norveç

0.553

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

6.200

3.426

-2.774

-44.74%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.015

0.015

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.802

2.160

1.358

169.24%

ISSIZLIK ORANI

3.500

5.866

2.366

67.60%

Polonya

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.400

5.400

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.005

0.005

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

3.072

3.072

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

13.800

13.800

0.000

0.00%

Portekiz

0.623

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.300

3.300

-2.000

-37.74%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.008

0.012

0.004

57.32%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.229

3.724

3.495

999.90%

ISSIZLIK ORANI

7.700

8.900

1.200

15.58%

Slovak Cumhuriyeti

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.000

4.000

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.006

0.006

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

5.234

5.234

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

13.300

13.300

0.000

0.00%

İspanya

0.786

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

4.200

3.300

-0.900

-21.43%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.007

0.012

0.005

68.29%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.320

3.724

2.404

182.17%

ISSIZLIK ORANI

8.500

8.900

0.400

4.70%

İsveç

0.509

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

6.500

3.306

-3.194

-49.14%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.012

0.012

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

2.882

3.650

0.768

26.65%

ISSIZLIK ORANI

7.000

8.757

1.757

25.09%

İsviçre

0.560

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

5.900

3.306

-2.594

-43.97%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.012

0.012

0.000

0.00%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

1.407

3.650

2.244

159.51%

ISSIZLIK ORANI

4.000

8.757

4.757

118.91%

Türkiye

1.000

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYİH

3.800

3.800

0.000

0.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.010

0.010

0.000

0.00%
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25

26

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

8.800

8.800

0.000

0.00%

ISSIZLIK ORANI

9.900

9.900

0.000

0.00%

İngiltere

0.660

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYIH

5.000

3.300

-1.700

-34.00%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.007

0.012

0.005

69.14%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

2.435

3.724

1.289

52.94%

ISSIZLIK ORANI

5.300

8.900

3.600

67.92%

ABD

0.647

KAMU EĞİTİM HARCAMALARI/GSYIH

5.100

3.300

-1.800

-35.29%

HAPİSHANE NÜFUSU 100 000 KISI BASINA

0.001

0.012

0.011

784.14%

EMEK VERİMLİLİĞİ ARTIŞ ORANI

0.989

3.724

2.735

276.63%

ISSIZLIK ORANI

4.600

8.900

4.300

93.48%

TARTIŞMALAR
Prof.Dr. Salih TURHAN
Mustafa Çelen Bey'e de bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye açısından sunmuş olduğu
veriler gerçekten son derece memnuniyet verici, sürpriz benim için de sürpriz. Gelişmiş ülkelere kıyasla bile
epey iyi durumdayız. Yani fena değil. Şimdi sizlerin soru katkılarını almak üzere sizlerden söz almak isteyen
arkadaşlarım, evet Turgay Berksoy arkadaşımız, buyurun. Yarım saatten daha fazla bir süremiz var yani
katkıda da bulunabilirsiniz.
Prof.Dr. Turgay BERKSOY
Teşekkür ederim. Genç meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu gerçekten. Sonuçlar
gerçekten sürpriz gibi. Öteden beri hepimizin yakındığı kamu hizmetlerinde etkinliğin ülkemiz adına etkin
sonuçlara ulaşmadığımıza yönelik genel düşüncelerimiz tabi verilerle ya da bilimsel araştırmayla
desteklenmemiş genel gözlemlerimize dayanan fikirlerimizi bir anlamda çürütüyor. Ben biraz bu sonuçlara
bir parça hazırlıklıydım. Bunu paylaşmak istiyorum. Eğer meslektaşlarımın da bu konudaki düşüncelerini
alırsam memnun olurum. Bir süre önce 2002-2006 yılları arasını kapsayan bir harcama esnekliği analizi
yapmıştım. Bütçe harcamalarına yönelik, bunun içinde eğitimde vardı. Sağlık, adaleti vesaireyi de
kapsıyordu ve bu esneklik araştırması eğitim, sağlık ve adalet hizmetlerinde şaşırtıcı derecede, pozitif
anlamda, yüksek esneklik değerlerine ulaşıldığını gösteriyordu. O sonuçlar beni de şaşırtmıştı ama neticede
rakamsal verilerden elde edilen sonuçlar olduğu için, yani bu sonucu kabul etmekten başka bir çare yoktu.
Şimdi arkadaşlarımızın yapmış olduğu analizde de benzeri başka bir şekilde başka bir yöntem kullanarak
benzeri bir sonuca ulaşmış olmaları o anlamda benim en azından o bulgularımı da doğrular nitelikte olduğu
için ben hem kendi adıma memnun oldum hem de arkadaşlarımızın bu çalışmalarının bunu destekliyor
olması da aynı zamanda doğru demek ki ülkemiz zannettiğimiz kadar kamu hizmetlerinde işte özellikle
konunun da ele alındığı eğitim hizmetleri alanında zannettiğimiz kadar etkisiz bir ülke değilmiş. Çok fazla
komplekse kapılmamız için bir neden yok, o nedenle teşekkür ederim.
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Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkür ediyorum. Efendim soru sormak isteyen ve katkıda bulunmak İsteyenler lütfen kendilerini de
tanıtsınlar. Buyurun.
Prof.Dr. Üstün DİKEÇ (Çankaya Üniversitesi)
Teşekkür ederim. Genç arkadaşlarıma yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Bizi hayli
aydınlattılar. Ben verilerle ilgili küçük bir açıklama yapmak ve bir de akabinde bir soru sormak istiyorum. Her
iki arkadaşımızda çalışmalarında, veriler konusunda, sıkıntı çektiklerini söylediler. Doğru, kamu mallarında
teknik bakımdan uygulama müsait, çünkü fiziki ölçüler var ama kamu hizmetlerinde gerçekten, eğitim
hizmetleri olsun sağlık hizmetleri olsun veya adalet hizmetleri olsun ölçümleme birimlerini saptamak
oldukça zor. Şimdi benim tebliğinizde değerlendirme yaparken etkinliğin ölçülmesinde siz bütçe verilerini
zannediyorum ele aldınız. Bütçe verileri bir anlamda maliyet ölçüsü olarak alınabilir. Hatta bunları yaparken
de bence bütçe kanunlarında değil de bütçe kesin hesap kanunlarındaki rakamlar alınsa daha iyi olur.
Hangisini aldığınızı bilemiyorum. Birinci husus bu. İkincisi, bu kamu bütçe rakamlarında gerçeği de
yansıtmıyor. Biliyorsunuz eğitim hizmetlerine yapılan harcamalarda ister öğretmenlere yapılan ister diğer
kırtasiye giderleri veya diğer giderleri de dikkate aldığınız zaman bazen abartılı ve ön şartlı olarak verilerin
ortaya konulduğunu görüyorsunuz. Mesela, okul yapımlarında olsun, kırtasiye alımlarında olsun veya
öğrenci başına maliyetlerin hesaplanmasında bu şekilde abartılı rakamlar veya ön koşullu rakamlar ortaya
çıkıyor. Bunun yerine eğer biz kamudaki öğrenci sayısını biliyorsak, okullaşmayı biliyorsak ki elimizde bu tür
veriler var. Onun yerine tıpkı Türk Vergi Kanununda olduğu gibi emsal kira uygulamasında olduğu gibi bizde
özel okul ücretlerini veya özel okul maliyetlerini dikkate alsak, buradan da tabi onların özel okulların kâr
kısmını çıkardıktan sonra geri kalan rakamları kullansak daha gerçekçi olmaz mı? Tabî bunu elde etmekte
zor. Nitekim Sayıştay'ında Sayıştaylararası Birlik çerçevesinde yaptığı etkinlik çalışmaları da öteden beri
benim bildiğim on beş seneden beri sürüdürülegelmektedir. Hep örnek çalışmalar fiziki ölçülerin kolaylıkla
elde edilebildiği alanlarda yapıldı. Hizmet üzerine bir çalışma yok. Yani kısaca şunu demek istiyorum: Özel
üniversiteler için vakıf üniversiteleri bîr derece; lise, ortaokul ve ilkokul İçin ise ilköğretim okulları için ise
onların kârdan arındırılmış rakamları kullanılsa acaba daha gerçekçi bir rakam elde edemez miyiz dîye
sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi soruların teker teker yanıtlanmasında yarar var. İzin verirseniz
arkadaşlarımız bu iki arkadaşımızın katkılarını ve sorularını yanıtlasınlar, sonra devam edelim.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
İsterseniz Üstün Bey, hocam, sîzin sorunuzla başlayalım. Turgay hocama da bir şey söylemek istiyorum
çünkü hani bizim söylediğimizde amacımızı aşmasın, bir yorumumuz olacak. Hocam şimdi söylediğinizle
yüzde yüz mutabıkız. Fakat biz ülkelerarası bir çalışma yapma ihtiyacı içinde olduğumuz için verinin
yeknesak ve aynı kaynaktan olmasında yarar olduğunu düşündük ve OECD'nin istatistik bölümünden aldık
bu verileri. Dolayısıyla bizim kutlandığımız kamu eğitim harcaması gayri safi yurt içi hasılalarının yani data
kaynağına baktığımızda genel bütçe vergi gelirlerinden eğitime ayrılan pay olarak OECD' ye verilen
verilerdir. Sadece Türkiye için bir çalışma yapılsa dediğiniz doğrultular göz önünde bulundurularak bir takım
yeni verilere ulaşılabilir ama OECD ülkelerinde hepsi için bu tür bir veri bulabileceğimize dair açıkçası büyük
endişelerimiz var. Yani bunda bile veri sorunu yaşadık. Dolayısıyla karşılaştırmaları yapabilmek için yani bir
hata varsa her yerde o hata karşımıza çıkacaktır. Tek bir kaynaktan data kullanmayı tercih ettik ama
dediğiniz doğru yani bunu ben sunumumda da vurgulamaya çalışmıştım. Mesela alternatif maliyet
hesabından da gitmek mümkün, misal göstermekte mümkün özel okullardan, özel vakıf üniversitelerinden.
İkinci nokta yani tabi Türkiye'nin etkin-etken harcama yapıyor olması hepimizi çok mutlu eder şüphesiz ama
şöyle de bir şey var Türkiye'nin PISA sınavları sonuçlarından aldığı notlar çok parlak değil, yani şöyle
söyleyebiliriz. Bu notları birazcık daha az harcama yaparak yükseltebiliriz ya da aynı harcamayla daha iyi
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sonuçlar alabiliriz. Bu tür yorumlar yapılabilir. Ama resme baktığınızda, özellikle OECD ülkeleriyle
kıyasladığınızda, matematikte de fende de Türkiye'nin önemli ölçüde geriye düştüğünü görüyoruz. Ayrıca,
başka bir gerçek daha var. Türkiye'nin PISA sonuçlarıyla ilgili, kadın-erkek arasındaki adaletsizlik. Yani
kızların yaptığı sonuçlar erkeklere kıyasla daha düşük çıkıyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili eğer daha fazla
bilgi edinmek isteyenler olursa bizim çalışmamızdan sonra ortaya çıkan bir rapor var, onu sizinle
paylaşabilirim. Sabancı Üniversitesi bünyesinde Eğitim Reform Grubu'nun 'Türkiye'de Öğrenci
Başarısızlığında Eşitsizliğin Belirleyicileri" diye bir regresyon analizi var. Orada PISA'da Türkiye'nin durumunu
çok daha net görmekteyiz. Ama onlar coğrafi ve ciıîsiyet bağlamındaki eşitsizliklerin üzerinde durmuştu.
Yani kamu harcamaları ile daha iyi sonuçlar alınabilir mi ya da aynt sonuçlar daha az harcama yapılarak
alınabilir mi? Bizim esas vurgulamak istediğimiz, aynı sonuçlar daha az harcama yapılarak olabilir ama
Türkiye o anlamda elinden geleni yapıyor. Ama sonuçlar iyi mi diye bakıyorsak sonuçların karşılaştırma
olarak iyi olduğunu maalesef iddia edemiyoruz. O yüzden de yine ben sayın rektöre ikinci kez atıf yapacağım
izinleri olursa rakamlardan daha ziyade bizim için sonuçlardır önemli olan. Dolayısıyla bizim belki eğitim
sisteminde amaçları yeniden belirleyerek özellikle istihdamla ilgili problemleri, küreselleşmeden
bahsediliyor daha bahsedilir mi emin değilim ama öyle olduğunu varsayalım, dünyanın her yerinde istihdam
edilebilecek bir insan yaratma şansı var mıdır mevcut sistemin. Bunun üzerinde odaklanmak belki daha
yararlı olacaktır. Yani elde edilecek sonuçlar Türkiye'de evet olması gerektiği kadar kamu harcamasıyla
yapılmaktadır ama sonuçların kendisi çok iyi midir ülkeler arası kıyaslama maalesef çok iyi değil dememizi
zorunlu kılıyor. Teşekkür ederim.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Mevcut kaynağımıza göre yani şöyle söyleyeyim mesela, Türkiye eğitime 3.8 ayırıyor gayri safi yurt içi
hasıladan ama İsveç 6.5 veriyor yani yaklaşık iki katını ayırıyor ama iki katına nazaran PISA sonuçları
Türkiye'nin nispi olarak yoksa yani matematikte İsveç'in 502, Türkiye'nin 424, bu bağlamda yardımcı olabilir.
Burada ben başka bir açıklama da getirmek istiyorum. Biz burada kamu eğitim harcamalarıyla çıktıya gittik.
Birde bunun özel ayağı var. Yani Türkiye, Dünya Bankası incelemelerinde eğitime en çok özel kaynak ayıran
ülkeler arasında yer alıyor. Yani insanımız yemiyor içmiyor çocuğunu kapıcısından tutun profesörüne kadar
okutmaya çalışıyor. Bunun için boğazından bile kesebiliyor. Şimdi kamu harcamalarında etkinlik bunun bir
sonraki aşaması kafamızda olan bu toplam etki yani özel harcamaları da sisteme soktuğumuz zaman
etkinliğe gitmek. Türkiye'nin bu kamu harcamalarıyla bu skoru elde etmesinin belki daha iyi açıklaması özel
harcama bağlamında bizim cebimizden paranın da çıkan hesaba konulduktan sonraki gayri safi yurt içi
hasılaya oranlamak ve ondan sonra diğer ülkelerle karşılaştırmak diye düşünüyorum. Ama yine de altıncı
sırayı elde etmek sosyal çıktılarda da ilk birde yer almakta OECD ülkelerindeki OECD verilerini ben eskiden
beri takip ediyorum. Eskiden bizi mesela enflasyon verilerinde ortalamaya bile almazlardı, çünkü ortalamayı
yükseltirdik. Korkunç bir sapma meydana getirirdik. Onda bile yani o durumda bile bunu Türkiye içîn nispi
bir başarı ama gidilmesi gereken çok daha uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkür ediyorum, efendim önce Besim Bey aynı konuda tamamlayıcı bir açıklama yapmak istiyor. Buyurun
Besim Bey.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Teşekkür ederim hocam. Özellikle Mustafa'nın bıraktığı yerden biraz daha somutlaştırmak adına bir takım
rakamları sizi de fazla yormadan vermek istiyorum. 2006 için Dünya Bankası Raporundan aldık bunu, eğitim
harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı kamunun yaptığı harcamalar ve özel hane halklarının yaptığı
harcamalar olarak ikiye ayrıldı. ABD'de özelin yaptığı milli gelire oranı % 2.30, Türkiye'de 2.46, Fransa'da
0.40, Polonya'da ya yok ya veri yok, İngiltere'de 0.80, İspanya'da 0.60, Çek Cumhuriyetî'nde 0.40,
Finlandiya'da 0.10, Almanya'da 1, dolayısıyla bu saydığım ülkeler de en fazla özel hane halkı harcaması
Türkiye de yapılıyor. Türkiye'nin toplam harcaması 6.97 milli gelire oranı; 4.34'ü kamudan geliyor, 2.46'sı
hane halklarından geliyor. Başka bir nokta bu PISA'yla ilgili isterseniz bunu da sizlerle paylaşayım. Demin
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referansını verdiğim çalışmada PISA öğrenci başansını belirleyen faktörler Türkiye'de şöyle çıkmış; babanın
eğitimli olması başarıyı yükseltiyor. Anne-babanın çalışması başarıyı yükseltiyor, istersiniz nedenlere daha
detaylı bakarız. Çocuğun evinde bilgisayarının olması başarıyı yükseltiyor. Öğrenci-öğretmen oranının düşük
olması tahmin edileceği gibi başanyt yükseltiyor. Sınavın yapıldığı okulun PISA, OECD'nin düzenlediği sınav,
çeşitli seçilen okullarda yapılıyor. Bu okulun öğrenci seçerken öğrencinin geçmiş akademik başarısını ön
koşul olarak alması başanyt artırıyor. Öğrencinin geçmiş akademik birikimi başarıyı artırıyor. Okulun kırsal
alanda olması başarıyı azaltıyor. Kentsel alanda olması başanyt artırıyor. Özel okul kamu okulu diye
ayırdığımızda maalesef özel okullar başarıyı artınyor. Türkiye için yapılan sonuç şöyle çıkmıştı; okullar
arasında başarı oranları çok farklı, makas çok yüksek, ama okul içinde başarılarda çok kayda değer farklılıklar
yok, yani iyi okul var, kötü oka! var. Kötü okullar içinde üç aşağı beş yukarı aynı performans, iyi okullar içinde
üç aşağı beş yukarı aynı performans; ama iki grup kıyaslandığında önemli bir makas ortaya çıkıyor. Bu
bilgileri de paylaşma İmkanı verdiğiniz için hem sorulara hem size teşekkür ederim.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Son bir ekleme daha, daha önceki yıllar yapılan araştırmalar 2000, 2001 öncesi yapılan araştırmalarda
Türkiye en etkinsiz ülkeler kategorisine girerken, son yıllarda bu etkinliğinde, nispi etkinliğinde bizim
teorimizde arttığını belirtelim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Buyurun sayın başkan.
Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Özel olarak asıl ben çok teşekkür ederim bu arkadaşlara, kutlamak lazım. Ama bu sonuçlar ancak
iktidarda kil erin, siyasetçilerin işine yarar. Yoksa Türkiye'deki gerçeği göstermez.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Hocam yanlış yerde mi sunduk?
Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Hayır hayır yok. Yani kullandığınız verilere göre modellere göre yaptığınız doğrudur. Ama biz biliyoruz ki bu
ancak ve ancak Milli Eğitim Bakanı veya hükümete övünme vesilesi, mesnedi teşkil eder. Yoksa eğitim hiç de
öyle değil. Mesela mümkün olabilseydi de hiç dershaneye gitmeyen çocukların sınavlara girip de elde
ettikleri başarıları dikkate alsaydık acaba bu sonucu alır mıydık? Kamu harcamaları o standart sistemde
acaba aynı sonucu verir miydi? Hiç zannetmiyorum, ama çok teşekkür ediyorum gerçekten güzel bir
çalışma. Dilerim ki mesnet teşkil edip de avunmayalım daha fazla.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkürler sayın başkanımız. Evet sayın hocamız siz.
Prof.Dr. Macit İNCE
Efendim arkadaşlarımızın çalışmasını çok beğendiğimi öncelikle belirtmek isterim. Kendilerine bende
teşekkür ediyorum. Bu arada kendilerinin çalışmalarını tamamlayıcı mahiyette bir iki noktaya değinmek
istiyorum. Bu arada sevgili Yılmaz arkadaşımın da değindiği noktayı çok önemsediğimi vurgulamak
istiyorum. Şimdi özellikle İstiklal Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan ve İstiklal Savaşandan sonra kurulan
bu devlet çok fakir, çok yoksul, çok nitelikli insanı olmayan bir ülkeydi ve o ortamda biliyorsunuz 1923'te
Türkiye'de İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu iktisat kongresinin toplandığı tarih Cumhuriyetin ilanından
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önce, Lozan Barışı'nın imzalanmasından da öncedir. Yani bu iktisat kongresinin nedeni Türkiye'nin iktisadi
politikası nasıl olacaktır? Yanı başımızda Sovyet Rusya var, biliyorsunuz bolşevik ihtilali olmuş onunda büyük
kumpaslan olmalı. Bu İktisat Kongresinde çıkan karar kısaca yeni kurulan Türk Devletinin liberal ekonomi
anlayışıyla kalkınması yönünde olmuş ve bu belirtilmiş. Fakat 1923'ten 1930'lara kadar Türkiye'de hiçbir
yatırım yapılmamış. Çünkü zaten fakir ne sermaye var, ne yönetici kadro var, ne eğitilmiş insan var ne böyle
bir ortamın mübadigar olmuş onlar mütedair kuruluşlardır bunun dışında ve bu anlamda vazifemiz daha da
artmış tabi istiklal savaşında verilen şehitlerle birlikte ve bunun üzerine, bunlara ilaveten 1929 Ekonomik
Krizi patlamış.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkürler efendim, söyleyeceğiniz bir şey?
Doç.Dr. Besim Bülent BAÜ
Benim yok.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Benimde yok, yalnız İzmir İktisat Kongresindeki ilk başta Lozan Anlaşmasından önce bile toplanmasının
amacının bir anlamda da Büyük Atatürk'ün biz dünya siyasetinde nerede olacağız, Sovyetler Birliği'nde mi
yerimizi belli etmede anlaşalım. Bir de Cumhuriyeti kuran kadronun en azından bir kısmının çokta
devletçiliği ilk başta istemediği bir ikincisi de 1923'lerde mevcut paradigmanın da liberal ekonomi olduğu,
1929'lardan sonra paradigma dönüşümünün olduğu ve Cumhuriyeti kuran kadronun da bu paradigma
dönüşümüne çok erken kendisini adapte ettiği konusunu da sizinle paylaşmak istedim.
Prof.Dr. Macit İNCE
Teşekkür ederim. Ben çok yararlandım çalışmanızdan.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Biz teşekkür ederiz.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkürler. Buyurun hocam.
Prof.Dr. Kâmil M UTLU ER
Konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 1927'den beri yürürlüİ<te*olan bir 1050 sayılı muhasebei umumiye kanunu var. Bu kanun İyi veya kötü girdi denetimine önem veriyordu. Harcama öncesi denetime
önem veriyordu. 2000'lî yılların başında 1050 sayılı kanunun yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu getirildi. Bu kanunla çok doğru girdi denetimini sıfırladı. Bunun yerine çıktı denetimini
getirdi. Etkili bir çıktı denetiminin yapılmasını getirdi. Ancak hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de çıktı denetimi
diye bir şey yok. O zamandan beri de bu konuda gerekli bir önlem alınmadı. Örneğin, Sayıştay Kanunu
yeniden değiştirilmedi. Kesin hesap denetimi ile bugün halen çıktı denetimi yapılıyor. Kesin hesap denetimi
hukuki açıdan bir denetim, ama hepimiz biliyoruz ki kesin hesap denetimi bîr bakanlığın kesin hesap
denetimi beş dakikadan fazla sürmüyor. Plan Bütçe Komisyonunda da Genel Kurulda da. Rakamlar
okunuyor, kabul edenler, etmeyenler, edilmiştir. Şimdi bu durumda henüz hiçbir değişiklik yok ve 5018 sayılı
kanunun getirdiği ikinci bir yenilik performans denetimi. Performans denetimi henüz oturmadı. Performans
denetimi diye bir şey yok ve şimdi girdi denetimi kalktı 2000 yılından sonra. Çıktı denetimi yoktu zaten yok,
acaba bu etkinlik nereden geliyor. Ben bunu sormak İstiyorum. Teşekkür ederim.
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Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkür ediyorum sayın hocam. Evet, etkinliğin kaynağı nedir? Buyurun.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Çok kısa yani bir şey söyleyeyim, rakamlar ve model bu sonucu verdi. Gerçi bizim ülkemizi bizde
eleştiriyoruz etkinliğimiz var mı, yok mu, ama biz o kadar da kötü değiliz gibimize geliyor hocam. Ürettiğimiz
insanla yani yabancı üniversitelerdeki üretilen insanla az çok karşılaştırdığımızda lisans düzeyinde, yüksek
lisans, doktora düzeyinde, yani bunun cevabı hocam çok net yok, veriler bunu bize gösterdi. Eğer katkıda
bulunmak isteyen olursa da seviniriz yani bize destek olmak açısından.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Belki şöyle derdimizi anlatsak daha makul bir yerde olacağız. Biz ortalama bir pozisyonu daha düşük
harcama yaparak elde ediyoruz. Yani niye sevineceğiz, düşük harcama yapıyor olmamıza mı yoksa bu
harcamayla orta bir yerde olmamıza mı? Yani nereden bakmak istediğinize bağlı. Sayın başkanımın dediği
gibi, yani iktidar açısından bakarsanız, iyi çalışıyoruz, ama öbür tarafından bakarsanız yaptığınızla esasında
çok yüksek bir sonuç, outcome, başarı çıkarmıyor. Yani bizim esasında bu sonuçları bulduktan sonra
Mustafa'yla ne yapsak, farklı bir şey mi yapsak diye kendi aramızda da tartıştık. Ama özellikle bu haliyle
getirmek istedik ki hem bizim çalışmamız açısından bir ilerleme olsun, hem de bu aşamada bir işte hocamın
da söylediği gibi şaşırma vesilesiyle belki bu konulan daha detaylı açmaya çalışalım. Dolayısıyla etkiniz lafı ne
anlama geliyor, onu isterseniz tekrar vurgulayalım. Biz ortalama yani 5.5, 6.0'yı bir öğrencinin üç saat
çalışarak alması var, iki saat çalışarak alması var. Biz 6.0'yı iki saat çalışarak alıyoruz. İsveçli diyelim üç saat
çalışarak alıyor. Peki 6.0 iyi bir sonuç mu, 4.5'ten 5.0 iyi bir sonuç mu, onun üzerinde durmamız gerekiyor.
Bu harcamayla bu sonuç elde ediliyor, ama sonuç iyi mi, sonuç iyi değil. O zaman sonucu nasıl
iyileştirebiliriz? Yani bunun için şunu da göstermeye çalışıyoruz. Başta ben teorik kısımda bu tür
çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların arkasında yatan problemleri de özelikle vurgulamaya çalıştım. Yani veri
zarflama analizi tekniğinden de gelen şeyler var, bizim yaptığımız İşin doğasından da gelen şeyler var. Ama
Türkiye belli bir sonucu belli bir kaynak kullanarak yapıyor. Sonuç çok iyi değil, ama kaynak kullanımı fena
değil. Bizim vurgulamak istediğimiz şey bu esasında.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum, efendim ben sağımı, solumu ve arka tarafı ihmal ettiğimi görüyorum. Evet, önce
Güneri Bey, buyurun.
Prof.Dr. Güneri AKALIN
Genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ama aynı kanıda değilim. Birincisi, fayda-maliyet diye bir kavramla
hareket ettiler. Bu pareto etkinlik anlamındadır ve fayda kelimesinin kullanılması çok doğru değil, çünkü
"utility" karşılığıdır. "Benefit" karşılığı yarardır. Dolayısıyla da bizim terimlerimizi biraz değiştirmemiz
gerekiyor. Orası teknik bir mesele, Önemli değil, ama şu modele gelelim. Modelde bir yanlışlık var gibime
geliyor. Sizin ölçtüğünüz okullaşma oranları ihmalli. İsveç'te okullaşma oranı % 100, Türkiye'de % 50, PISA
sonuçlan bunlara karşı duyarsız. Yani biz bir ülkenin % 6.5 ile % 100 okullaşmayı sağladığında, bir ülke % 50
okullaşmayı sağlıyorsa ve PISA sonuçları da birbirlerinden farklıysa siz yanlış bir şeyi ölçüyorsunuz.
Dolayısıyla bu model tamamen yanlış. O bakımdan sizin ölçme tekniğinizde mesele var. Bizim okullaşma
oranımızı ihmal ettiği için farklı sonuçlar tartışılmaktadır. Demek istediğim bu. Etkinliğimiz yüksek ama
aldığımız skorlar çok düşük. Niteliğin çok düşük olmasına rağmen reddediyoruz. Normal, çünkü Avrupa
Birliği ülkeleri özelikle sosyal refah ülkelerinde okullaşma % 100 olduğuna göre ve meslek öğretimi de çok
yüksek bir oranda olduğuna göre burada sizin sunduğunuz PISA sonuçlan çok düşük olabilir. O bakımdan her
iki hususu unuttuğunuz için bu sonuçları bîr kere daha gözden geçirmeniz gerekebilir. Sağ olun.
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Prof.Dr. Salih TURHAN
Peki, çok kısa olarak bir cevap.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Okullaşma oranı konusu % 100 doğru.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Hocamızın eleştirisi, yalnız teknikten gelen şöyle bir sorunumuz var. Girdi ve çıktıIann toplamının üç katı, en
az örneklem olması lazım. En az minimum sağlıklılığı için. Daha fazla yani ben okullaşma oranını girdi olarak
sisteme soktuğum zaman sorun yaşayabiliyorum, teknik olarak sorun yaşayabiliyorum. Bülent Bey PISA
sonuçlarının daha sağlıklı elde edilebilmesi için zaten beş-altı başlık saydı. Bunlar böyie oluyorsa, bunların
hepsinin OECD içinde seri olarak verisini bulduğunuz zaman bu analizi daha sağlıklı yapabiliriz, ama mevcut
durumda biz özellikle üç çıktı bir girdiyi tercih ettik. Esasen bu araştırmanın ilk tebliğ önerisi çok daha
genişti. Veriye ve tekniğe girdiğimiz zaman çok zorlandık. Mesela bîr örnek vereyim, OECD ülkelerinde kamu
transfer harcamaları seri halinde yok. Kamu yatırım harcamaları seri halinde yok. Toplam kamu
harcamalarını zor bulursunuz. Yani daha detaylı bir analize girmemiz için verilerinizin artı tekniğinizin buna
el vermesi lazım. Şunu düşündük OECD artı birkaç tane, emergency market, yükselen piyasa ekonomilerini
sistem içine sokup, hocamızın dediği gibi, girdi-çıktı sayısını fazlalaştırabilir miyiz, orada da tıkandık.
Yeknesaklık sorunu var. Dünya Bankası'nın verilerini aldık, üst üste koyduk, farklılıklar çıktı. Sırf Dünya
Bankası'nı alalım dedik belirli yıllarda belirli veriler konusunda sorun çıktı. Elde edebildiğimiz optimal
verilerle yaptığımız analiz, yoksa okullaşma oranını katmamız daha birçok girdi ve çıktıyı katmamız belki bize
çok daha sağlıklı sonuçlar verecek. Zaten bu ilk adım bîz özel eğitim harcamalarını da sistem içine katarak
daha kapsayıcı bir makaleye ulaşabilir miyiz diye çalışıyoruz. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Peki, teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi bu taraftan, evet buyurun.
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ALG AN ER
Sayın başkan, sayın konuklar ne kadar ilginç bir konu olduğunu ne kadar çarpıcı bir konu olduğunu el
kaldırmalar işaret ediyor zaten. Etkinlik ve etkenlik konusunda izin verirseniz ben bir örnekle başlamak
istiyorum. Etkin, "efficient" ve etken "effective" kavramını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kanımca bugün
çok güzel bir şekilde gösterdi bize. En uygun mekânda, en güzel bir organizasyonla bize bu imkânları, bu
tartışma imkânını sağladı, evvela ben şahsım adına teşekkür ediyorum izniniz olursa sayın rektör başta
olmak üzere bütün katkıda bulunan ekibine. Sevgili meslektaşlarım ki Mustafa kardeşim benim oda
arkadaşım aynı zamanda, iki tane pırıl pırıl genç arkadaşla beraber burada olmaktan ve bu tartışmalara
katılmaktan son derece mutluyum. Bu konu bizim yumuşak karnımız. Bu bakımdan da uzun tartışılabilir.
Hatta başta usul hakkında önerecektim ben size sayın başkan toplu soruları alıp toplu cevap verilsin diye,
çünkü zannediyorum ki çok katkıda bulunmak isteyen olacaktır, soruda olacaktır. Çok güzel toparlanmış,
naçiz tebriklerimi sunmak istiyorum. Çok yeni, güncel bilgilerle toparlanmış, istatistiklerle toparlanmış ve
daha da ilginç olanı Bülent arkadaşımın, meslektaşımın söylediği gibi hazırlanmış ekonomik model
konulmuş, değerlendirmesi de yapılmış ama yoruma açık bir şekilde getirilmiş, bize verilmiş. Buyurun
istediğiniz gibi yorumlayın, yoruma çok açık ama güncel. İstatistikçi arkadaşlarım hep bu konuda bizi
eleştirirler, espriyle yaklaşıyorum tabi. Şurada bir anket yapsak günde kaç sigara içiyorsunuz diye
sorulduğunda yansı dört sigara içiyorum yarısı da hiç içmiyorum dediği vakit, sonuç biliyorsunuz ki herkes
günde iki sigara içiyor çıkar. Dolayısıyla istatistiklere maalesef fazlada rağbet edemiyorum ben, kusura
bakmayın. O bakımdan istatistikler bizdeki eğitimin etkinliğini ve etkenliğini göstermemekte bu bir, bunun
yanında diğer parametrelere İhtiyaç vardır. Beceri, birikim, kapasite, özveri, planlama, programlama,
bütçeleme gibi. Bunlar eksikse sırf etkiniik-etkenlik bize işte bu deminki modeli çıkartır. Bunu tartışmak
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içinde imkân hazırlar. Sene 1969, ilk defa ben Eskişehir'e gittiğimde Eskişehir Akademisi yeni oluşumdaydı,
uzakta, şehrin uzağında bir yerde, oraya girmek İçin. Şaşırmıştım, evet, güzel bir oluşum, bir üniversite.
Acaba oraya mı gideyim yoksa İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne mi gideyim diye. Sonra
İstanbul için tercihimi kullandım. Sonra 1974'te Akademiye asistan oldum. Ondan sonra sık sık gitmeye
başladım Eskişehir'e. Eskişehir AkademTsindeki etkinliği ve etkenliği ben bizzat gözlerimle şahit oldum. Bu
bir bütçeden, bir kaynaktan oluşmuyor. Beceriden, özveriden, birikimden bir sürü faktör var. Daha
Türkiye'de televizyon yayını yoktu, fotokopi makinesinin ne olduğunu bilmiyoruz, kapalı yayın var, dersi
kaçıran, sizde derslere giriyordunuz hocam orda, dersleri kaçıran tekrar gidip dersleri izleyebiliyor. Demek ki
işte "efficiency" bu. Dolayısıyla aradan bu kadar zaman geçti aynı beceri aynı özveri ve aynı kapasite. Bir
yönetimde ne kadar başarılı olduğunu gördük. İşte Eskişehir'in bugünkü hali. Büyükerşen hocam da burada.
O da bir beceri işte o da etkinlik, bunu istediğiniz gibi halkalar halinde büyütebiliriz. Dolayısıyla çok hassas
bir konuda eğitim gibi bakın arkadan geliyor tarım, sağlık ve diğer konular. Her biri önemli, israil modelini
Mustafa arkadaşım ve Bülent arkadaşım örnek verdi, israil 6.5 doğru ve etkili olmayan ülkeler sınıfında
OECD'de, o da doğru, ama gelin görün ki uygulama doğru değil. Uygulamada İsrail dünyanın en büyük
bilgisayar programları İhraç eden ülkesi, 6.S milyon nüfusla artı bütün dünyaya domates tohumu ihraç
ediyor, çölde kurulmuş olan bir ülkede kokteyl domates dediğimiz domatesin tohumunu ihraç ediyor.
Sadece bundan 3 milyar dolar kazanıyor ve birde ilginç tarafı bu tohumlar sadece bir defa kullanılabiliyor.
İkinci defa çoğaltılamıyor. Hollanda'nın hotstein İneği 18 litre günde süt veriyor. İsrail'de götürdüğünüz vakit
aynı ineği 36 litre süt veriyor. Tarım "etkin", "efficiency", Türkiye'de 6 litre veriyor.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Toplarsanız, biraz şöyle özetlerseniz, rica edeceğim, sorunuz varsa hemen yöneltin. Çünkü soru sormak
isteyen epey arkadaşımız var. Zamanımızda fevkalade kısıtlı.
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ALGANER
Doğrudur sayın başkan, zannediyorum ki verilen mesajlar alınmıştır. Her iki değerli meslektaşıma da
teşekkür ediyorum. Saygılar.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Evet en arkadaki arkadaşlarım kendilerini tanıtsınlar, evet siz buyurun.
Doç.Dr. Cahit GÜRAN
Öncelikle usulle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yapılan yorumlar ve sorular tebliğin özüyle ilgili olursa daha
yararlı bir toplantının olacağı kanısındayım. Bu konuda kullanılan teknik açısından ben meseleye
yaklaşacağım. Hacettepe Üniversitesi maliye bölümü kamu sektörü alanına veri zarflama tekniğinin
uygulanmasıyla ilgili Türkiye'de en fazla çalışmayı yapan bölümdür. Bende 2000 yılında doktora tezimi bu
tekniği kullanarak yaptım. Teknik çok önemli bir teknik. Aracın kötüsü olmaz, aracı nasıl ve ne şekilde
kullandığınız çok önemli. Ben tebliğe böyle bir tekniği kullanarak bu alana katkı yapmaya çalıştığı için tebliğ
sahiplerine öncelikle teşekkür ediyorum. Ancak tebliğin ben çok sayıda sorun teşkil ettiğini düşünüyorum.
Bu teknik genellikle literatürde mikro çalışmalar için kullanılıyor. Temel nedeni de üretim girdîleriyle çıktıları
arasıdaki ilişkinin çok net tanımlandığı uygulamalara tekniğin daha uygun olması nedeniyle, makro tipte
çalışmalar da var. Alfonso'nun çalışması bunlardan bir tanesi, benim doktora tezim de makro nitelikli bir
çalışma yani kesinlikle uygulanmaz denemez makro çalışmalara ancak çok dikkat edilmesi gerekir. Bu
çalışma, uygulanan çalışma kısmen mikro yönü olan kısmen makro yönü olan arada bir çalışma. Ben
tebliğde mesela bu alanda daha önce bu çalışmayı bu şekilde eğitim alanına uygulamış başka bir çalışma var
mı? Bunu göremedim. Ben daha çok soru sormak niyetinde değil, bu konudaki belirsizlikleri ve sorunlan
ortaya koymak amacıyla bu konuşmayı yapıyorum. Dolayısıyla tebliğ sahipleri cevap vermek noktasında
değiller. İkinci bir husus kullanılan girdi ve çıktıların tanımlanması bu alanda çok önemli, Güneri hocanın
söylediği tespite çok birebir katılıyorum. Üçte illa girdilerin ve çıktıların gözlem sayısının, gözlem sayısının
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girdi ve çıktılardan üç kat olacağı gibi çok keskin bir kural yok, ama böyle bir şey literatürde evet söyleniyor.
Üç kat olmalıdır gibi bir tespit var, ama muhakkak olmak zorunda değil. Mesela yirmi sekiz gözleminiz var,
sekize kadar girdi ve çıktı sayısını arttırabilirdiniz. Ama böyle bir yaklaşımı tercih etmemişsiniz. Biraz önce
söylediğim gibi girdi ve çıktıların tanımlanması, seçilmesi çok önemli. Uygulamalardan birincisinde bir girdi,
bir çıktı var. Aslında böyle bir yaklaşım altında veri zarflama analizini kullanmak için gerek yok, bir rasyo
analizi de yapabilirdiniz ve aynı sıralamayı, aynı sonuçları elde edebilirdiniz. İkinci uygulama kısmında sosyal
yönünü vurgulamak üzere çıktı tanımlamışsınız, üç tane, bunlardan bir tanesi hapishanelerdeki kişi sayısı,
işsizlik oranı ve emek verimliliğinin yüzde artışı. Şimdi burada eğitim harcamalarıyla bu çıktılar arasında
teknik ilişkiyi açıklayabilmek çok zor. Hapishanelerdeki kişi sayısı eğitim harcamalarıyla açıklanması çok zor
bir değişken. Çünkü, mesela eğitim düzeyi çok daha yüksek olan ülkeler var, gelişmiş ülkeler, onlarda daha
fazla suç işleme oranı var. Dolayısıyla bu gelişmişlik düzeyiyle ve sosyo-kültürel birtakım değişkenlerle ilişkili
bir kavram sadece eğitim harcamalarıyla bunu ilişkilendirmek çok zor. İşsizlik oranı da aynı şekilde, İşsizlik
oranı evet eğitim hizmetlerinizin niteliği ve işgücünüzün niteliği ile çok alakası var ama tek başına o da ilişkili
değil sizin konjonktüre! özelliklerinizin, sektörel özelliklerinizin, ekonomik anlamda yapısal özelliklerinizin
çok önemli sonuçları var. Dolayısıyla bunu da eğitim harcamalarıyla teknik anlamda birebir ilişkilendirmek
çok zor. Bunlardan belki eğitim verimliliği, emeğin verimliliği en açıklanabilir olanı, doğru seçimli bir çıktı
bence. Kullandığınız birinci uygulamada PISA rakamları tamamen ilköğretimdeki eğitimin niteliği hakkında
bilgi veren rakamlar. Dolayısıyla aldığınız girdi rakamı ise eğitim harcamalarının gayrisafi milli hasılaya oranı.
Dolayısıyla lise eğitimi hakkında ya da üniversite eğitimi hakkında PISA'nın bir çıktı göstergesi olarak
alınması teknik olarak bence yanlış. Benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi zamanımız fevkalade kısıtlı, onun İçin ben doğrudan doğruya
tebliğin özüne taalluk eden soruları toplu olarak almak istiyorum ve arkadaşlarımızdan da toplu olarak
cevaplamalarını rica edeceğim. Evet buyurun.
Hasan BAŞ (Sayıştay Başkanlığı)
Teşekkür ederim. Sayın sunumculara, tebliğcilere teşekkür ediyorum. Tebliğ sonunda eğitimin etkinlik ve
etkenlik açısından olumlu olduğu sonucuna varıldı. Bendeniz sayın hocalarımın vardığı bu yargıyı irdelemek,
irdelemeye mezun değilim. Ancak bazı tereddütlerim belirtmek durumundayım. Sayın Bali yanlış
anlamadıysam Türkiye'de en fazla eğitime hane harcaması yapan ülkelerden biri olduğunu ifade ettiler
madem eğitim Türkiye'de eğitim harcamalan çok etkin, etkenlik bakımından çok iyi, aileler niye en fazla
hane harcamasını eğitim konusunda hane harcamasını yapıyorlar. Doğrusu aklıma takıldı. Yine bizim
anayasamıza göre ilköğretim kız-erkek bütün vatandaşlar için zorunlu, hiçbir ayrım yok ama kampanyalar
düzenleniyor. "Haydi Kızlar Okula" diye, mademki etken, etkinlik bakımından iyi bu tür kampanyalara niçin
ihtiyaç duyuluyor. Keza ÖSYM sonuçlarına göre maalesef sıfır alan öğrenci sayısı azımsanamayacak düzeyde.
Bunlar aklıma takılan sorular. Çok af edersiniz mensubu olduğum kurum bir denetim kurumu, 1996'dan beri
bu konuda ağır aksakta olsa bazı çalışmalar yapıyordu. Performans denetimi yapıyordu. Eğitim konusunda
özel bir çalışma yok. Ancak yapılan diğer çalışmalarda gerek çıktı yönünden gerek girdi yönünden son
derece ciddi problemler saptanmış durumda. Bunu söyleyebilecek durumdayım. Eğitim konusunda özel bir
çalışma olmamakla beraber, ancak kamu yönetimi bir bütün. Bir kamu birimi, kamu yönetimi genelde
verimsiz çalışıyorsa bir kamu yönetiminin bir kamu biriminin söz gelimi eğitim birimlerinin etkin çalıştıklarını
söylemekte de soru işaretleri akla geliyor. Efendim diğer bir durum bu etkin!ik-etkenlik ülkemizde
sorgulanmıyor. Hatta yasalarımıza göre sorgulanması gerekirken sorgulanmıyor. Nedir, Sayın Mutluer ifade
ettiler, sayın başkan da belirtti. 5018 sayılı kanun çıktı. Bu kanun yanlış hatırlamıyorsam sekizinci, onuncu,
on birinci maddeleri bu konunun sorgulanmasını öngörüyor. Kanunun kırk bire müteakip maddelerinde
faaliyet raporlarından söz ediliyor. Yapılmıyor bunlar. Bu iş yapılmadan nasıl olabilir böylesine etkin
böylesine etkenlik bakımından nasıl olabilir. Mademki eğitim çok etkin, etkenlik bakımından iyi, Türkiye'de
hepimiz biliyoruz kamu yönetiminde bir reform ihtiyacı var. Kamu yönetimi temel kanunu parlamentonun
gündemini işgal ediyor yıllardan beri, iyi olan bîr yerde reforme edilmeye, reforma ihtiyaç olabilir mi? Çok
teşekkür ediyorum. Sağ olun sayın başkan.
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Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkür ediyorum. Şimdi başka soru sormak isteyenler, lütfen evet buyurun, en arkadaki, kendinizi de
lütfen tanıtın.
Doç.Dr. Tarkan ÇAVOŞOĞLU
Öncelikle arkadaşlarımıza bu çalışmayı bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi aslında çalışmanın
teorik temeli benim gördüğüm kadarıyla Barro'nun endojen büyüme modelleri çerçevesinde kamu
harcamalarının büyüme üstündeki etkisi daha doğrusu beşeri sermaye birikimi üzerindeki etkisi dolayısıyla
da büyümeye yansımasını içeren yani o çerçeve üstünde düşünülmesi gereken bir çalışma olarak
görüyorum. Yani burada büyüme dediğinizde bu unsur işte issizlik oranı olabilir, emeğin verimliliği olabilir
dolaylı olarak ta işte suç oranını düşünebiliriz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda büyüme modelleri
biliyorsunuz uzun dönemli etkileri yansıtırlar. Yani söylemek istediğim eğitim harcamalanntn sizin çıktı
olarak nitelendirdiğiniz değişkenler üzerinde etkisi ancak uzun dönemde ortaya çıkabilir. Siz gerçi bunu
ihmal etmemişsiniz çalışmada 2004 ile yanılmıyorsam 2006 yılları arasında böyle bir gecikmeli etkiyi göz
önünde bulundurmuşsunuz ama yani büyüme modelleri çerçevesinde düşündüğünüzde bu etki çok daha
uzundur. Yani kullanılan gözlemler beşer yıllık ortalamalardır ve o beşer yıllık ortalamalar geçmiş beşer
yıllarla karşılaştırıldığı için bu bence çok gerçekçi bir gecikme saptaması değildir. Zaten öyle ekonometrik
modellerde bu gecikmenin de yine ekonometrik yöntemlerle ortaya çıkarılması keyfîliği ortadan kaldırmak
için doğru olanıdır. Bu anlamda tabi çıkan sonuçlar ve politika önermeleri de bir soru işareti içermektedir.
Bu nedenle hani sonuçlara karşı bir takım eleştiriler oluyor ama yani modelin uyguladığımız tekniğin altında
yatan bir takım eksikliklerden dolayı bu sonuçlar hatalı da çıkabilir. Yani o yüzden önce model bence
tartışılmalıdır. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.
Doç.Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Böyle bir sırayla gittik herhalde. Efendim ben meslektaşlarıma bu konuyu ele aldıkları için, bu cesareti
gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu sempozyum için bende aynı konuda bir şey hazırlamayı
düşündüm. O cesareti bulamadım kendimde. Ben hazırlıyor olsaydım acaba veri zarflama analizini bu
şekilde kullanır mıydım diye epey düşündüm. Hatta meslektaşlarımla bölümde beraber tebliğde verelim
dedik sonra olmadı, gerçekleşmedi. Bir katkı olursa diye sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında çok büyük bir
katkı yaptınız. Belki çalışmalarınızın sonuçlan burada çok güzel bir tartışmayı göz önünde bulundurmayı
gerektirdi. Hocamız, sizin oda arkadaşınız, kusura bakmayın isminizi bilmiyorum, çok güzel tespitler yaptı.
Sayısal teknikleri kullanıyorken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini sosyal sonuçlar eleştirirken, ortaya
çıkarırken. Bunlara katılıyorum. Acaba diyorum niye BBC'yi siz seçtiniz, bir, bu teknik kısımla ilgili, iki, kamu
harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı acaba iyi bir gösterge mi, bununda ötesine geçiyorum
bu tekniği biraz yakından incelediğimizde en büyük katkısının birden fazla çıktıyla birden fazla girdiyi aynı
anda işleme dahil edebilme olanağını tanıması olduğunu biliyoruz. Fakat burada sizin bir çıktınız var bir
girdiniz var acaba diyorum bu başka bir teknikle ölçülseydi sonuçlan kontrol etmek için daha yararlı olur
muydu? Çok teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun efendim.
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Prof.Dr. Asuman ALTAY
Teşekkür ederim. Öncelikle araştırmacı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir
konuda ve maliye literatüründe de çok başvurulmayan bir yöntemi kullanmışlar, ölçme yöntemi. Bir model
zannediyorum kendinizde model kutlandınız ama daha çok ölçme yöntemi diye düşünüyorum. Çünkü model
dersek biraz yanlış yere gideriz gibi geliyor. Şimdi bir teknik denemesi pek dediğim gibi değinilmeyen, pek
yer almayan bir yöntem bizde. Bir yönü belirttiniz bize ve böylece bir tartışma ortamı da sağlamış oldunuz.
O nedenle teşekkür ediyorum. Tabi eğitimin ölçülmesi gerçekten çok zor bir konu. Şimdi etkin ve etkinsiziik
bağlamında değerlendirmeleriniz var. Nicelik anlamına bir etkinlik sonucuna ulaştığınızı görüyorum ama
kendi tanımınıza göre de etkensizlik gibi bir sorunumuz var zannediyorum. Çalışma sonucundan en azından
benim çıkardığım bir çıktı bu. Diğer yönden ölçerken, örneğin, insani gelişme endeksinde her yıl Birleşmiş
Milletler tarafından yayınlanan
okullaşma oranı, zannediyorum ortalama yaşam ömrü, kişi başına düşen
gelir okur-yazarlık gibi bir takım ölçütler kullanılarak sonuca varılıyor. Burada daha önceki konuşmacılar da
değindi, okullaşma oranının olmaması bir eksiklik artı Türkiye'de eğitim çok maliyetli bir konu. Dolayısıyla
işin maliyet boyutunun eksik bırakıldığını düşünüyorum. Yine kendisinin ifade ettiği gibi özel okullar boyutu
da eksik bırakılmış bir konu. Tabi bu sizin yaptığınız çalışmayı değersizleştirmiyor. Aksine burada böyle bir
ortamı sağladığı için doğrusu ben memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Bir diğer konu ise PISA'ya
değinmek istiyorum. Şimdi PISA önemli bir konu kendi açımızdan. Matematik ve fende çok başarısız bir
seyrimiz var. Rakamları gerçekten yıllık olarak bulabildiniz mi bilemiyorum. Çünkü bazı yıllar zannediyorum
PISA'ya rakam veremedik matematik konusunda özellikle, hem o bilgi eksikliğimi de gidermiş olurum. Küçük
bir yorum yapmak istiyorum açıkçası Türkiye'de eğitim sisteminde tabi ki çok sorun var ama özellikle
matematik ve fen konusunda genel olarak eğitimde soyutlama yok yani soyut düşünce yöntemi
geliştirilmiyor. O nedenle matematik özellikle soyut düşünce yörüngesine oturduğu için bu anlamda
öğrencilerimize ne kadar verilirse verilsin başarısız sonuçlar elde ediliyor gibi bir yorum yapmak istiyorum.
Yine küçük bir eklenti olarak, yanılmıyorsam Dünya Bankası 1997 yılında 1998'de de olabilir. Bir proje
başlatmıştı. Türkiye'de matematik öğretimi konusunda başarısızlık sonucu matematik öğretmenlerine
matematik öğretmenlerinin neler yapması gerektiğini ya da nasıl olması gerektiğini öğretmek için çok ciddi
olarak eğitim fakültelerinin matematik öğretmenliği bölümündeki araştırmacıları, araştırma görevlilerini
yurtdışına gönderdi. Amerika ve İngiltere yoğunluklu olarak doktora programına tabi tuttu. Ben bu konuda
biraz ilgilendim ve araştırma yaptığımda çıktıları bulamadım. Yani açıkçası biz bu kadar çok sayıda araştırma
görevlisi gönderdik eğitim fakültelerinden matematik öğretmenliğini kapsamlı olarak öğretmek üzere, ama
yurda geldiklerinde bunların çıktıları ne oldu onu da pek bilemiyoruz doğrusu ama PISA sonuçlarından çokta
etkin olunamadığı tabi böyle bir sonuçta çıkar mı yani kaç kişi gönderildi, nereye gitti ve nasıl geldi, hangi
katkıları yaptılar onu da bilemiyoruz. Çünkü bu konuda da bilgiler eksik. Evet sonuç olarak tekrar ilk
yorumuma dönersem eğer biraz uzattım ama araştırmanızda nitelik anlamında etkensizlik sonucu çıkıyor
mu? Nicelik anlamında bir etkinlikten mi bahsediliyor? Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey evet buyurun.
Doç.Dr. Ahmet KESİK
Hocam teşekkür ederim lütfettiğiniz için, süreyi çok uzattık. Çok kısa keseceğim. Birkaç soru, birkaç yorum
var, sadece bir iki şey söyleyip bırakacağım, çünkü eziyetin seviyesini azaltmak istiyorum. Şimdi burada
mesele şu, harcamalarla elde edilen çıktı ve sonuçlar arasındaki bu ortaya konmaya çalışılan, ben bu çalışma
bağlamında söylemiyorum, ama bizim bugüne kadar gördüğümüz başta Dünya Bankası olmak üzere bütün
raporları more funding ile biter ve harcamalarla kamu hizmet çıktıları arasında ilişki ortaya koymaya
çalışmak, ya da böyle bir ilişkinin olduğunu zannetmek bana göre çok sıkıntılıdır diye düşünüyorum. Şimdi
Mustafa hoca dedi ki, gerçekten o kadar da kötü değiliz, evet o kadar da kötü değiliz. Bakın 2002 yılından
bugüne kadar Türkiye'de merkezi yönetim kamu harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı bu
geriye dönük icazet edilmiş rakamlan söylüyorum yüzde 20'ler civarında değişmiyor. Yani evet çok kötü
değiliz gerçekten birçok alanda birçok sektörde iyileşmeler var, ama merkezi yönetim harcamalarının gayri
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safi yurt içi hasıla içindeki payı çok fazla değişmiyor. Bunun yarısı, yüzde 10 civarı, yaklaşık olarak sosyal
harcamalara gider, yüzde 5 civarı yaklaşık olarak sosyal güvenlik açıklarına gider. Diğer kalan yüzde 5'te
diğer harcamalara gider. Yani burada söylemek istediğim şey bu harcamalarla çıktılar arasında bu derece
açık ve net bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum, bir. İkincisi, vVilliam Easterly daha önce bir çalışma yaptı.
Afrika için bu kadar para nereye gitti dedi. Çünkü eğitime sağlığa o kadar çok harcama yapıyorlar ki ve
sonuçta elde edilen sonuçlar çok kötü. Yani, oradan hareketle böyle bir çalışma yaptı ki ben o çalışmayı çok
önemsiyorum. Bir diğer konu OECD iki yıl önce EDRC çalışması yaptı Türkiye için. EDRC çalışmasında OECD
şunu söylüyor; Türkiye'de toplam eğitim harcamaları özel dahil, dershaneler dahil, yüzde 7 civarında
harcama var. Bu OECD ülkeleri içinde en yüksek oranlardan bir tanesi ama PISA sonuçlarına baktığımız
zaman Meksika'dan sonra en kötü yani en kötü Meksika ondan sonra biz geliyoruz. Kötü evet sıralaması
kötü. O zaman burada da bir paradoks var. Burada altını çizmek lazım. Yine aynı raporda üniversiteye giren
her 100 kişinin 15 tanesi bu normal düz liselerden geliyor %85'i diğer fen ve Anadolu liselerinden geliyor, bu
konunun da altını çizmek istiyorum. Yine son zamanlarda
Dani Rodrik ve diğer kişilerin bilgiye dair yaptığı
çalışmalar var. Ben esas onun altını çizmek istiyorum. Harcamalardan ziyade kurumsal yapılar, kurumsal
kalite, karar verme mekanizması arasındaki kalite, mülkiyet hakkı, yargı sistemi yani bir yığın bu sonucu
tetikleyen şeyler var. Bu söylediklerimin sonucunda mesela son bir yılda hapishanede kalan kişi sayısı
artıyor, hapis sayısı artıyor ya da öbür taraftan başka göstergelerde bir takım göstergelerde değişiklikler var.
Yani bu derece harcamalarla işte yine raporda 3.8 biz bunu 3.4'e indîrirsek işte daha etkin ben sizin
yönteminize de çalışmanıza hiçbir şey demiyorum. Gayet başarılı bir çalışma, tebrik ediyorum, ama
meselenin bu şekilde harcama ve çıktı meselesine indirgenemeyeceğini düşünüyorum. Bir şey daha
söyleyeceğim. Şimdi ulaşamayacağımız ne diyor orda şöyle bir şey var; gitmek istediğimiz yöne ulaşırsak
yine bu çalışma genel anlamında başarılıdır. Gitmek istediğimiz yön ve de gideceğimiz yeri yanlış tespit
etmişsek ne olacak ya da tam tespit edememişsek ne olacak, kendi potansiyelimizi tam tanımlamamışsak ne
olacak? O yüzden ben bu gitmek istediğimiz yönü başarmak, çıktı Kamil hocamın da söylediği, sayın
rektörümüz Prof. Dr. Fazıl Tekin hocamda çok güzel söylediler biz burada rakam denizi içinde bir şeyler
çıkartmaya çalışıyoruz ama ben bu konuda çok da literatürün bir ileri yere gidebildiğini göremiyorum. Bu en
iyi ülkelerden bir tanesi İngiltere, işte Jeff Maldon gibi insanlar bırakın bu rakamları, çıktıları, sonuçları,
kamu değerini ölçelim diyorlar. Kamu değerini hadi ölç dediğiniz zamanda o kadarda başarılı ölçemiyor.
Dolayısıyla ben bütün bunların sonucunda şunu söylüyorum. Bir yabancı profesör diyor ki kaliteyi
tanımlayamazsınız diyor. Onu görünce tanırsınız diyor. O yüzden siz hali vaktinizden, durumunuzdan
vatandaşlarımız,, siz, yöneticiler, herkes, hocalar memnunsa o zaman siz iyisiniz. Eğer memnun değilseniz o
zaman bu rakamları, bu harcamaları, bu şeyleri bir kez daha gözden geçirmeniz lazım. Ben "bütün bunları
söylerken şunu da söylüyorum. Geçmişe göre çok daha iyi durumdayız. Eski Cumhurbaşkanımızın söylediği
gibi bundan sonra Türkiye hep daha da iyi durumda olacak. Ama mutlaka bu kadar uluslararası kuruluşların
böyle more funding daha etkin kamu gibi bir takım böyle yaklaşımlarını da pek, biraz daha dikkatli
karşılamaktan yana olmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim en fazla on dakika zamanımız var onun için ben bu süreyi soru
almadan iki konuşmacı arkadaşımıza tahsis etmek istiyorum ve toplu olarak lütfen.
Doç.Dr. Besim Bülent BALİ
Öncelikle eleştiriler ve sorular için çok teşekkür ediyorum. Zaten bizimde mükemmel bir çalışma yapma
iddiamız yoktu. Sîzin katkılarınızla bunu iyileştirme amacımız vardı. Bulduğumuz sonuçlarında tartışma
yaratacağını zaten ümit ediyorduk, bekliyorduk. Beklediğimizden de daha bence yoğun bir tartışma oldu.
Şimdi önce Necmiddin Beyle başlamak istiyorum. Kendisine teşekkür ederim, bizi cesaretimizden dolayı
kutladı ama bizimki cahil cesareti çünkü ilk kez denediğimiz bir yöntemdi veri zarflama analizi.
Anlayabildiğimiz, bilebildiğimiz, excelin yettiği ölçüde yaptık. Birden fazla girdi konusunda yüzde yüz sizinle
mutabıkız, ama girdi-çıktı arasında da belli bir katsayı, bire üçlük bir orandan hareketle, yan tarafa
koyduğumuz altı çıktının birbiriyle ilişkili olup olmaması endişesi vardı bizde. Belki bu tekniği çok
bilmememizden kaynaklanıyor diye düşünebilirsiniz. O yüzden bölmeyi tercih ettik. Sabit getiri ve değişken
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getirilen teker teker denedik, buradakilerin daha anlamlı olduğu dolayısıyla ama isterseniz diğer sonuçları
da sizlerle paylaşabiliriz. Yine Hacettepe'den ikinci sırada, ismini maalesef alamadım lütfen kusura
bakmasın, Barro modeliyle, içsel büyüme modelleriyle ilgili olarak başlayan değerli meslektaşım için
söylüyorum. Evet, tabi ki ekonomik büyüme üzerindeki etkilerin uzun dönemli olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla bizim aldığımız gecikme süresi bunu göz önünde bulundurmayacak kadar kısa bir gecikme
süresidir. Fakat dediğim gibi datanın yeknesak olması ve PISA'yı da kullanma isteğimizden dolayı benzer
süreleri, benzer periyotları, saf periyotları ele almayı tercih ettik ve esasında bunu da vurguladık. Yani
burada bizim de içimize sinmeyen bir durum var ama bu çalışmayı bu şekilde yapmak bu tür sorunları da
beraberinde getiriyordu. Hacettepe Üniversitesinden Doçent meslektaşım ilk sözü almıştı sanıyorum. Mikro
analizler de daha fazla kullanılır ama makro analizlerde de kutlanılır dedi. Bizim tebliğimize bakarsa
yararlanılan kaynaklarda ben hemen söyleyeyim Afonso A. Eğer arzu ederseniz bizim flash diskte var. Onları
da sizlerle paylaşabiliriz. Bakmanızı kolaylaştıracaktır. Sayışta/dan katılan değerli misafirimizle ilgili, çok
teşekkür ediyorum söylediklerine ama biz her şeyin mükemmel olduğunu reforma ihtiyaç olmadığını
çıkaran, ortaya koyan bir tebliğ yazdığımızı düşünmüyoruz. Bizim söylediğimiz şuydu, böyle bir teknikle
böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonucu iyi de değerlendirebilirsiniz, kötü de değerlendirebilirsiniz.
Yöntemler, baktığınız yer sizi farklı yerlere götürür. Sonuç odaklı olmakta fayda vardır. Türkiye'nin elde ettiği
sonuçlar esasında çok iyi sonuçlar değildir. Ama bunları daha düşük maliyetle yapmaktadır. Dilerseniz bunu
sevinilecek bir şey olarak öyle çıkalım yemeğe ya da diyelim ki hâlâ yapılacak çok yolumuz var, ama eninde
sonunda yemeği yiyeceğiz. Benim bu kadar, umarım tatmin edecek cevaplar vermişimdir.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin ilave etmek istediğiniz.
Doç.Dr. Mustafa ÇELEN
Hacettepe'deki arkadaşlarımıza en sert eleştiriden en yumuşak eleştiriye kadar ufak bir cevap hakkı doğdu
herhalde. Öncelikle ampirik çalışma yapıyorsanız ne veri bulabilirim diye bakarsınız. Ne veri bulabilirim artı
tekniğim neye el veriyor diye bakarsınız. Ne veri bulabilirim, tekniğim neye el veriyor dedikten sonra
uluslararası kimler ne yapmış, nasıl yapmış, kaç değişken almış ona bakarsınız. Yani bir anlamda benim
aldığım yapı hani çok göze batıyor mu, az mı, çok mu, açıklamaları konusunda sorunlar.var mı gibi soruları
belirli 'ölçülerde elimine etmeye çalışırsınız kafanızda. Biz bu çerçevede baktığımızda ciddi olarak veri
sıkıntısı çektik ki tebliğin çerçevesi sadece ilk başta öneri olarak kamu eğitim harcamalarındaki etkinlik
değildi. Kamu eğitim, sağlık ve sosyal harcama!ardaki etkinlikti ve bununla ilgili tebliği biraz çalışıp ondan
sonra veriye geldiğimiz zaman tıkandık. Çünkü veri konusunda, yeknesak veri konusunda altını çiziyorum,
yeknesak veri konusunda ciddi sorunlar vardı. Bu nedenle bir tercihte bulunduk, dedik ki, doğrudan çıktı
olarak PISA'yı alalım. Evet temel eğitim alanında PISA'yı alalım. PISA'nında iki tane dönem çıktısı var. Bir,
bizim en son aldığımız 2006, birde galiba 2004, bizim 2000 yılı da var ama, bizimki yok bir şey var, sorun var
yani esas konu, analize konu olan biz olduğumuz için, orda biz yoksak, onu almak çokta işimize gelmedi ve
bunu bununla analize tabi tuttuk. Bunu yaparken çok mu şey yaptık, daha genişletilebilir miydi? Evet,
yeknesak veri bulsaydık, bunların hepsini katardık. Üç katından fazla geçmeyi düşünmüyordum ben, yani
bilgim o kadar, okuduğum teknik üzerine okuduğum bilgi o kadardı ve o çerçevede yapardık. Ama yeknesak
bilgi konusunda ciddî sorunlarımız oldu. Bu nedenle böyle bîr yapıyı yaptık. Başkalan ne yapmış. Mesela ben
size Rusya ülke raporundan, IMF'den sağlık harcamalarının tek tek tüberküloz olan insan sayısı, kanser
tedavisi olan insan sayısı gibi birebir çok daha sizin basit olarak nitelendîrebileceğiniz etkinlik analizlerini
gördükten sonra biz bunu yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımız doktora çalışmışlar bu konuları da biliyorlar
keşke onlarda yapsalardı da bizde eleştirseydik. O da ayrı mevzu. Gecikmeye gelince, gecikme sayısı doğru,
üç yeterli mi, hayır, ama veri üç sene gecikmeye el veriyor. Yoksa üç sene gecikme optimal olduğu İçin değil,
veri el verdiği için. Sonra dolaylı çıktılar bağlamında sosyal çıktılar bağlamında evet bağlantı kurabileceğimiz
İşte dolaylı çıktı zaten bunlar. Evet, hapishanedeki insan sayısı alakalı mı, alakalı. Alaka düzeyi yüksek mi,
düşük mü, düşük ama bunu bulduk. Tekrar veri şeyinin altını çiziyoruz ve bunun sonucunda da bu çalışmayı
yaptık. Bunu daha geliştirmeyi özel eğitim harcamalarını da düşünüyoruz, ama zaten sempozyumumuzun
konusu kamu olduğu için özellikle bunu yaptık. Bir de tabloyu gösterebilirim ama tekrar o eğriyi
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gösterebilirim ama o eğride etkinlik sınırında olması o çıktıyı, o az girdiyle yaptığını gösteriyor. Yani siz çıktıyı
yükseltmeniz için etkinlik sınırının yukarısına doğru gitmeniz gerekiyor. Bizim söylediğimiz Türkiye bu
kaynakla etkin, bu kaynakla etkin ülkeler arasında diyoruz ve teşekkür ediyoruz.
Prof.Dr. Salih TURHAN
Efendim, iki meslektaşımızı gerçekten yapmış oldukları bu değerli çalışma dolayısıyla kutluyorum.
Kendilerine teşekkür ediyorum. Siz katılımcılara da soru ve katkılarınızla oturuma renk kattığınız için ayrıca
teşekkür ediyorum ve bu mükemmel organizasyon dolayısıyla sayın rektörümüzün şahsında maliye
mensubu tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Onlara da şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum.
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Sunucu
Saygıdeğer katılımcılar, İkinci oturumu açmak üzere oturum başkanı Prof.Dr. Sayın Fevzi DEVRİM'i arz
ederim.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Efendim Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin bu yıl düzenlemiş olduğu "Devletin Değişen Rolü Bağlamında
Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi" konulu 24'üncü maliye sempozyumuna hepiniz hoş
geldiniz. Değerli meslektaşlarım, öğretim üyesi arkadaşlarım, beni dinleyenler, bugünkü öğleden sonraki
oturumumuzda üç konuşma olacak. Bu üç konuşmaya ayrılan bayağı uzun bir süre var. Dolayısıyla
programda belirtilmemiş olmakla beraber şöyle bir yöntem izlemeyi uygun gördük. Birinci tebliğin
konuşmacılarını alacağız. O konuda iki arkadaşımız tebliğ sunacaklar. Onların tebliğleri için muayyen bir süre
vereceğiz. Bu süre tamamlandıktan sonra katkılar, sorular, cevaplar kısmına geçeceğiz. Bunu da
tamamladıktan sonra bîr çay arası olacak. Çay arasından sonra ikinci toplantımızda bu oturumun ikinci
tebliği aynı yönteme göre sunulacaktır. Efendim şimdi bu yönteme göre ve programda yer alan sırasına göre
birinci konuyu konuşmak üzere, tebliğlerini sunmak üzere yani "Türkiye'de Kamu Harcamalarının Bölgesel
Dağılımının Analizi: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı" konulu tebliğlerini sunmak üzere Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ,
Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Arş.Gör. Ayşe KAYA, Afyon Kocatepe Ünİversitesî'nden arkadaşlarımızı davet
ediyorum. Ayrıca yine oturumun yöntemi içinde diğer konuşmacı arkadaşları da buraya davet edeceğiz.
Onlarda yerlerini alacaklar. Sonra konuşma sırası biten arkadaşlar gerekirse bilemiyorum dinleyici kısmına
geçebilirler. Evet, ikinci konumuz 'Türkiye'de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki
Etkilerinin Ekonometrik Analizi" bu konuyu iki arkadaşımız sunacak. Yrd.Doç.Dr. İdris SARISOY, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi, Dr. Selçuk KOÇ, Kocaeli Üniversitesi, buyursunlar ve nihayet son konuşmayı,
tebliğini sunmak üzere Dr. İhsan Cemil DEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi, bu arkadaşımızın konusu
"Kamusal Harcamaların Algılanmasına Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma". Ben bu vesileyle birkaç
cümle ben de söz etmek istiyorum. Her şeyden önce mükemmel diyebileceğim bu organizasyon için başta
rektör Sayın Fazıl TEKİN hocamıza ve bütünüyle bu organizasyonda görev alan heyete, tertip kongresine,
bilim kuruluna, bütün görevli arkadaşlara şahsım ve herhalde sizlerin adına sonsuz şükranlarımı arz
ediyorum.
Gerçekten benim açımdan mükemmel bir organizasyon oldu şu ana kadar. Herhalde öyle de geçer inşallah.
Tabi dünya değişiyor. Bu değişme bir noktada küreselleşmeye konuyu getirdi. Küreselleşme önce zihinlerde,
felsefe seviyesinde ortaya çıktı. Nihayet bugün küreselleşme bütün olaylara hükümran hale geldi.
Küreselleşme bir emrivaki haline geldi. İstesekte îstemesekte küreselleşmenin etkilerini yaşıyoruz. Bu
etkilerin olumsuz yönleri var, olumlu yönleri var. Tabî bilim adamlarına özellikle, politikacılara, uzmanlara
düşen bu olumsuzlukları olumlu yapabilmek. Esasen sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilhassa
teorisyen arkadaşların temel görevi zannediyorum olması gerekeni söylemektir. Olması gereken bilimsel
esaslar İçinde söylendiği takdirde oradan alınacak çok dersler olur ve o bilimsel esaslar üzerine bina edilmiş
teoriler sonra pratiğe aktarılır. Böylece teori ve pratik beraberce yürür. O nedenle tabi küreselleşmenin
bugün getirdiği seviyede tabî işte klasik iktisadi düşünde, Keynesyen düşünce, yeni yaklaşımlar dedik,
1970'lere geldiğimizde stagflasyonla beraber devlet sorgulanmaya başlandı. Devletin başarısızlığı gündeme
geldi. Sonra tescil edildi. Başarısızlık karşısında yeni araçlar ortaya çıktı. İstikrar sağlayıcı yaklaşımlar başta
olmak üzere işte devletin yeniden yapılanması gündeme geldi. Devletin yeniden yapılanmasının çeşitli
açılardan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan, diğer yönlerden nasıl olacağına ilişkin hâlâ tartışmalar devam
ediyor. Kamu tercihi ortaya çıktı. Değişik versiyonlar içinde, değişik yaklaşımlar içinde devletin mevcut yapı
içinde hantal yapısını nasıl düzeltebiliriz, daha verimli, daha etkili, daha kaynakları az israf eden belki bîr
kurum haline nasıl getirebiliriz arayışları temelde bulunuyor. Bu tabiî netice toplam kaliteyi gündeme
getirdi. Önce KİT'lerde özelleştirme gündeme geldi. Türkiye bakımından 24 Ocak kararları gündeme geldi,
istikrar tedbirleri bağlamında, yeniden liberalleşme bağlamında, sonra devletin küçültülmesi, etkili hale
gelmesi söylendi fakat yapılması çok zor, halen devam ediyor çalışmalar. Dolayısıyla birinci planda bu kamu
yönetiminde reformu gündeme getiriyor. Diğer bildiğimiz reformlar yanında ağırlıklı olarak kamu
yönetiminde ciddi reform ve personel yönetiminde, personel rejiminde ciddî reform. Tabi yeni hükümet çok
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arzu ettiği halde başlangıçta çok iddialı olduğu halde bu konuda çeşitli nedenlerle başarılı olamadı. İşte
bugün gündeme gelen konular bunlara katkısı olacak konulardır. Ağırlıklı olarak gelirler bakımından, vergiler
bakımından uluslararasılaşma diyebileceğimiz küreselleşmenin bir başka bugün getirdiği nokta bizi konuları
uluslararası seviyede tartışmaya açmak uluslararası normlara bağlamak. Öncede o vardı ama ulusal seviyede
bunları çözümleyebildiğimiz zaman problemler bitiyordu.
Şimdi vergi dediğimiz zaman vergi cennetleri, serbest bölgeler, transfer fiyatlaması, değişik seviyede haksız
rekabet, verginin zararlı rekabeti gibi konular gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme
karşısındaki farklı pozisyonları bir taraftan devletin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yeniden
yapılanmasının ciddi biçimde, doğru şekilde yapılanmasının arayışlarını getirirken bir taraftan da özellikle
gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde bu konunun nasıl kotarılacağı tartışılıyor, tartışılmalı ve işte bu
toplantılarında temel amacı zaten budur. İsabetli olarak bu sempozyumun konusu da harcamalara
yoğunlaştırılmış oluyor. Gerçekten kamu harcamaları Türkiye'de ne kadar sorgulansa yeridir. Kamu
harcamalarının üçlü ayrımı içinde, cari harcamalar, yatırım harcamaları, transfer harcamaları şeklindeki
temel ayrımı içinde biliyoruz kî Türkiye'de uzunca bir süredir borç sarmalının getirdiği sıkıntılar nedeniyle
devlet yatırım yapamaz hale geldi. Yatırım harcamalarının adı var kendisi yok. KİT'lerin özelleştirilmesi buna
benzer dışa açılmalar ve benzeri tedbirlerle borçlar sürdürülebilir seviyeye indirilmeye çalışılıyor. Ama bir
taraftan da devlet kendini yenileyecek şekilde reformist hareketlerle, temel reformlarla bundan sonraki
kararlarında daha etkili olma, israfı önleme ve benzeri sıkıntıları giderme, yapılanmasını ona göre düzeltme
anlamında arayış içinde. Dolayısıyla bu arayışın temel belki enstrümanı da argümanı da kamu
harcamalarında düğümleniyor, yoğunlaşıyor.
Kamu harcamaları bakımından işte afaki olarak çoğu zaman hemen herkes bir şeyler söylüyor. Türkiye'de
faraza israf Önlense % 40 bütçeden tasarruf yapılıyor. İşte benzin şu kadar, şube müdürüne varıncaya kadar
Ankara'da herkes istediği şekilde kamu araçlarını kullanabiliyor. İsraf ile başlıyor her türlü israf sayılabilecek
harcamalar konuşuluyor. Bu israf nedir? bu israfı nasıl azaltabiliriz? Kamu harcamalarının ayrıca kalkınma
üzerinde, istikrar üzerinde, gelir dağılımı üzerinde bütünüyle, topyekün devleti bu sahadan amaçlarına
uygun hale getirmedeki rolü nedir? Bunlar çok önemli konular. İşte bu konular bugünkü oturumumuzun en
azından bir kısmı itibariyle ele alınacak. Evet şimdi bu girişten sonra işte birinci konuşmacı arkadaşımız bize
deminde bahsettiğim gibi Türkiye'de kamu harcamalarının bölgesel dağılımının analizini yapacak. Mekansal
ekonometrik yaklaşım içinde bunu sunacak ve bunlar iki arkadaş olarak zannediyorum buradaki sıraya göre
konuları takdim ederler. O zaman, Doç. Dr. İsa SAĞBAŞ'a Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi
arkadaşımıza sözü veriyorum. Buyurun efendim. Pardon, pardon süre haklı olarak, şimdi süre bakımından
şöyle bîr zamanlama düşündük. Yirmişer dakikayı aşmamak üzere bütün konuşmacılar konuşmalarını
sunacaklar. Azami süre olarak yirmi dakika, birinci oturumun, bu oturumun birinci kısmında iki arkadaş
yirmişer dakika üzerinden kırk dakikada konuşmalarını sunacaklar. Yirmi dakika veya belki biraz daha fazla
hemen arkasından sorulara, katkılara yer ayıracağız. Bu bittikten sonra 15-20 dakika belki yarım saate
uzayabilecek bir çay arası molamız olacak, çay aramız olacak. Tekrar sonra bir araya gelip geri kalan kısmını
yürütmüş olacağız. Peki buyurun efendim.
Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ
Saygıdeğer meslek büyüklerim, saygıdeğer meslektaşlarım, bugün size "Kamu Harcamalarının Bölgesel
Dağılımı" başlıklı çalışmamızı sunmaya çalışacağız.
Arş.Gör. Ayşe KAYA
Öncelikle bütün katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
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Giriş
Bir ülkede ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması kadar, ülke içinde 'yatay' olarak nasıl gerçekleştiği de
önemlidir. Bölgelerin içsel dinamikleri farklı olduğu için, ekonomik politikalara ve dışsal ekonomik şoklara
verdikleri tepkiler de farklı olacaktır. Dolayısıyla ekonomik politikaların yerel etkilerinin asimetrik olmasının
doğal sonucu olarak uzun dönemde yatay büyüme oranları farklı olacak ve bölgesel gelir dağılımı dengesiz
liği ortaya çıkacaktır. Birçok ülkede, bu nedenle az gelirli bölgelerinin hızlı kalkınmasını sağlayabilmek için
politikalar uygulanmaktadır. Bu politikaların nihai amacı, bölgesel gelir dağılımındaki dengesizliğin
azaltılmasıdır.
Bir ülkede kişisel gelir dağılımındaki dengesizliğin azaltılmasının yanı sıra bölgesel gelir dağılımındaki
dengesizliğin azaltılması da sosyal birlikteliğin sağlanmasına olumlu katkıda bulunacak ve ülke içi göçlerin
getireceği olumsuz sonuçları en aza indirebilecektir. Bu çerçevede bölgesel gelir dağılımı dengesini
etkileyebilecek faktörlerden birisi bölgenin kamu harcamalarından aldığı paydır. Özellikle bir bölgeye
devletçe yapılacak altyapı yatırımları bölgenin* uzun dönemde zenginliğini artırabilecek, bu bölgeye yeni
yatırımları çekebilecektir. Kamu harcamalarının bölgesel dağılımı bölgesel gelir dağılımının da içinde
bulunduğu birçok ekonomik ve sosyal değişkeni etkileyebilmektedir. Bu nedenlerle kamu harcamalarının
bölgesel dağılımının incelenmesi gerekli ve önemlidir.
Kamu harcamalarının bölgelere dağılımı bir bölgesel politikadır. Bu nedenle çalışmaya bölgesel politikanın
teorisinin açıklanması ile başlanacaktır. Bölgesel politika ve kamu harcamaları ilişkisi izleyen bölümde
açıklandıktan sonra, Türkiye'de kamu harcamalarının bölgesel dağılımının ampirik analizi yapılacaktır.
1. Bölgesel Politika
Bölgesel politikaların güncellik kazanması, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, kalkınma ekonomisinin
iktisat bilimi içerisinde önem kazanması ile ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihînin hemen her döneminde doğal,
siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı bölgeler arası farklılıklar oluşmuştur. Bazı bölgelerin gelişmiş
ve refah seviyeleri artmış olmasına rağmen, bazı bölgelerin ise geri kaldığı görülmüştür.
Ekonomik faktörlerin bir ülke ya da ülkeler birliği içinde farklı yoğunluklardaki dağılımı, bölgeler veya kentler
arası ekonomik gelişme farklılıklarının nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Ülkeler arasında olduğu gibi,
aynı ülke sınırları içinde de gelişme farklılıklarına rastlamak mümkündür. Bu durum gelişmemişliğin en
önemli göstergelerinden biri değil, rasyonel iktisadi faaliyetin doğal bir sonucudur (Bayraktutan, 1994:184).
Kaynakların ve refahın mekansal dağılımı arasında görülen paralellik mekan faktörünün İktisat biliminde ayrı
bir konu olarak incelenmesine neden olmuştur (Küçüker, 1998: 425). Ekonomi perspektifinden
değerlendirildiğinde, bir planlama ve analiz birimi olarak bölgenin, ne kent kadar küçük, ne de ülke kadar
çok geniş alan parçası olması uygun görülür. Bölge kavramı, makro ekonomik analizin, ülke genelinde daha
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alt birimlere indirgenmesi aşamasında ortaya çıkmış ve mekan analizinde bir sınıflamaya ve sınırlamaya
gerek duyulmuştur. Bu sınıflama ihtiyacı da bölge kavramı ile karşılanmıştır.
Bölge, ekonomik analizde bir ölçek görevi görür. Makro ekonomik konuların analizinde ortaya çıkan
eksikliklerin giderilmesinde bölgeselleşmeden yararlanılır. Aynca kalkınmakta olan ülkelerde kaynaklar kıt
olduğu için, tüm ülkenin kavranması amacıyla bölge, birim olarak ele alınır. Gerekli bilgilerin toplanmasında,
bu verilerin analiz edilip karşılaştırılmasında en iyi yöntem, yine ülkeyi uygun büyüklükte bölgelere
ayrılmaktadır (Durman, 2001:64).
Ekonomik faaliyetlerin incelenmesi, planlanması ve oluşumu evrelerinde 'mekan' kavramı önem kazanmaya
başlamış dolayısıyla devlete bölgesel politikaların hazırlanması ve uygulanmasında önemli görevler
atfedilmiştir. Böylelikle devletin bölgesel gelişmedeki sorumluluğu yeni bir platforma taşınmıştır.
1.1. Bölgesel Politikaların Amaçları
Bölgesel politikaların, temel amacı bir ülkede bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını en aza indirmek ve
bölgelerarası gelir dengesizliğinin daha da artmasını önleyerek sosyal bütünleşmenin gerçekleşmesine ve
bunun sürdürülmesine katkıda bulunmaktır. Bölgesel politikalann amaçları iki başlık altında ele alınabilir
(Sağbaş, 2003):
1.1.1. Bölgeler arasındaki mevcut gelir farklılıklarını azaltarak yakınsamaya katkıda bulunmak
Bir ülkede oluşturulan ekonomik refahın bütün bölgelere eşit olarak dağılması beklenmemelidir. Dolayısıyla
bölgeler arasında gelir farklılıklarının olması bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik büyüme ile
bölgelerarası gelir dengesizliği azalıyorsa 'yakınsama'; artıyorsa 'uzaksama' söz konusudur. Yakınsamadan
söz edebilmek için fakir bölgelerin zengin bölgelere göre daha hızlı bir şekilde büyümesi gerekir. Yakınsama
(eğer ger çeki eşiyorsa) bir ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerden etkilenmektedir. Örneğin; ekonomideki
aktörlerden biri olan devletler de yapacaklan harcamalarla yakınsamaya pozitif katkıda bulunabilirler.
1.1.2. Bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının daha da artmasını önlemek için gelir farklılıklarına yol açan
faktörlerin etkisini azaltmak
Bu amaç kendi içinde iki alt başlık altında ele alınabilir:
1.1.2.1. Yapısal ve kurumsal faktörlerden kaynaklanan gelir farklılıklarının azaltılması
Bölgesel politika ile yapısal ve kurumsal faktörlerden kaynaklanan gelir farklılıklarının azalt İm ası
amaçlamaktadır. Karluk (1998: 301-302) Avrupa Birliği bölgesel politikasında bölgeler arası gelişmişlik
farklarının beş kritere göre belirlendiğini belirtmektedir: Birinci gösterge işsizlik oranıdır. İkinci gösterge
GSYİH açısından yapılan karşılaştırmadır. Üçüncü gösterge altyapıya (haberleşme, ulaşım, vb.) dayalı
farklılıklardır. Dördüncü gösterge merkez-çevre ilişkileridir. Gelir durumlanna göre bölgeler merkez, ana ve
çevre bölgeler olarak ayrılmakta ve bölgesel politikada bu ayrım baz alınmaktadır. Beşinci gösterge sentetik
indekstir. Bu indeks, ekonomik gelişmişliğe etki eden olumlu veya olumsuz faktörler giderilerek
hazırlanmaktadır.
Bir ülke de tıpkı Avrupa Birliği bölgesel politikasında olduğu gibi, düşük gelirli bölgelerde yapısal ve kurumsal
faktörlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu bölgelerin zengin bölgelerle rekabet edebilir hale gelebilmesi
için bölgesel politika kapsamında kamu harcamalan gibi mali araçlar kullanılabilir. Kamu harcama paketi geri
kalmış bölgelerin altyapısını geliştirebilir, örneğin ulaştırma ve enerji şebekeleri, haberleşme bağlantıları, su
kaynaklan, atık su arıtımı gibi altyapılar inşa edilebilir. Altyapı harcamaları ile bölgesel ekonomik kalkınmaya
katkıda bulunacak girişimlere yardımda bulunulur.
1.1.2.2. Küreselleşmenin gelir farklılıklarının artmasına olan negatif etkisinin azaltılması
Küreselleşme ile birlikte sermaye ve emeğin bölgeler ve ülkelerarası hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan
rahatça dolaşabildiği bir yapıda, şirketlerin yatırım yapmak için altyapısı nispeten daha gelişmiş ve nitelikli
insan gücünün kolayca bulunabileceği bölgeleri tercih edecekleri açıktır. Bir ülkede bölgelerin tamamının
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küreselleşme ile ortaya çıkan zorlukları göğüsleme konusunda eşit şansa sahip oldukları söylenemez.
Bölgesel politika mekana bağlı bu tür dezavantajların azaltılmasında da kullanılmalıdır.
1.2. Bölgesel Eşitsizliklerin Nedenleri ve Azaltılmasında Kullanılan Yöntemler
Ülkeden ülkeye farklı yoğunlukta olmakla birlikte, bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortaya çıkışı, sanayi
devrimi ile birlikte ekonomik gelişmenin başladığı her ülkenin mutlaka tanışacağı, kaçınılması olanaksız bir
olgudur. Dünya ekonomisinde gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler gibi kavramlarla tasvir edilen gelişmişlik kalıbı,
ülke ekonomilerinin çeşitli bölge ve kentlerinde de ortaya çıkmaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan ge
lişme sürecine yön veren ekonomik faktörlerin ülke mekanı üzerinde farklı yoğunluklardaki dağılımı,
bölgeler arası ve kentler arası gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Küçüker, 1998:
425).
Bu konuda iktisatçılar, iktisadi gelişmenin her yerde aynı anda ve aynı ölçüde başlamasının imkansız
olduğunu; coğrafi konum, doğal kaynaklar, teknik gelişmeler vb. faktörlerin gelişmeyi bir başlangıç noktası
etrafında yığdığı noktasında birleşmektedirler (Bayraktutan, 1994:185).
ister dar ister geniş anlamda kutlanılsın, bir ülkenin bünyesindeki bölgesel farklılıklar önemli boyutlara
ulaşıyorsa, geri kalmış bölgelerdeki üretim faktörleri üretime sokulmuyorsa, atıl ise, eksik istihdam söz
konusudur. Öyleyse geri kalmış bölgelerde işsizliğin oluşu, o ülkede eksik istihdamın olduğunu gösterir, bu
ise ülkenin refah kaybını gösterir (Dornbush & Fisher, 2000:523).
Bugün hemen her ülkede az ya da çok, ama mutlaka bölgesel eşitsizlik vardır. Bu yönüyle bölgesel eşitsizlik,
aynı alanın farklı yerlerinde görülen her çeşit eşitsizlik olarak görülebilir (Bayraktutan, 1994:184). Bölgesel
eşitsizliği, ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliği şeklinde daha dar anlama indirgemek de mümkündür.
Ekonomik fırsat eşitsizliği; farklı bölgelerdeki kişilerin gerek iş bulma gerekse eşit işe eşit ücret elde etme
fırsatına sahip olamaması, sosyal fırsat eşitsizliği ise; farklı bölgelerde yaşayan kimselerin sağlık
hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden, sanatsal faaliyetlerden aynı derecede yararlanamamaları, hatta eş
seçiminde bile aynı olanaklara sahip olamamalarıdır (Dinler, 2005:123).
Bir ülkede gelişme süreci genellikle belirli böjgelerden başlamakta ve zamanla bu gelişme tüm ülkeye
yaylamadığında hatta diğer bölgelerde nisbi bir gerileme başladığında, anılan bölgeler ile ülkenin diğer
bölgeleri arasında çeşitli sosyo-ekonomik uçurumların oluşmasına neden olmaktadır (Yılmaz, 2001:1).
Eşitsizlik aynı zamanda sadece bölgeler arası değil, kent merkezlerinde eğitim ve sağlık hizmetlerinin
yetersizliği, arsa ve konut ihtiyacı, su, enerji, altyapı ve genel belediye hizmetlerinin yetersizliği, trafik
sıkışıklığı, kalabalıklaşma, gürültü ve çevre kirliliği şeklinde de ortaya çıkmaktadır (Gündüz, 1994:4).
Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesinde önem kazanan faktörler; mali teşvikler; bölgenin eğitim
ve öğretim düzeyinin İyileştirilmesi; yenilik ve ARGE'nin teşvik edilmesi; altyapı yatırımlarının
tamamlanması; üretken yatırımların arttırılması ve KOBİ'lerin teşvik edilmesi; sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması; bölgesel rekabet gücünün arttırılması olarak özetlenebilir. Ancak bu faktörlerden hangisinin ne
derece önemli olduğu, bölgenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık gösterecektir (Uzay, 2005: 54-55).
2. Bölgesel Politika ve Kamu Harcamaları
Musgrave, 1959 yılında yayınladığı 'Kamu Maliyesi Teorisi' kitabı ile devletin ekonomik fonksiyonlarını
kaynak tahsisi, iktisadi istikrar, iktisadi büyüme ve gelir dağılımı olarak sınıflandırıp analiz etmiştir
(Musgrave, 1989: 6). Kamu ekonomisinin tahsis işlevi; özellikle tam sosyal mallar, yarı sosyal mallar ve
erdemli malların tahsisi alanında devletin üstlenmesi gereken görevleri içerir. Bu anlamda güvenlik, adalet,
altyapı hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinde devletin üstleneceği görevler çok önemlidir ve toplumların
ekonomik ve sosyal olarak gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerindendir.
Devletin gelir dağılımı işlevi ise, yine piyasa işleyişine referans ile ortaya çıkmaktadır. Piyasa, toplumsal
gelirin dağılımında başarılı olmayabilir, bu nedenle devlet gelir dağılımını doğru ve adaletli olduğu
düşünülen çizgiye getirebilir. Musgrave bundan devletin dağıtım rolü şeklinde söz etmektedir (Brown &
Jackson, 1990: 28). Piyasa mekanizması kaynak ayrımında etkinliği sağlıyor olsa bile, bunun sonucunda
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ortaya çıkan gelir dağılımı, kabul edilen herhangi bir adalet ölçüsüne göre, adil olmayabilir. Çoğu zaman
kaynaklann etkin, yani en verimli oldukları alanlarda kullanılmasını sağlayan durum, gelir dağılımında
bozulmaya ve adaletsizliğe yol açmaktadır.
Devletin ekonomi İçindeki yeri, rolü ve iktisat politikalarının sürekli değişmesi gelir dağılımını etkilemektedir.
Ayrıca, ekonomi politikası boyutuyla devletin yapmış olduğu kalkınma planları, bu planlarda öncelik verilen
bölgeler ve sektörler, özel sektöre yönelik teşvikler ve desteklerle bunlarda ortaya çıkan değişiklikler, gelir
dağılımı üzerinde etkili olabilmektedir.
Gelişmişlik düzeyi arttıkça, ülkede gelir dağılımı daha adil olabilmekte, ya da en azından asgari gelir düzeyi
yükselmektedir. Bunun yanında, gelişmiş ülkelerde devletin topladığı vergi miktarı ve dolayısıyla gelir
dağılımının düzenlenmesine yönelik kullanılabilecek kaynaklar daha fazla olacaktır. Ayrıca, gelişmiş bîr
ekonomik yapı devletin de etkin yapılanmasına hizmet edeceğinden bu amaçla kullanabileceği araçların ve
dolayısıyla politikaların etkinliği artacaktır.
Bölgesel gelir dağılımı politikası sadece en zayıf bölgelerde yoğunlaşmamalı, her bölgenin ekonomik
performansını iyileştirecek şekilde odaklanmalıdır. Dolayısıyla bu politika, devletin ekonomik ve sosyal
stratejisinin anahtar unsuru haline gelmektedir. Devlet bir yandan büyük kentlerin altyapı tesislerinin
yenilenmesi ve genişletilmesi için çalışırken, diğer yandan geri kalmış bölgelerde gelişmeyi başlatmak ve
hızlandırmak için kamu yatırımlarını arttırmalıdır.
Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan kişilerin ulusal gelirden ne oranda pay
aldıklarını gösterdiği için bu dağılım türü aynı zamanda, gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında farklılıklara
yol açan etkenlerin tespit edilmesi açısından da önem taşımaktadır.
Bölgeler arasında sosyo-ekonomik dengesizlikler, geniş anlamda, bölgeler arasında tarım, sanayi, ticaret,
hizmet, haberleşme, ulaştırma, sağlık, eğitim, demografik ve sosyal göstergeler bakımından farklılıklann
olmasından kaynaklanmaktadır. Bütün bu farklılıkların ortaya çıkardığı sonuçlar bölgeler arasında gelir
dağılımlının da farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gelir dağılımındaki dengesizliklerin tek başına
ele alınmaması, buna neden olan sosyoekonomik etmenlerin ortaya koyduğu dengesizliklerin de ortaya
konulması ve sonuçlarının değerlendirilerek çözüm yollarının buna göre aranması gerekmektedir (Ay, 2007:
150). Ayrıca her bölgenin kendi özelliklerini ve problemlerini tespit amacıyla özel çalışmaların yapılması,
gelir ve istihdam yapılarının incelenmesi yararlı olacaktır. Böylece her bölgenin kendi özelliklerine uygun
çözümler üretilmesi, belirli teşvik tedbirleriyle birlikte eğitim ve nüfus politikalarının uygulanması
gerekmektedir.
Devletin gelir dağılımı rolü incelenirken, bu konu 'gelirin yeniden dağılımı' veya 'ikincil gelir dağılımı' olarak
tanımlanmaktadır. Bunun anlamı şudur: Piyasa, devletin hiçbir müdahalesi olmadığı durumda belirli bir gelir
dağılımı oluşturmaktadır. Buna 'birincil gelir dağılımı' adı verilmektedir. Bu aşamada, üretim sürecine katılan
üretim faktörleri, üretim sonucunda kendi faktör paylarını gelir olarak almaktadırlar. Bu pay, neoklasik
iktisat teorisine göre, tam rekabet koşullarının varlığında faktörlerin marjinal verimliliklerine eşit olmalıdır.
Böylece, piyasada belirli bir gelir dağılımı ortaya çıkar, ancak bu mutlaka adil bir gelir dağılımı değildir.
Devlet, bu birincil aşamada gelir dağılımına bazı araçlarla müdahale edebilir. Bunlar, daha çok, yasal
düzenlemeler şeklindeki müdahalelerdir. Ancak, devletin gelir dağılımı fonksiyonu, asıl olarak ikincil
düzeyde, yani piyasa gelir dağılımı oluştuktan sonraki aşamada ortaya çıkar. Devlet, bu aşamada gelir
dağılımını vergi ve sübvansiyonlar gibi araçlarla değiştirebilir. Bu duruma 'İkincil gelir dağılımı' adı verilir
(Kirmanoğlu, 2007:206).
Kamu ekonomisinin gelir dağılımı işlevi aslında iki kenarı keskin bir bıçak gibidir. Referans alınan iktisadi
doktrinin kaynağına göre gelir dağılımıyla ilgili olarak farklı yorumlar geliştirmek mümkündür. Sosyal
Demokrat ya da Keynesyen iktisat temelinden hareket edildiğinde gelir dağılımı meselesi, tamamıyla
devletin görevidir ve devlet gelir dağılımını daha eşitlikçi hale getirmek için ekonomiye aktif ve bilinçli olarak
müdahale etmelidir. Oysa liberal iktisat temelinden hareket edildiğinde, gelir dağılımı kendiliğinden
gerçekleşmesi gereken ve böylece müdahaleci bir ekonomik yapıdakinden daha başarılı sonuçlara ulaşılması
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muhtemel bir meseledir. Çünkü liberal sistem toplumdaki gelir grupları arasındaki hareket serbestisini ve
imkanını, diğer katı müdahaleci sistemlerden daha kolay gerçekleştirmektedir.
Neo-klasik iktisatçıların görüşlerine göre, bölgesel getir farklılıkları uzun dönemde otomatik olarak azalır.
İşgücü ve sermayenin yüksek getiri sağlayan bölgelere hareketi ile bölgesel gelir yakınsaması sağlanmış olur.
Beklenmeyen ani şoklar bölgesel gelir farklılıklarına yol açabilir, ancak yakınsama süreci hemen
başlayacağından, bölgesel politika ile kamu müdahalesine gerek olmayacaktır.
Ancak bölgesel gelir farklılıklarının otomatik olarak azalıp azalmayacağı, yakınsamanın hangi hızla
gerçekleşeceği tartışılan ve ampirik olarak test edilen bir konudur (Uzay, 2005: 40). Ayrıca, dengesizlikleri
azaltmaya yönelik politika uygulamaları sonucunda edinilen deneyimler, serbest rekabetin kendi başına
dengeli bir gelişmeyi sağlamaya yeterli olmayacağını göstermiştir (Şahînkaya, 2001: 3). Dolayısıyla her iki
iktisadi akım da, gelir dağılımını daha eşitlikçi kılacak reçetenin kendisinde olduğunu iddia etmektedir.
Sonuç olarak, nispeten eşit gelir dağılımı, toplumsal olarak arzulanan ve sosyal barışın temini için arzulanır.
Ülkelerin ekonomik organizasyonlarının niteliklerinden refah devleti ya da minimal devlet) bağımsız olarak
nisbi gelir dağılımı sonuçlarının ne kadar eşitlikçi olduğu, o ülkenin ekonominin performansının
değerlendirilmesinde bir gösterge olarak kullanılabilir (Güran & Cingi, 2002: 70).
Bölgesel gelir dağılımının düzenlenmesinde devlet müdahalesinin gerekliliği bazı gerekçelere dayanılarak
savunulabilir: Bölgeler arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının giderilmesi ulusal bütünleşme üzerinde olumlu
etkilerde bulunacaktır. Bir ülkede bölgeler arası yaşama koşullarındaki dengesizlikler ulusal bütünlüğe zarar
verebilir. Gelir farklılıklarının giderilmesi ile geri kalmış bölgeler nispi olarak daha fazla güçlendirilir. Bölgeler
arası gelir eşitsizliğinin giderilmesi yoluyla, farklı bölgelerde/illerde yaşayan benzer kişilerin eşit şartlarda
yaşamasına katkıda bulunulacağı iddia edilir. Refah devletinin bir temel prensibi olan, halkın kamu
hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanması, bölgesel gelir dağılımda eşitliğin sağlamasına verilen önemi
arttırmaktadır. Vatandaşların gelir düzeyi arttıkça, en azından minimum kalitede kamu hizmetlerinden
faydalanmalarına yardımcı olunacak ve nispi olarak geri kalmış bölgelerdeki illerde yaşayan bireylerin
standart bir seviyede mal ve hizmetlerden yararlanmaları sağlanacaktır.
Bölgeler arası gelir eşitsizliğinin giderilmesi sonucu, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere olan göç hızı
yavaşlatılabilir. Kişilerin çeşitli istihdam olanakları sayesinde milli gelirden daha fazla pay alabilmek için
yaptıkları göçler, kaynakların tahsisini de olumsuz yönde etkiler. Charles Tiebout kendi adını taşıyan
Tiebout Hipotezi'nde bireylerin kamusal mallara olan taleplerini ayaklan ile oy vererek açıkladığını ileri
sürmüştür. Ayaklar ile oylama olarak da bilinen bu teoriye göre, tüketiciler tümüyle hareket kabiliyetine
sahiptirler ve yerel kamu mallarına olan tercihlerini en iyi tatmin eden topluluğa taşınabilirler. Diğer bir
ifade ile bireyler kamu hizmetlerinin etkin olarak sunulduğu, gelir düzeyi ve tercih yönünden homojenlik arz
eden topluluklara ayrılma eğilimindedirler. Bireylerin bu hareketleri ise yerel hizmetlerin etkin bir şekilde
üretilebilmesi için piyasa benzeri zorlamalar oluşturmaktadır. Yerel yönetim birimleri mevcut vergi düzeyi
ve hizmetlerle yerleşiklerin tercihlerini karşılayamadıkları durumda, bireyler ayakları ile oy vererek başka bir
yerel yönetim birimine taşınacaklardır. Bu durumda, bireylerin tercihlerini karşılamaya yönelik birçok yerel
ünitenin varlığı, her bireyin, kendi tercihlerini maksimum yapan yerel topluluğa yerleşmesini ve kaynakların
optimal kullanımını sağlamış olacaktır (Ulusoy & Akdemir, 2002: 62-63).
Tiebout firmaların ve insanların en fazla tercih ettikleri vergi-harcama paketini alabilmek için, bir pazarda
insanların dükkanları dolaştıkları gibi bölgeler arasında dolaşıp tercih yapacaklarını ve en uygun olanına mali
gerekçelerle göç edeceklerini iddia eder. Mali nedenle yapılan göç, bölgeler arasındaki mali bakımdan
ayrışmayı daha fazlalaştırır ve zengin bölgeyi daha zenginleştirir çünkü zengin bölgeler daha ucuza hizmet
sunarak daha fazla göç alabilirler. Bu durum bölgeler arası dengesizliği arttırır. Göç veren bölgeler için göç
bir maliyet getirirken, göç alan bölgeler için göç faydalı olabilir. Özetle bölgeler arası gelir farklılıklarının
giderilmesi ile düşük gelirli bölgelerden yüksek gelirli bölgelere olan göçler engellenebilir ya da azaltılabilir.
Her ülkenin bünyesindeki bölgeler, ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyleri bakımından farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılığın yoğunluğu ise az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır. Tek
başına piyasa güçlerinin bölgesel farklılıkları gideremeyeceği düşüncesi ile bölgesel dengesizliklerin
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sakıncalarının giderilmesi ve dengesizliklerin azaltılması için, gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan
ülkelerde devlet müdahalesinin gerekliliği adalet ilkesi üzerinden savunulmaktadır.
Bölgesel politikalar ile bölgeler arası dengesizlikler azaltılıp adalet sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak
ekonomik etkinlik ilkesi bölgesel politikalarda geri kalmış yörelerin değil zengin bölgelerin daha fazla
kayırı İm asını gerektirmektedir (Yamano & Ohkawara, 2002). Bu noktadan hareketle bölgesel politikaların
aleyhindeki argümanlar ortaya konulabilir.
Bölgesel politikalar kıt kaynaklann etkin kullanımında sapmalara neden olabilir. Bölgesel politika ile geri
kalmış yörelere bir gelir transferi yapılacaktır. Bunun sonucu yoksul bölgelerdeki iş gücünün zengin
bölgelere göç etmesi engellenecektir. Dolayısıyla ekonomi 'doğal mekanizmasında' çalışmayacaktır.
Bramley'e (1990: 5) göre bölgesel politika kapsamında yapılan mali yardımlar 'sübvansiyon' gibi kullanılırsa:
a) bazı mal ve hizmetler halka, normal fiyatından daha ucuza sunulacaktır; b) halkın talep ettiği miktardan
daha fazla arza neden olacaktır. Her iki durumda da kıt kaynakların kullanımında israf olacak ve kaynak
tahsisinde verimlilik sağlanmayacaktır.
Bölgesel politika bölgeler arası dengesizliği azaltarak adaleti sağlarken, diğer yandan ekonomik etkinliği
azaltmaktadır. Bir ülkede bölgesel politika uygulanıp uygulanmayacağına, uygulanacaksa hangi araçlarla
(kamu harcamaları, vergi harcamaları, vb.) ve nasıl uygulanacağına politika karar verecektir. Bölgesel
politikanın lehindeki ve aleyhindeki ekonomik nedenler ne kadar güçlü olursa olsun ülkenin kıt kaynaklarının
bu amaçla kullanılıp kullanılmayacağı halkın ve dolayısıyla politikacıların öncelik verip vermemesine bağlı
olacaktır.
Kamu politikalarının uygulanmasında şeffaflığın artması kamu harcamalarının sektörlere ve bölgelere
dağıtılmasında halkla politikacı arasındaki asimetrik bilginin azalmasına neden olacaktır. Politikacı ve
bürokratın bölgesel politika kapsamında kamu harcamalarının ülke içi dağılımı hakkında hesap verebilmesi
için şeffaflık gereklidir. Şeffaflık hesap vermeyi güçlendirecek, hesap verme ise kamu harcamalarının
dengesiz bölgesel dağılımının daha hakkaniyetli hale getirilmesini sağlayacaktır.
3. Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Analizi
Kamu harcamalarının bir ülkede gelişiminin izlenmesi devletin büyüklüğü konusunda bir fikir verir. Kamu
harcamalarının toplam büyüklüğü kadar ülke içinde nasıl dağıtıldığı da önemlidir. Hangi bölgelere daha fazla
(az) kamu harcaması yapılmakta olduğunun takip edilmesi ile kıt kamu kaynaklarının ülke içinde nasıl
dağıtıldığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Kamu harcamalarının bölgesel dağılımı ile bölgeler arası
dengesizlikler azaltılmaya çalışılırken bir yandan da yeni dengesizlikler oluşturulmaması için kamu
harcamalarının bölgesel dağılımının izlenmesi ve analiz edilmesi hayati öneme sahiptir.
Türkiye'nin bölgesel gelişme politikaları açısından Avrupa Bİrliği'ne uyum sağlama çabaları çerçevesinde,
bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel
politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB bölgesel istatistik sistemine uygun karşılaştın la bilir istatistiki
veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması yapılmıştır.
Özellikle AB kaynaklarının yönlendirileceği bölgelerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak bölgesel
istatistiklerin belirlenmesi açısından, bu sınıflandırma önem taşımaktadır. İstatistiki bölge sınıflandırmasında
iller "Düzey 3"; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma
planları ve nüfus büyüklükleri dikkate alınarak "Düzey 1" ve "Düzey 2" olarak gruplandırılmışlardır. Düzey 3,
81 adet il düzeyinde istatistiki bölge birimidir. Düzey 2, 26 adet olup, istatistiki bölge birimleri kapsamındaki
komşu illerin gruplandırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Düzey 1 ise, Düzey 2'nin gruplandırılması sonucu
oluşmuştur ve 12 adettir.
Çalışmada Düzey 1 ve 2 yerine veri temin edilebilen en alt birim olan il verileri tercih edilerek 81 ile ait kamu
harcamaları analiz edilmiştir. Kamu harcamaları yerel yönetimlere, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve
düzenleyici/denetleyici kurumlarına ait harcamaları kapsamamaktadır.
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile birlikte başlayan fonksiyonel sınıflandırma yöntemine
göre sınıflandın!mış 2007 yıllarına ait veriler Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Bu
sınıflandırma yöntemi ile il bazında kamu harcamalannın sektöre! analizini yapmak mümkün hale gelmiştir.
Bu nedenle çalışmada toplam kamu harcamalarının yanı sıra eğitim ve sağlık harcamalannın bölgesel
dağılımının da analizi yapılmıştır. Fonksiyonel sınıflandırma yönteminde harcamalar şu sektörlere
ayrılmaktadır:
01 Genel Kamu Hizmetleri
02 Savunma Hizmetleri
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler
05 Çevre Koruma Hizmetleri
06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
07 Sağlık Hizmetleri
08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09 Eğitim Hizmetleri
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
İllerin harcama yapıları farklılık arzet m ektedir. Bazı illerde daha fazla sayıda fonksiyonel harcama
yapılmaktadır. İl nüfus olarak büyüdükçe fonksiyon sayısı artmaktadır. Aşağıdaki tabloda rasgele seçilen 9
ilde harcama sayısı ve harcamalar içinde en fazla paya sahip olan harcamaların sıralaması sunulmuştur.
Buna göre en fazla harcama yapılan fonksiyonlar sırasıyla ilköğretim hizmetleri, genel hastane hizmetleri ve
genel güvenlik hizmetleridir.
Tablo 1: Seçilmiş İllerde Fonksiyonel Kamu Harcamalarının Sıralaması
Önem sırası

İl

Fonksiyon
sayısı

İlköğretim

Genel
hastane
hizmetleri

Genel
güvenlik
hizmetleri

Amasya

44

1

2

3

Burdur

46

1

3

4

Erzurum

59

2

1

6

İzmir

66

2

3

4

Manisa

50

1

2

3

Samsun

60

1

2

5

Van

55

1

2

4

Ardahan

40

1

3

2

Düzce

47

1

2

3
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Kamu harcamalarının bölgesel dağıtımında etkili olan faktörlerin belirlenmesi için yaptığımız analizlerde
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait liste aşağıda sunulmuştur. Bağımlı değişkenler, illerin kişi
başına toplam kamu harcamaları, kişi başına ilköğretim harcamaları ve kişi başına sağlık harcamaları olup bu
değişkenleri etkilemesi muhtemel faktörler bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişkenlere
ait veri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden, diğerleri ise TÜİK ve DPT kaynaklarından temin
edilmiştir.

Tablo 2: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Listesi

Bağımlı
Değişkenler

Bağımsız
Değişkenler

Simgesi

Veri kaynağı

Kişi Başına
Kamu
Harcaması

Nüfus

NUFS

TÜİK

Kişi Başına
GSYİH

KİBG

TÜİK

EKG E

DPT

Nüfus

NUFS

TÜİK

Kişi Başına
GSYİH

KİBG

TÜİK

İLKO

DPT

Nüfus

NUFS

TÜİK

Kişi Başına
GSYİH

KİBG

TÜİK

SAGE

DPT

- Savunma
Giderleri Hariç (KBKH)

Kişi Başına
İlköğretim
Harcaması
(KBİH)

Kişi Başına
Sağlık
Harcaması
(KBSH)

Ekonomik
Gelişmişlik
Endeksi

İlköğretim
Okullaşma Oranı

Sağlık
Gelişmişlik
Endeksi

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri yapılan serpme diyagramları sonucu özellikle bağımsız değişkenlerden nüfus,
kişi başına GSYlH ve ekonomik gelişmişlik endeksi değerlerinde Türkiye ortalamasının çok üstünde oldukları
için dışsal değer olarak kabul edilip analizlere dahil edilmemişlerdir. Bunun amacı çalışmanın sonuçlarının
sapmalı çıkmasını ve dışsal değerlerin getireceği muhtemel ekonometrik problemleri (değişen varyans gibi)
engellemektir.
İl bazında kamu harcamaları verileri 2007 yılına aittir. Çalışmanın bağımlı değişkenlerinden biri olan il
bazında kişi başına toplam kamu harcaması oranına 2007 yılı Ocak-Aralık aylan iller bazında merkezi
yönetim bütçe harcamaları toplamından, askeri savunma ve sivil savunma harcamalarının, dış askeri yardım
hizmetlerinin, sınıflandırmaya girmeyen savunma hizmetlerinin, genel güvenlik hizmetlerinin, trafik güvenlik
hizmetlerinin ve kurumsal güvenlik hizmetlerinin çıkarılması ile ulaşılmıştır. Böylece, savunma
harcamalarının dağılımından kaynaklanacağı düşünülebilecek bölgeler arası kamu harcamalarının
miktarındaki farklılıklar azaltılmaya çalışılmıştır. İl bazında sağlık harcamaları değişkeni, her bir ilin 2007 yılı
toplam sağlık harcamalarının 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden elde edilen il bazında toplam
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nüfus verisine bölünerek elde edilmiştir. Bazı illerde üniversite bulunması, kişi başına eğitim harcamalarının
bu iller lehine sapmasına neden olacağı için, kişi başına ilköğretim harcamaları eğitim harcaması göstergesi
olarak tercih edilmiştir. Bu göstergeye 2007 yılı ilköğretim harcamalarının ilköğretim çağı yaş grubu
nüfusuna bölünmesi ile ulaşılmıştır.
Kamu harcamaları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti serpme diyagramlarında elde
edilen regresyon doğrusu yardımıyla incelenmiştir. Bu serpme diyagramlar Ek l'de sunulmuştur. Serpme
diyagramlardan efde edilen temel bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 3: Kamu Harcamaları ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Serpme Diyagram Bulguları
Bağımlı
Değişkenler

Kişi Başına Kamu
Harcaması

Kişi Başına Kamu
Harcaması
- Savunma
Giderleri Hariç -

Kişi Başına
İlköğretim
Harcaması

Kişi Başına Sağlık
Harcaması

Bağımsız Değişkenler

Bulgu

Nüfus

Negatif orta ilişki

Kişi Başına GSYİH

Negatif zayıf ilişki

Ekonomik Gelişmişlik
Endeksi

Negatif orta ilişki

Nüfus

Negatif orta İlişki

Kişi Başına GSYİH

Negatif orta ilişki

Ekonomik Gelişmişlik
Endeksi

Negatif orta ilişki

Nüfus

Negatif güçlü ilişki

Kişi Başına GSYİH

İlişki yok

İlköğretim Okullaşma
' Oranı

Pozitif orta İlişki

Nüfus

Negatif orta İlişki

Kişi Başına GSYİH

Negatif güçlü ilişki

Sağlık Gelişmişlik
Endeksi

Negatif orta İlişki

İlin nüfusu, kişi başına GSYİH ve ekonomik gelişmişlik endeksi arttıkça (azaldıkça), kişi başına kamu
harcamaları azalmaktadır (artmaktadır). Benzer bulgular eğitim ve sağlık harcamalarında da
gözlenmektedir. İlin nüfusu ve zenginliği arttıkça kişi başına kamu harcamasının azalması, nüfusu az ve
düşük gelirli İllerde daha fazla kişi başına kamu harcamasının yapıldığı anlamına gelmektedir. Adalet
prensibi açısından bu sonuç olumludur. Ek 2'de sunulan toplam kamu harcamalarının, eğitim ve sağlık
harcamalarının ülkeye dağılımını gösteren haritalarda da benzer bulgular elde edilmiştir. Bu haritalarda
batıdan doğuya (yüksek gelirli İllerden düşük gelirli illere / kalabalık illerden az nüfuslu illere) doğru
gidildikçe kişi başına kamu harcamaları artmaktadır. İller arasında kamu harcamalarının dağılımında düşük
gelirli ve az nüfuslu illerin daha fazla pay aldığı gözlenmektedir.
3.1. Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımı: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı
Çalışmada yer alan 78 ilin İlgili yıllarına ait verilerle, bilinen yatay kesit veriye dayalı ekonometri yerine,
mekansal etkileri dikkate alan mekansal ekonometriden yararlanılmıştır. Ülkelerin ve bölgelerin birbirinden
farklı koşullara sahip olduğunun kabul edilmesine karşılık bölgeler arasındaki karşılıklı etkileşimin ihmal
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edilmiş olması, Özellikle mekansal ampirik analizlerde, yerleşim yerinin etkilerinin, analizlerde göz önünde
bulundurulmaması söz konusu modellerden elde edilen tahminlerin sapmalı olmasına ve tutarsız sonuçlar
elde edilmesine neden olabilmektedir.
Mekansal ekonometri, kesit ve panel verideki mevcut mekansal etkiyi içeren ekonometrik yöntemlerden
oluşan ekonometrinin bir alt dalıdır. Mekansal analiz, veriden bilgiye ulaşma, analitik yöntemlerin
(mekansal) coğrafi veriye uygulanmasıdır. Mekansal analizin üç bileşeni vardır; haritalama ve coğrafi
gösterim, araştırmaya dayalı mekansal veri analizi ve mekansal m od eli em e. Mekansal modelleme, mekansal
ekonometriyi gerektirmekte olup, mekansal regresyon analizi ile yapılmaktadır.
Bir ekonometrik modele, mekansal etkilerin dahil edilmesi Anselin tarafından geliştirilen mekansal gecikme
(Spatial Lag Model) ve mekansal hata (Spatial Error Model) modelleri ite mümkün olmaktadır. Aşağıda bu iki
model açıklanacaktır.
3.1.1. Mekansal Gecikme Modeli
Mekansal gecikmenin dahil edildiği modelde, komşu bölgelerdeki/illerdeki kişi başına toplam kamu
harcamalarının dağılımının bölgenin/ilin kişi başına toplam kamu harcamalannın dağılımı üzerindeki dolaylı
ya da dolaysız etkisi incelenmektedir ve bu durumda, denklemleri aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:

KBKH = B 0 + BjKİBG + B 2 NUFS + B 3 EKGE + pWkbkh + e (la)
KBİH = B D + BjKİBG + B 2 NUFS+ B 3 İLKO + oVV^ + e (2a)
KBSH = PÖ+ PıKİBG + p 2 NUFS + feSAGE + pWkbsh+ e (3a)

E = Hata terimi ( N x l )
( N = Gözlem sayısı)
W = Mekansal ağırlık matrisi (N x N)
p = Mekansal gecikme modelinin katsayısı

p > 0 ise; pozitif mekansal korelasyon, p < 0 ise negatif mekansal korelasyon vardır p = 0 olduğu durumda
ise mekansal korelasyon yoktur (Coughlin vd, 2007: 367).
Wkbkh= Mekansal gecikmeli kişi başına toplam kamu harcaması değeri (ağırlık matrisi)
Wkbih = Mekansal gecikmeli kişi başına ilköğretim harcaması değeri (ağırlık matrisi)
Wkbsh = Mekansal gecikmeli kişi başına toplam sağlık harcaması değeri (ağırlık matrisi)
Mekansal etkilerin analizinde 78 ilin birbiri ile komşuluk ilişkilerini içeren 78'e 78 boyutunda bir ağırlık
matrisi kullanılmıştır. Ağırlık matrisi; illerin komşu olması durumunda 1 tersi durumda ise 0 değerini alan
ağırlık matrisinin, satırlarının normalize edilmesiyle elde edilmiştir. Kişi başına toplam kamu harcamaları
oranının, kişi başına ilköğretim harcaması oranının ve kişi başına toplam sağlık harcaması oranının mekansal
ağırlık matrisi (W) İle çarpılması sonucu elde edilen mekansal gecikmeli kişi başına kamu harcamaları matrisi
sayesinde, bölgeler arasındaki karşılıklı etkileşim niceliksel olarak saptanabil m ektedir.
Mekansal ağırlık matrisi çeşitli yollarla belirlenebilir (Anselin, 1988). Mekansal ağırlıklandırma şekli olan
coğrafi ağırlıklandırma; sınır komşuluğu ve mesafeye göre hesaplanan ağırlıklandırma çeşididir. Sınır
komşuluğu; kale, fil ve vezir olmak üzere üç şekilde belirlenir. Kale ortak sınırlan, fil ortak köşeleri, vezir ise
sınır ve köşeleri temsil eder. Ağırlık matrisinde, i ve j gibi iki bölge/il komşu ise W{i l'e; komşu değil ise W-,}
0'a eşit olacaktır. Uygulamada özellikle mekansal etkileşimin kapsamı için kuramsal bir temel yok ise,
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mekansal ağırlık matriksinin seçimine rastgele karar verilmektedir (Öcal & Yıldırım, 2008:11). Bu çalışmada
kale sınır komşuluğu GeoDa istatistik programı ile hesaplanmıştır. Aynı zamanda regresyon analizleri de
GeoDa ile tahmin edilmiştir.
3.1.2. Mekansal Hata Modeli
Mekansal etkilerin kişi başına toplam kamu harcamalarının bölgesel dağılımı üzerindeki etkilerinin analiz
edildiği bir diğer model olan mekansal hata modeli aşağıdaki gibjdir:
KBKH = B 0 + BiKlBG + B 2 NUFS+ B 3 EKGE + XWe + v (lb)
KBİH = 3o+ PıKİBG + B 2 NUFS + p 3 İLKO + XWE + v (2b)
KBSH = B 0 + p : KİBG + 3 2 NUFS + B 3 SAGE + XWe + v (3b)
e=

\We + v

e= Hata terimi (N x 1)
W = Mekansal ağırlık matrisi (N x N)
v = Hiç bir belirli kalıbı olmayan bir stokastik hata terimi, bu duruma beyaz gürültü denir (vvhite noise error
compenent).
\ = Mekansal hata modelinin katsayısı
Hata terimleri pozitif korelasyon gösteriyorsa X > 0, hata terimleri negatif korelasyon gösteriyorsa X < 0,
hata terimleri arasında korelasyon yoksa X = 0 olur (Coughlin vd, 2007: 367).
Yukarıdaki modelde bölgeler arasındaki karşılıklı etkileşim ve dışsallıklar hata terimleri arasındaki İlişki
neticesinde ortaya çıkan rassal şoklar yoluyla ölçülmektedir. Mekansal hata modeli, mekansal
otokorelasyonun, modele dahil edilmeyen bazı veriler ile açıklanabileceğini kabul etmektedir. Mekansal
hata modeline göre bölgelerin kamu harcamalannın dağılımı sadece bölgeye özel şokların bir fonksiyonu
değildir aynı zamanda karmaşık dışsallıkların da bir fonksiyonudur.
Kişi başına toplam kamu harcamaları, kişi başına sağlık harcamaları ve kişi başına İlköğretim harcamaları İçin
en küçük kareler (OLS) yöntemi ile mekansal korelasyon modelleri olan mekansal gecikme (SAR) ve
mekansal hata (SEM) değerleri hesaplanmıştır. 2007 yılına ilişkin 78 ile ait verilerle yapılan regresyon
analizlerinden elde edilen bulgular tablo 4'de sunulmuştur.
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Tablo 4: Regresvon Bulguları
Model l a / l b : Kişi Başına Kamu Harcaması - Savunma Giderleri Hariç
-(KBKH)
OLS

SEM

SAR

976.0218

519.4625

0.5411

(0.2558)

(0.0010)*

(0.0000)

0.0061

0.0686

0.0199

(0.9251)

(0.1362)

(0.7213)

-0.0002

-0.0001

-0.0001

(0.0607)

(0.0288)*

(0.0531)

90.0371

219.8578

138.5285

(0.3548)

(0.0018)*

(0.0946)

Bağımsız
Değişkenler
C

KİBG

NUFS

EKG E

0.7406
(0.0000)
0.5411

P

(0.0000)
R2

0.05094

MI

4.6392

0.4499

0.2726

31.3255

15.6373

(0.00000)*

(0.00007)

(0.0000)
LR

17.0013
(0.0000)
LM P

14.6891
(0.0001)
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Tablo 4'ün devamı....
Model 2a/2b: Kişi Başına İlköğretim Harcaması (KBİH)
Bağımsız

OLS

SEM

SAR

717.8031

627.83

370.03

(0.0000)

(0.0000)*

(0.0034)

-0.0107

0.0236

-0.0052

(0.7790)

(0.5095)

(0.8809)

-0.0002

-0.0001

-0.0002

(0.0002)

(0.0034)*

(0.0001)

17.3786

16.4393

16.7773

(0.0000)

(0.0000)

(0.000')

Değişkenler
C

KİBG

NUFS

İLKO

0.5194

X

(0.0000)*
0.3270

P

Rz

0.3403

MI

3.4482

LR

LM*.

8.8999
(0.0028)

LM P

9.8184
(0.0017)
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(0.0008)*

(0.0038)

Türkiye'de Kamu Harcamalannın Bölgesel Dağılımının Analiz/;
Mekansal Ekonometri Yaklaşımı
Doç.Dr. Isa SAĞ BAŞ
Arş.Grv. Ayşe KAYA
Tablo 4'ün devamı....
Model 3a/3b: Kişi Başına Sağlık Harcaması (KB5H)
Bağımsız

OLS

SEM

SAR

1729.37

1021.433

491.8833

(0.0000)

(0.0000)*

(0.0167)

-0.1790

0.0257

-0.0739

(0.0322)

(0.6417)

(0.2657)

-0.0015

-0.0001

-0.0014

(0.2501)

(0.0379)*

(0.2003)

214.2331

329.15

226.2831

(0.0361)

(0.0000)*

(0.0059)

Değişkenler
C

KİBG

NUFS

SAGE

0,7727

X

(0.0000)*
0.5682

P

R2

0.0826

MI

5.6087

0.5588

0.3690

44.8596

23.6822

(0.0000)*

(0.0000)

(0.0000)
LR

25.6676
(0.0000)
LM P

24.8152
(0.0000)

Parantez içindeki değerler olasılıkları göstermektedir. * % 5'de
anlamlı.

Bütün modeller için mekansal kümelemenin varlığının haritalama ile görsel tespitinden sonra regresyon
analizi yapılmıştır. En küçük kareler yönteminin kullanıldığı kişi başına toplam kamu harcamaları, kişi başına
ilköğretim harcamaları ve kîşî başına sağlık harcamaları modelleri iller arasındaki mekansal bağımlılık
ilişkisini gözardı etmektedir. Bu nedenle kamu harcamalarının mekansal bağımlılığının tespit edilmesi
amacıyla L M E R R O R (LMX), LM^e (LMp), Moran I (MI) ve Likelihood Ratio (LR) testleri yapılmıştır. Modellerde
mekansal otokorelasyonun varlığının tespitinden sonra, bölgeler arası karşılıklı etkileşimin belirlenmesi
amacıyla mekansal gecikme (SAR) ve mekansal hata (SEM) modelleri Maksimum Olabilirlik Yöntemi ile
tahmin edilmiştir.
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Her üç modelde de SAR modeline göre mekansal otokorelasyon söz konusu değildir. Diğer bir deyişle, illerin
toplam kişi başına toplam kamu harcamalarının, kişi başına ilköğretim harcamalarının ve kişi başına sağlık
harcamalarının dağılımı üzerinde komşu oldukları illerin önemli bir katkısı yoktur. Bütün denklemlerde
model seçim kriteri açısından SEM modelinin likelihood ratio değeri SAR modelininkinden daha yüksek
olduğundan SEM modeli SAR modeline tercih edilmiştir. SEM modelinde komşu illerin hata terimlerinin,
illerin ortalama kamu harcamaları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca her üç model
için de; SEM modelinde mekansal etkileri gösteren lambda (A) katsayısı pozitif ve anlamlı bulunmuştur.
SEM modeline göre toplam kamu harcamalarının mekansal dağılımında ekonomik gelişmişlik endeksi ve
nüfus değişkenleri anlamlı iken, kişi başına GSYİH değişkeni anlamsız bulunmuştur.
Kişi başına ilköğretim harcamaları için tahmin edilen SEM modelinde de, ilköğretim okullaşma oranı ve
nüfus değişkenleri anlamlı bulunmuş, kişi başına GSYİH ise anlamsız bulunmuştur Aynı şekilde kişi başına
sağlık harcamaları için tahmin edilen SEM modelinde, sağlık gelişmişlik endeksi anlamlı ve nüfus değişkeni
anlamlı iken, kişi başına GSYİH anlamsız bulunmuştur.
Mekansal bağımlılık, iller arasında, birbirleriyle olan bazı fonksiyonel ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olur.
Mekansal ekonometrik analiz, bir dizi istatistiksel hesaplamalar yolu ile, mekansal bağımlılığın olup
olmadığını görmeyi sağlar. Bu istatistiklerden en önemlisi, scatterplot ya da scattermap şeklinde olan, kolay
yorumlanabilen coğrafik şekilleri gösteren Moran l'dır. Gözlemler arasında mekansal korelasyonu tespit
eden bir ölçüm yöntemi olan Moran I, mekansal kümelemenin olup olmadığını belirten genel
göstergelerden biridir (Anselin, 1995). Moran I, mekanda rastgele dağıtılmış olan boş hipotez değişkenini
test etmek için kullanılır. Bölgesel Moran I istatistiği komşu bölgelerin ya da illerin birbirleriyle önemli
ölçüde ve herhangi bir yönde ilişkilerinin olup olmadığını göstermektedir. Pozitif (negatif) ve anlamlı bir
Moran I değeri pozitif (negatif) yönde bir mekansal otokorelasyonun olduğunu (Öcal & Yıldırım, 2008: 15),
illerin kamu harcamalarının seviyesinin (yüksek ya da düşük), komşu illerin kamu harcamalarının seviyesi ile
benzer olduğunu (yüksek ya da düşük) göstermektedir
Moran I, modeldeki denklem hatalarını tespit etmede önemli bir güce sahip olsa da, alternatif bir model
önerememektedir. Bu nedenle Lagrange Multiplier (LM) testi kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki analizlerde iki
Lagrange Multiplier testi (LM X ve LMp) mekansal otokorelasyon olmadığını belirten boş hipoteze karşı
sırasıyla, alternatif hipotez olarak öne sürülen mekansal hata ve mekansal gecikme modellerini tespit
etmede kullanılmaktadır. Her iki testte (LMx ve LMp), eğer sonuçlar anlamlı çıkar ise, büyük olan değer
mekansal bağımlılıkta diğerine tercih edilmektedir (Öcal& Yıldırım, 2008:15).
Aşağıda sırası ile kişi başına toplam kamu harcaması, kişi başına ilköğretim harcaması ve kişi başına sağlık
harcaması verilerinin mekansal kümelemelerini gösteren haritalar sunulmuştur. Haritalar üzerinde renkler
koyulaştıkça mekansal otokorelasyon artmaktadır.
Harita 1: Kişi Başına Toplam Kamu Harcaması, 2007
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Harita 2: Kişi Başına İlköğretim Harcaması, 2007
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3.2. En Küçük Kareler (regresyon) Yöntemi ile Kamu Harcamalarının Dağılımının Analizi
Çalışmada mekansal ekonometri yöntemi ile analizin yanı sıra EKK yöntemi ile kamu harcamalarının bölgesel
dağılımının belirleyicileri araştırılmıştır. EKK bulguları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 5: Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Belirleyicileri, EKK Sonuçları

Bağımlı Değişken

Bağımsız
Değişkenler
Nüfus

Bulgu

Sonuç

-0,0001
(-1,90)**

Negatif
ilişki

Kişi Başına Kamu
Harcaması

Kişi Başına
GSYİH

Nüfus

Kişi Başına
GSYİH

-

(-0,81)

(-1,66)**

Negatif
ilişki

0,006

-

(0,14)

Ekonomik
Gelişmişlik
Endeksi
(İlköğretim)
Nüfus

Kişi Başına
GSYİH

-0,45

-

(-0,56)
-0,01
(-7,72)*

Negatif
ilişki

-0,02

-

(-0,95)

İlköğretim
Okullaşma
Oranı
Nüfus

6,33
(2,30)*

Pozitif ilişki

-2,35

Negatif

(-2,27)*

Kişi Başına Sağlık
Harcaması

-1,04

0,0001

Kişi Başına Kamu
Harcaması

Kişi Başına
İlköğretim
Harcaması

-

(0,51)

Ekonomik
Gelişmişlik
Endeksi

- Savunma
Giderleri Hariç -

0,03

Kişi Başına
GSYİH

-0,01
(-3,26)*

Sağlık
Gelişmişlik
Endeksi

0,04

ilişki
Negatif
ilişki

-

(0,54)

*katsayı %5 seviyesinde anlamlı; ** %10 seviyesinde anlamlı.
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Bağımsız değişkenlerden nüfus ile bağımlı değişkenler arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Gelişmişlik
endeksi ve gelir göstergesi (kişi başına GSYİH) ile kamu harcamaları arasında bir ilişki gözlenmemiştir.
İlköğretim harcamaları ile okullaşma oranı arasında pozitif güçlü bir ilişki belirlenmiştir. Okullaşma oranı
daha fazla olan yerlere daha fazla harcama yapılmaktadır. Ülke genelinde okullaşmanın artması için
okullaşma oranı daha düşük olan yerlere daha fazla harcama yapılması gerekirken tam tersi gerçekleşmiştir.
Sağlık harcamalarında düşük gelirli yörelerde daha fazla kişi başına sağlık harcaması yapılmıştır ki, bu sağlık
harcamalarının bölgesel dağılımındaki dengesizliğin azaltılması yönünden olumlu bir gelişmedir.
3.3. Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımında Yakınsama
Bir ülkede kamu harcamalarının bölgesel dağılımı dinamik bir yapıya sahiptir. Kamu harcamalarının bölgesel
dağılımı yıldan yıla değişebilir. Çalışmada kamu harcamalarının bölgesel dağılımında değişimi
belirleyebilmek için yakınsama analizinden yararlanılmıştır. Değişim katsayısının (coefficient of variation)
azalması (artması) kamu harcamalarının bölgesel dağılımında dengesizliğinin azaldığının (artmasının), diğer
bir anlatımla yakınsamanın (uzaksamanın) göstergesi olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda toplam
kamu harcamaları ve savunma hariç kamu harcamalarının 2004 ve 2007 yılları için değişim katsayıları
sunulmuştur. Değişim katsayıları hem toplamda hem de savunma hariç harcamalarda azalmıştır. Özellikle
savunma hariç kamu harcamalarındaki azalma toplam kamu harcamalarındaki azalmadan daha fazladır.
2004'den 2007'ye değişim katsayılarındaki azalma kamu harcamalarının bölgesel dağılımda dengesizliğin
azaldığını göstermektedir.
Tablo 6: Toplam Kamu Harcamalarında Yakınsama Analizi, 2004-2007
2004

2007

678 TL

1122 TL

Standart Sapma

296

433

Değişim

0,44

0,39

484 TL

872 TL

Standart Sapma

203

283

Değişim

0,42

0,33

Aritmetik Ortalama
Kişi Başına Toplam Kamu
Harcamaları

Katsayısı

Aritmetik Ortalama
Savunma
Hariç
Kişi
Başına Kamu Harcaması

Katsayısı

Toplam kamu harcamalarında tespit edilen yakınsamanın aksine, eğitim ve sağlık harcamalarının bölgesel
dağılımında 2004-2007 döneminde dengesizliğin arttığı gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
eğitim harcamalarında değişim katsayısı 3 puan, sağlık harcamalarında ise 2 puan artmıştır. En fazla eğitim
ve sağlık harcaması yapılan iller ile en az yapılan iller arasındaki fark (makas) artmıştır.
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Tablo 7: Eğitim ve Sağlık Harcamalarında Yakınsama Analizi, 2004-2007
2004

2007

225 TL

380 TL

Standart Sapma

49

95

Değişim

0,22

0,25

76 TL

180 TL

Standart Sapma

20

51

Değişim

0,26

0,28

Aritmetik Ortalama
Kişi
Başına
Harcaması

Eğitim

Katsayısı

Aritmetik Ortalama
Kişi
Başına
Harcaması

Sağlık

Katsayısı

Sonuç
Bu çalışmada Türkiye'de kamu harcamalarının bölgelere dağılımı konu edilmektedir. Çalışmada iki temel
soru cevaplandırılmaya çalışılmıştır:
1} Kamu harcamalarının mekansal dağılımı nasıl bir yapıya sahiptir?
2) Kamu harcamalarının mekansal dağılımı nelerden etkilenmektedir?
Bu iki soruya cevap verebilmek için değişik ampirik yöntemlerden yararlanılmıştır. 2007 yılına ait kamu
harcamalarının illere dağılımının incelendiği bu çalışmada, ilin nüfusu ve zenginliği arttıkça kişi başına kamu
harcamasının azaldığı, nüfusu az ve düşük gelirli illerde ise daha fazla kişi başına kamu harcamasının
yapıldığı gözlenmiştir. Bu bulgu adalet ilkesi açısından olumludur. Geri kalmış yörelerde daha fazla kişi
başına kamu harcaması yapılması, geri kalmış yörelerle ilerlemiş iller arasındaki gelişmişlik farkını uzun
dönemde azaltabilir.
Ekonometrik yöntemler ile hangi faktörlerin kamu harcamalarının mekansal dağılımını etkilediği
araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerle kamu harcamaları arasında genellikle negatif
ilişki gözlenmiştir. Ekonometrik analizin sonuçları ile serpme diyagram ve haritaların incelenmesi ile elde
edilen bulgular benzerlik göstermektedir.
Bu çalışma, mekansal etkileri dikkate alarak, il bazında hem toplam kamu harcamalarının hem de sektörel
bir sınıflandırmaya giderek eğitim ve sağlık harcamalarının dağılımının belirleyicilerini coğrafi olarak
ağırlıklandırılmış regresyon modeli ile incelemiştir. Mekansal ekonometrik analiz, mekansal bağımlılık olarak
ifade edilen, iller arasında, birbirleriyle olan bazı fonksiyonel İlişkilerin anlaşılmasına yardımcı olur.
Mekansal ekonometrik analiz, bir dizi istatistiksel hesaplamalar yolu ile, mekansal bağımlılığın olup
olmadığını görmeyi sağlaması bakımından önemlidir. Türkiye'de bölgelerin/illerin harcamalarının dağılma
sürecinde bölgeler arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Çalışmada kullanılan mekansal etkileri ortaya
koyan bu model, iller arası etkileşimin gücünü ortaya koymuştur.
Kamusal harcamaların bölgesel dağılımının dinamik yapısı ise çalışmada yakınsama analizi ile incelenmiştir.
Toplam kamu harcamalarında tespit edilen yakınsamanın aksine, eğitim ve sağlık harcamalarının bölgesel
dağılımında 2004-2007 döneminde dengesizliğin arttığı gözlenmiştir.
Kamu harcamalarının bölgesel dağılımında illere göre kişi başı eşit dağılımının gerçekleşmesi
gerekmemektedir, zira her ilin kendine özgü ihtiyaçları bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı ihtiyaçları
karşılamak için farklı miktarlarda harcama yapılması kaçınılmazdır. İllerde ne kadar ve nerelere harcama
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yapılacağına politik süreç içinde karar verilmesi de doğal ve kabul edilebilir. Ancak illerde hangi sektörlerde
ve nasıl harcama yapılacağına karar verilirken bir takım objektif formüllerin kullanılması ve bunların şeffaf
bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması kamu harcamalarının bölgesel dağılımında politik kayırıcılık yerine
ihtiyaç temelli harcama dağılımını sağlayacaktır. Örneğin İngiltere'de 1974 yılından günümüze sağlık
harcamalarının bölgelere dağılımında sürekli geliştirilen bir formül kullanılmaktadır (Propper, 2003).
Türkiye'de 2008 Temmuz ayında, belediyelere merkezden yapılan mali transferlerin paylaşım sisteminde
gerçekleştirilen değişiklikle-nüfus kriterinin yanı sıra sosyo ekonomik gelişmişliğin de dikkate alınması kabul
edilmiştir. Bu paylaşım sisteminde geri kalmış yörelerin belediyelerinin daha fazla pay alması amaçlanmıştır.
Buna benzer formüllerin sektörel kamu harcamalarının bölgesel dağılımında kullanılmasına biran önce
geçilmesi gerekmektedir.
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Ek -1: Kamu harcamaları ile bölgesel dağılımının belirleyicileri arasında serpme diyagramlar

Savunma harcamaları hariç, kişi başına kamu harcamaları nüfus ilişkisi,
78 il korelasyon katsayısı: -0,278 (anlamlı)
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İlköğretim harcamaları ilköğretim çağı nüfusu ilişkisi, 78
korelasyon katsayısı: -0,662 (anlamlı)
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Kişi başına sağlık harcamaları sağlık gelişmişlik endeksi ilişkisi,
78 il, korelasyon katsayısı:-0,356 (anlamlı)
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Ek: 2
Bütün haritalarda;
yüksek • orta • düşük
Harita 1: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma hariç), 2004

Harita 2: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma hariç), 2005

Harita 3: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma hariç), 2006
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Harita 4: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma hariç), 2007

Harita 5: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma dahil), 2007

Harita 6: Kişi başına toplam sağlık harcamaları, 2007
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Harita 7: Kişi başına ilköğretim harcamaları, 2007

Harita 8: Kişi başına toplam kamu harcamaları (savunma hariç), 2008
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Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Peki efendim bizde değerli tebliğ sahiplerine süreye çok riayet ederek bu güzel, değerli tebliğlerini
sundukları için teşekkür ediyoruz. Şimdi soru, açıklama, katkı kısmına geçmiş oluyoruz. Uygun görürseniz
önce söz almak isteyen arkadaşların teker teker sorularını ve isimlerini alalım, kendilerini tanıtsınlar, kimlere
soru yönelttiklerini ifade etsinler, belirtsinler. Sonra bunların sorularının cevaplarını arkadaşlarımızdan
isteyelim. Buyurun efendim.
Prof.Dr. Macit İNCE
Efendim, çok teşekkür ederim. Özellikle beni tercih ettiğiniz için, ayrıca arkadaşlarıma da teşekkür
ediyorum. Şimdi burada ben yine sabah oturumunda da olduğu gibi bazı noktalar var, şimdi bu gelir dağılımı
dengesizliği benim öteden beri ilgilendiğim bir konu. Hatta benim yurtdışında bulunduğum zamanlarda da
ilgilendiğim bir konu olmuştur. Şimdi lafı uzatmadan kısa kısa bazı başlıklar söylemeye çalışayım. Bir defa
dünyanın her ülkesinde gelir dengesizliği vardır. Yani Türkiye'nin batısıyla doğusu farklı doğru, ama
Amerika'nın da kuzeyi güneyinden daha zengindir. İngiltere'nin güneyi kuzeyinden daha fakirdir. İtalya'nın
kuzeyi güneyinden daha zengindir. Hatta bu kıtasal anlamda da bazen tartışılmıştır. Örneğin Afrika'nın
bütün kuzey ülkeleri Akdeniz ülkelerinin, Akdeniz bölgesi gibi. Bu tartışmayı tabi çoğaltmak mümkün hatta
mesela kuzeyi güneyinden daha zengindir. Hatta genel tartışmalarda bazen zengin ülkeler ve yoksul ülkeler
yahut zengin ülkeler, gelişmemiş ülkeler diye tartışılırken kuzey ülkeleri, güney ülkeleri tartışılır. Yani kuzey
ülkeleri zengin ülkeler, dünyanın kuzey ülkeleri daha zengin güney ülkeleri daha yoksul ülkeler. Şimdi tabi
bunun nedenlerine inmek kolay değil, adalet yaratmak ve eşitsizliği gidermek pek o kadar kolay değil, ama
dengesizliği gidermek her zaman tartışılmaktadır ve tartışılacaktır. Şimdi bu anlamda bu dengesizlik yahut
bu eşitsizlik gelirin yaratılmasıyla oluşmakta ve kamu giderlerinin gittiği yer o bölgede zenginlik yaratır. Bir
üniversitenin açıldığı yer o bölgede bir hareketlilik yaratır. Yahut bir askeri birliğin gittiği yer yine bir
hareketlilik yaratır. Onun için bu kamu giderlerinin dağılımında hükümetlerin tercihlerinin büyük rolü var.
Hatta ben şöyle bir tartışmaya tanık oldum. Dünyada bu alanda zengin, yoksul, az gelişmiş, gelişmiş,
gelişmemiş ayrımı vardır.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Teşekkür ederiz sayın hocam. Bir uyarı geldi, onu sizlere iletmek durumundayım. Toplantının bütün safhaları
kayda geçiyor sonra kitap haline geliyor. Bu kitap haline gelen sempozyumda da tabi arkadaşların
kendilerini tanıtmaları ve dolayısıyla aynı zamanda soruları, alınan cevapları bütünüyle çok net olarak kayda
geçmemiz gerektiği için lütfen söz alan arkadaşlar mikrofonu makul şekilde yakın tutsunlar kendilerine,
kayda alınamıyor aksi halde. Deşifrede sıkıntı olabilecek. Evet, buyurun.
Doç.Dr. Ahmet KESİK
Teşekkür ederim, gerçekten mühim bir çalışma. Bundan bir iki yıl önce TESEV ile birlikte İçişleri Bakanlığı
Birleşmiş Milletler UNDP desteği ile benzer bir çalışmayı yaptı. Ama o bahsettiğim çalışma çok daha belli
illere odaklı ve ilçeler bazındaydı. Şimdi ben bu çalışmayla ilgili olarak birkaç konunun altını çizmek
istiyorum. Bunlardan bir tanesi merkez ve taşra harcamaları meselesi. Şimdi biz bütçeye baktığımızda
merkez harcamaları, taşra harcamaları diye gördüğümüz şeyler, bu rakamlarla biz meseleye yaklaştığımız
zaman bizi yanıltabilir. Onunda temel nedeni şu, merkezden ödenen, merkez harcamaları diye gördüğümüz
şeylerin bir kısmı ya da önemli bir kısmı aslında merkez dışındaki taşraya yapılan hizmetlerin karşılığı
ödemelerdir. Örneğin DSİ, örneğin Karayolları, bunlar hemen hemen büyük projelerin tamamını merkezden
öderler. Ama taşrada yapılan bir yatırım hizmeti karşılığı olarak. Bunu ben çok önemsiyorum. Bir diğeri bizim
son altı, yedi yıl için bazı bakanlıklar daha doğrusu büyük bakanlıklarla ilgili merkez ve taşra harcamaları
nasıl olmuş diye bir trend analizi yaptık. Orada şunu gördük ki, başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı olmak üzere merkez harcamaları son altı, yedi yılda % 300 ile % 500 arasında artış göstermiş. Taşra
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harcamaları ise çok fazla artış göstermemiş. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz?
Merkezin harcamaları çok artmış, çünkü Ankara daha çok hizmet almış. Hayır. Buradaki mesele taşraya
götürülen hizmetlerin artık peyderpey bir kısmı merkezden ödenmeye başlanmış. Bir örnek vereyim, Sağlık
Bakanlığı'nın aşı harcamaları. Sağlık Bakanlığı merkezde aşıyı alır ve bunu taşraya gönderir. Siz bunun
harcamasını merkez harcaması olarak görürsünüz, hangi vilayete kaç tane aşı gönderildi, bu aşının bedeli
nedir? Onu göremezsiniz. Mesela ilköğretim, Milli Eğitim Bakanlığındaki çok önemli miktardaki donanım
harcamaları, yatınm harcamaları yine merkezden ödenir. Yani merkezde bilgisayarı alır, taşraya gönderir.
Merkezde projektörü alır, taşraya gönderir. Siz bunu merkez harcaması görürsünüz.
Bir diğer konu, Sosyal Güvenlik Kurumu. Malumunuz bizim merkezi yönetim bütçesi 200 milyar civarında,
bunun yarısı kadarda Sosyal Güvenlik Kurumu harcama yapar ve bu Sosyal Güvenlik Kurumu harcaması da
yine yani sizin harcama çalışmanızı biz merkezi bütçe olarak gördüğüm için İsa hocam o anlamda
söylüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu acaba nerde kaldı, bir, onu merak ediyorum. O da önemli bir rakam.
Bir diğer konu yine Milli Eğitim ile birlikte birde İl Özel İdaresi işlemi. Milli Eğitim ile bağışlar, Milli Eğitim
Bakanlığı şimdi il ve ilçeler bazında bağışları takip ediyor ve bu bağışların nasıl harcamaya döndüğünü takip
ediyor ve bunlarda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. İl Özel İdareleri, malumunuz son yıllardaki çıkan
birçok düzenleme ile artık harcamaların il özel idareleri üzerinden yapılması yönüne doğru gidiyor. Yani
bugün Sağlık Bakanlığı çok rahat bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı çok rahat bir şekilde ödeneğini İl Özel
İdaresine aktarıyor. İl Özel İdaresi okul yapımını, hastane yapımını gerçekleştiriyor ve tabiî ki
KÖYDES/BELDES, malumunuz son üç yıl içinde, dört yıl içinde 4.7 milyar lira biz KÖYDEŞ harcaması yaptık.
Aşağı yukarı 500, 600 milyon lirada BELDES harcaması yaptık. Bu harcamaları da yine İl Özel İdaresi
harcamaları kapsamında gözüküyor. Ben o belediye harcamalarını falan söylemedim. Yani bu az önce
referans verdiğim İçişleri Bakanlığı'nın UNDP ile yaptığı çalışma ile ilgili gelen, hangi kaynaktan gelirse gelsin
tabi kamusal olmak şartıyla bütün harcamalar dikkate alındı. Hepsi bu kapsama alındı, sosyal güvenlikte
dahil.
Tabi buradaki çalışmayı önemsiyorum. Ben bunu, bütün bunları da bir dipnot olarak size arz etmek istedim.
Dolayısıyla birde ilçeler, bu az önce referans verdiğim çalışma, örneğin Sivas için, bakıyorsunuz sosyo
ekonomik gelişmesi daha İyi olan, çok daha iyi olan ilçe Sivas'ta fazla harcama almış. Fakir olan İlçe de daha
az harcama almış. Orada da bir takım işte o ildeki siyasi etkileşim gibi bir sonuca varılıyor. Ben olsaydım
belki tabi ben olsaydım çünkü sizin bu ekonometrik yöntemleriniz o teknik meselesi benim çok uzağımda,
benim hiç bilmediğim şeyler, o yüzden ben olsaydım belki Frigya Vadisi illerini alırdım. Eski bakanımızda
Eskişehirli olduğu için artık Frigya Vadisi ne demek onu çok iyi biliyoruz. Orada beş tane il var. Bu beş ili
ilçeler bazında alıp ve orada lokal bazda bu çalışmaları yapmakta fayda var. Onun için hani merkez
saymanlıkları ve saymanlıklar nezdinde rakamları toplamak bize tam bir resmi vermiyor. Son sözüm şu
bunun tabi 5018 dediğiniz saydamlık, aslında 5018'in öngördüğü saydamlık şunu gerektiriyor. Siz tuşa
bastığınız zaman bir takım defterleri, bir takım tabloları, bir takım finansal tablolarda az önce şu söylediğim
şeyleri çok rahat görebiliyor olmanız lazım. Bu da Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevi, dolayısıyla bu
aslında Maliye Bakanlığı olarak bizim görevimiz. Çünkü bu data sınıflandırması, bu veri üretimi, biliyorsunuz
en son OECD, İstanbul'da yapılan Dünya OECD Forumunda bir ülkenin, bir bölgenin sosyo-ekonomik
gelişmesi nasıl ölçülür meselesi gerçekten çok detaylı bir şekilde tartışıldı. Ama buna uygunda veriler
üretmek kamu idarelerinin görevi. Bu gerçekten son söz, hızlı tren meselesi mesela, hızlı tren harcamasını
siz merkezde görürsünüz, ama bu hızlı trenin bir kısmı Eskişehir'de gözükmesi gerekir. Bîr kısmı da yine
Uşak'ta ve diğer bağlantılı illerde gözükmesi gerekir. Dediğim gibi yüzlerce örnek verebilirim ben ama bu zor
bir iş, iyi bir İş başardığınızı düşünüyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Teşekkür ederiz. Buyurun.
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Prof.Dr. Ayşe GÜNER (Marmara Üniversitesi)
Bende sayın İsa Sağbaş ve sayın Ayşe Kaya'yı tebrik ediyorum. Gerçekten emek verilmiş bir çalışma. Benim
sorumda Ahmet Kesik Beyin söyledikleri İle biraz bağlantılı. Çok ilginç sonuçlar var. Ben yanlış
algılamadıysam işte kamu harcamalarına iller bazında baktığınızda Ankara ve Tunceli ilk sıralarda çıkıyor,
İstanbul son beş içinde yer alıyor. Fakat ben sunumunuzda belirttiniz başında kısıtlamalarımız vardı diye ve
yerel yönetim harcamalarını koymadığınızı düşündünüz. Tabi benim aklıma gelen, İstanbul'un, istanbul
Büyükşehir Belediyesi bölgesinin, il özel idaresinin bütçeleri geliyor kamu harcamalarına ve sanıyorum TUİK
bunları iller bazında belediye ve il özel idarelerinin harcamalarını yayınlıyor. Acaba bu harcamaları, bu
rakamları da katsaydmız farklı bir sonuç alır mıydınız? Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Peki, teşekkür ederiz. Buyurun.
Doç.Dr. Binhan Elif YILMAZ (İstanbul Üniversitesi)
Öncelikle İsa Bey ve Ayşe Hanıma çok teşekkür ediyoruz değerli çalışmaları için. Benim küçük bir iki
aydınlatılması gereken sorum var. Korelasyon sonuçlarınız ve aynı şekilde bunu destekleyen regresyon
sonuçlarınızda nüfus ve kişi başı kamu harcaması ilişkisini şu şekilde veriyor. Nüfus arttıkça kişi başı kamu
harcaması düzeyinin azaldığı şeklinde ayrıca siz hani teoride de bunu bir ölçekten doğan getir i çerçevesinde
doğru olduğunu söylediniz. Ben bunun Türkiye gerçeğiyle uyumlu olup olmadığını merak ettim. Siz ne
gözlemliyorsunuz, buradaki bulgularınız ve teorinin aksi var mı? Son olarak hatta şu anda projektör
görüntüsünde de var. Son madde, politik faktörlerin etkisi vardır araştırılmalı dediniz. Sayın Macit hocamda
zaten konuşmasını bu çerçevede tamamlamıştı. Bir takım tespitlerin yapılması gerekir demişti, siyaside
olabilir demişti. Siz bunlar araştırılmalı diyorsunuz. Bu konuda bir yöntem var mı? Bu konuda da ayrıntı
alabilirsem, çok teşekkürler.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Evet, buyurun.
Yrd.Doç.Dr. Murat ASLAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle ekonometri alanında oldukça yeni teknikleri kullanıp bizlere
öğrettikleri için. Ben regresyon analizinde kişi başına gayri safi yurt içî hasıla, nüfus, sosyal gelişmişlik
endeksi gibi değişkenlerin bağımsız değişkenler olarak regresyona sokulması durumunda özellikle kişi başına
gayri safi yurt içi hasıla ve sosyal gelişmişlik endeksi arasında çok ciddi bir multicollinearity problemi
olduğunu düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla bu iki değişkenin aynı anda regresyona sokulması durumunda
regresyon sonuçlarının parametre tahminleri bence olması gerekenden farklı çıkabilir. Yine kendinizin de
belirttiği gibi, politik faktörlerin etkisi araştırmayı da etkilemiş. Kamu tercihi teorisinden de hareketle
1990'lı yıllarda Alesina, Perotti gibi değerli iktisatçıların ortaya koyduğu politik iktisat yaklaşımından mesela
partizan politik teoriyi içseli eşti rerekten özellikle belirtilen illerde milletvekilleri hangi partilerden çıkmış
bunlarında modele sokulması durumunda belki modelin daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür
ederim.
Doç.Dr. Tarkan ÇAVUŞ OĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Sunum için teşekkürler, Sayın Sağbaş ve Sayın Kaya. Benim yine ekonometrik yöntemle ilgili bir takım
sorularım olacak kendilerine, net ve ortaya koyamadığım bir sonuç. Şimdi siz bu tablo 4'te verdiğiniz
sonuçlarla OLS tahminî sonuçlarına göre o modeli uyguladığınız testte mekansal otokorelasyon var
sonucuna varıyorsunuz. Şimdi daha sonraki yani mekansal otokorelasyon olduğu İçin tahmin edilmesi
gereken (SEM) ve (SAR) modellerinde ise testi yapıp yok sonucuna varıyorsunuz bu modellerde yanlış
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anlamıyorsam yani siz yanlışlıklar varsa düzeltirsiniz. Şimdi ondan sonrada İller arasında yani mekansal
otokorelasyon yoktur o yüzden iller arasında herhangi bir dışsallık yoktur gibisinden bir ifade kullanılıyor.
Bence orada hatalı bir yorum var, yani tam tersine burada İller arasında bir dışsallık var, yani kamu
harcamaları arasında illerin, komşu illerin özellikle birbirlerini etkilemesi söz konusu. O yüzden zaten
otokorelasyon sonuçları bir problemdir. O yüzden böyle bir ilişkinin varlığı nedeniyle (SEM) ya da (SAR)
modeli kullanıyoruz. Yani sonuçlar bu otokorelasyondan etkilenmesin diye ve o modellerin sonuçlarını baz
alarak politika önermeleri yapıyoruz. Acaba böyle mi yani ben yanlış mı anladım oradaki ifadeyi. Yani benim
kısaca söylemek istediğim şu; mekansal otokorelasyon yoktur diye söylediğimiz modeller aslında gerçek
anlamda bu söz konusu kutlanılan veriler ışığında iller arasında otokorelasyon var dememizi gerektiriyor.
Tabi bununla bağlantılı olarak son sorum da şu, eğer hani birçok sonuç veriyorsunuz, EKK işte korelasyon
katsayıları ve en sonda işte bu (SEM) ve (SAR) modelleri, o yüzden hani biraz karışıyor net izleyemedim ben
sonucu ama eğer mekansal otokorelasyon varsa baz almamız gereken sonuçlar politika önermeleri için
(SEM) modelinin sonuçlarıysa burada tabloda yani dağıtılan tebliğdeki tabloda kişi başına gayri safi yurt İçi
hasılayı anlamlı diye metin içinde ifade ediyorsunuz ama burda aslında anlamsız çünkü altındaki olasılık
değeri 0,64, 0,05'ten düşük olursa biz bunun anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamsız. Aynı şekilde
altındaki nüfus değişkeni de anlamsız olarak ifade ediliyor ama burada da olasılığı 0,03 olduğu için ve
0,05'ten düşük olduğu için anlamlı ama hani diğer sonuçlarda da farklı ifadeler olduğu için yani biz sonuçta
bu iki değişkenin sağlık harcamaları üzerindeki etkisinin ne olduğunu öğrenebilir miyim acaba hani eğer
temel modelimiz (SEM) modeliyse, teşekkürler.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Evet, arkadaki arkadaşımız.
Arş.Gör.Dr. Abdullah TEKBA5 (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sunum için teşekkür ediyorum. Burada analizler yapılırken kişi başına sağlık harcaması iller bazında ve kişi
başına eğitim harcaması kullanılmış ancak tabi il nüfusu baz alınarak bu hesaplamalar yapılmış. Fakat şöyle
bir tespit yapabiliriz, örneğin İstanbul ilinde yapılan sağlık harcaması ve eğitim harcamasından tamamen
İstanbul'da yaşayanlar yararianabiliyorken Erzurum'da yapılan eğitim ve sağlık harcamalarından sadece
Erzurum'da yaşayanlar değil civar illerde yaşayanlarında yararlanması mümkün. Örneğin Erzurum'da
üniversite hastanesi sadece Erzurum'da yaşayanlara değil belki civardaki bütün komşu illerde yaşayanlara,
belki bütün Doğu Anadolu'ya hizmet veren bir hastane. Dolayısıyla burada kişi başına sağlık harcaması baz
alınırken o ilde yaşayan nüfusun sağlık harcamasıyla oranlanması yerine o sağlık harcamasından yararlanan
o bölgede orada o ilde sunulan sağlık harcamasından yararlanan fakat sadece o ille sınırlı değil o bölgede
yaşayan nüfusun baz alınması herhalde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılması bakımından yerinde olacaktır.
Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Yok galiba, değil mi?
Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Öncelikle bildiri için teşekkür ediyorum. Ben belki yanlış anladım ama netleştirmek için soruyorum. İllerin
ilkokul çağı nüfusu arttıkça kişi başı ilkokul harcaması azalıyor dediniz sanırım ve biz bunun tersini
bekliyorduk dediniz. Bunun sebebini yani niyesini ben sormak istiyorum niye tersini bekliyordunuz. Nüfus
arttıkça kişi başı eğitim harcamasının da düşmesi diğerleriyle birlikte paralel değil mi? Yanlış anlamış
olabilirim Teşekkürler.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Teşekkür ederiz. O zaman cevaplara geçelim. Evet, buyurun efendim.
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D6ç.Dr. İsa SAĞBAŞ
Sırasıyla cevap vermek istiyorum bütün sorulara. Sorular için teşekkür ediyorum. Bazı sorular zaten bizim
çalışma esnasında düşündüğümüz, şu da olsa daha iyi olur mu dediğimiz konular yani bunlan üçüncü
kişilerden duyfnak memnuniyet verici, flk önce Macit hocamın yorumlarından başlamak istiyorum- Tabi ki
gelir dağılımı dengesizliği veri yani bireysel gelir dağılımı dengesizliği nasıl veriyse bölgesel gelir dağılımı
dengesizliği de veri, işte İtalya örneği, İngiltere örneği, Amerika örneği. Bunların hepsi veri. Bunları kısa
dönemde değiştiremiyoruz. Bu bizim yaptığımız çalışmada biz şunu yapmaya çalıştık. Kamu neden
etkilendiğini araştırmaya çalıştık. Dolayısıyla direk getir dağılımı dengesizliği ile bizim çalışmamızda
kullandığımız parametrelerin doğrudan bîr ilişkisi yok. Ahmet Beyin yorumları ve sorulanyla ilgili olarak
şunları söyleyebilirim. Yani zaten sunumunuz sırasında söyledim. Çalışmamızın kısıtları arasında merkezden
taşraya yapılan yardımların mekanizmasını bilmiyoruz. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bu konuda veride yok.
Özellikle bîz merkez satırı üzerine çok kafa yorduk. Yani çalışmamız esnasında, mülakatlar yani Maliye
Bakanlığı'na arkadaşım kaç sefer gitti. Bu merkez satırı nasıl çalışıyor diye. Yalnız şunu gördük. Diyelim kî
Karayollan Genel Müdürlüğü'nün işte merkez saymanlığının yapmış olduğu harcamalar var. İllerinde
karayolları kapsamında yapmış olduğu harcamalar var. Bu bazı illerde çok belirgin bir şekilde yüksek
rakamlar var, bazı illerde de yok. Yani kafa karışıklığı var. Özellikle merkez satırıyla itlerin toplamı arasında
ciddi bir orantı sı zlıkta var. Yani merkezden hakikaten çok fazla harcama yapılıyor. Bunlar, bizim düşüncemiz
şu, yani mesela Maliye Bakanlığı merkez saymanlığının yapmış olduğu harcama Maliye Bakanlığı'nın
Ankara'daki işte yapmış olduğu harcamalar anlıyoruz biz. Çünkü aşağıda bir Ankara satırı var. Fakat dediğim
gibi yani bunların işte bu merkez satırından taşraya yapılan harcama verileri bize açıklanmadığı müddetçe
bu konularda bizim analiz yapmamız mümkün değil. Diğer bir konu sosyal güvenlik kuruluşlarının
harcamaları. Bizim çalışma kapsamımızda değil bu yani sosyal güvenlik harcamalarının İl bazında
dağılımlarının nasıl bir trendi var, nelerden etkileniyor bunu araştırmadık. Bunu KÖYDES/BELDES ve
ilkokullara yapılan bağışlar, bunların hepsi bizimde düşündüğümüz şeyler. Mesela işte kalkınma öncelikli
yöre politikaları kamu harcamalarını nasıl etkiliyor? Çünkü bunlarında nihayetinde bir kamu harcama ayağı
var biraz vergi harcamalarına benziyor. Dolayısıyla bu verilerle ilgili bir takım problemler çözümlenmeden
bu konularda analiz yapmamız mümkün değil.
Ayşe hocamın sorusuna gelecek olursak belediye harcamaları da dahil edilirse sonuçlar farklı çıkar mı? Tabi
ki farklı çıkar hocam. Çünkü sizinde bildiğiniz gibi Türkiye'de merkezden aktarılan transferlerden aslan payını
büyükşehir belediyeleri alıyor özellikle de İstanbul. Çünkü kaynak esasına dayalı olarak işte il sınırları
içerisinde toplanan verginin önemli bir kısmı işte % 5'i kendisine döndürüldüğü için oradan çünkü İstanbul
Türkiye'de toplanan vergilerin % 40'ını topluyor. Bunun % 5'i kendisine dönüyor Büyükşehir belediyesi
olarak. Bu merkezden belediyelere yapılan transferlerle ilgili bir şey. Bu İstanbul'u olumlu etkileyebilir ama
Erzurum'u pek olumlu etkilemeyebilir. Yani Büyükşehirlere bağlı olarak Erzurum'un yanında başka bir
komşu ili büyükşehir değil. Bu ikisinin de belediye harcamalarını mesela kamu harcamalarıyla konsolide
ederek eğer bir analiz yaparsan dışsal değerlerimizin sayısı tamamen fazialaşır. Yani genellikle yerel
yönetimler maliyesi alanında yapılan çalışmalarda şu yapılıyor. Yani büyükşehir belediyeleriyle standart
belediyeleri iki grup halinde çalışıyordu. Bunun sebebi de yapısal farklılıkları özellikle gelir yapılarındaki
farklılıkları.
Binhan Hanımın sorusuna gelecek olursak bu Ölçek ekonomileriyle ilgili bir soru sordu. Şimdi nüfusun etkisi
kamu harcamaları üzerinde beklenen işareti artı da olur eksi de olabilir, beklenen işaret. Çünkü nüfus
arttıkça sosyal ihtiyaçlarda artıyor. Dolayısıyla kamu harcamalarının da artması bekleniyor. Literatürde hep
bu şekilde açıklanıyor. Fakat ölçek ekonomilerinden kaynaklanan bir şekilde de nedenleri kamu harcamaları
özellikle kişi başına kamu harcamaları azalması beklenir. Bunun sebebi de şu, diyelim ki bir milyon nüfuslu
bir yerde de belediye başkanı var. On bin nüfuslu bir yerde de bir belediye başkanı var. Yani kişi başına
maliyetler azalıyor. Bizim yaptığımız çalışmada kişi başına kamu harcamaları azalıyor. Bunun, bu sonucun
açıklanabilmesinde kullanılacak nedenlerden bir tanesi ölçek ekonomileri, yani ölçek ekonomilerinden
yararlanılmasının bir sonucu bu, eğer eksik çıkmışsa. Diğer sorunuz şu politik faktörler araştırılabilir mi, nasıl
araştırılabilir? Bu konuda öncü çalışmalar var mı? Çok fazla, özellikle kamu tercihi teorisiyle başlayan süreçte
bu political business cycle dediğimiz konu başlığı altında çok fazla çalışmalar yapılıyor. Biz hep şunu söyledik.
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biz bu konuyu araştırmadık dedik, araştırmanın güç olacağını söyledik. Çünkü veri tabanımız, veri yılımız
2004'te başlıyor ve 2004'ten 2002'den beri Türkiye'de iktidar partisi değişmedi. Yani yerel bazda da ciddi bir
değişiklik yok. Çok zor çünkü 2007'd e yapılan seçimlerde iktidar partisi 81 İlin 80'inden milletvekili çıkartmış.
Yani birisine fazla birisine az yapmasının arkasında bir politik faktör var mı bunu araştırmak ancak bir iktidar
partisi değişikliği ile veya da ciddi bir kutuplaşma olması halinde mümkün. Çünkü biliyorsunuz bir şey
değişmiyorsa araştırma yapmaya gerek yok. Yani birden fazla değer alabilen her şeye değişken diyoruz,
iktidar partisi değişmedi yani bu mevcut. Ama 2014'te 2024'te zaman serisi çalışmalan yapılır, bu konuda
kapı açık, ama dediğim gibi politik faktörlerin araştırılması konusunda da çok zengin bir literatür olduğunu
biliyorum.
Murat Beyin sorusu, otokorelasyon olup olmadığı, var. Gayri safi yurtiçi hasıla ile sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksi arasında yüksek bir korelasyon var. Zaten ayrı ayrı denklemlerde analiz ettik biz bunu. Elinizdeki
bildirilerle bugün sunduğumuz sunu biraz farklı yani sonradan birazda hakem raporlarıyla birlikte bazı
düzeltmeler yaptık. Bu arada hakemlerden gelen raporlar İçin hakemlerimize de teşekkür ediyoruz.
Abdullah Beyin sorusu zor bir konu işte Erzurum'a civar illerden insanlar geliyor, hastane hizmetinden
yararlanıyor. Haklısınız, bizde bu konuyu düşündük çünkü sağlık harcamaları içerisinde özellikle genel
hastane hizmetleri içerisinde üniversite hastanelerinin harcamalarının olduğunu da biliyoruz. Hatta
üniversite hastanelerinin rakamlarına da ulaştık onları çıkartıp yani üniversitelerden, üniversite
hastanelerinin harcamalarından bağımsız bir genel hastane hizmeti verisine ulaşmamızda mümkün. Bunun
için yeni bir analiz yapmak mümkündü. O konuyu biliyoruz yani özellikle üniversite hastaneleri civar illerden
hasta alıyor. Mesela Kütahyalılar Eskişehir'e gidiyor. Bunu biliyoruz veya gelirlerse Afyon'a geliyor. Bunun
gibi, dolayısıyla üniversite hastaneleri birer il hastanesi değil, bölge hastanesi aslında. Ama dediğim gibi
onları genel hastane hizmetleri verilerinden çıkartıp yeniden bir analiz yapmak yani sağlık harcamalarının
belirleyicilerini araştırmak mümkün.
Son olarak Ferhat Beyin sorusu kişi başına ilköğretim harcamalarıyla kişi başına ilköğretim çağı nüfusu
arasında negatif bir ilişki bulduk. Yani nüfus arttıkça aslında burada ölçek ekonomilerini beklemiyoruz. Yani
öğrenci başına harcamanın artmasını bekliyoruz. Fakat sonuç bunu teyit etmiyor. Beklentilerimizi teyit
etmiyor. Arzulanan bir durum değil. Belki bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkate alması gerekiyor. Tarkan
Beyin sorusunu Ayşe Hanım Cevaplayacak.
Arş.Gör. Ayşe KAYA
Teşekkür ederim hocam. Sayın Tarkan Çavuşoğlu'nun sorusunu sanırım sunum esnasında çok açık bir
şekilde ifade edemedim. Mekansal otokorelasyon var evet, bunu tespit ettik. Fakat mekansal
otokorelasyonun olması illerin kamu harcamalarını kendilerine sınır olan illerin kamu harcamalarının
belirlediği anlamını vermiyor bize mekansal ekonometri modelinde, öncelikle rasyo testleri yapıldıktan
sonra bir mekansal otokorelasyon olduğu tespit ediliyor. Daha sonra (SEM) ve (SAR) modelleri modellenip
ikisi arasında tercih yapılıyor. Dolayısıyla mekansal otokorelasyon iller arasında harcamaların birbirlerini
etkilediği yönünde değil bu illerin deterministik kısmında modelin açıklayamadığı, açıkladığı kısmın dışındaki
bazı faktörler tarafından etkilendiği yönünde sonuçlar verdiği için (SEM) modeli, (SAR) modeli tercih
ediliyor. Birkaç aşamalı bir analiz olduğu için direk hani illerin harcamalarının birbirlerini etkilediğini
söyleyemiyoruz. Tebliğdeki bazı değişkenlerin bazılarının anlamlı bazılarının anlamsız olduğu fakat şimdiki
yaptığım sunumda değişik değerler verdiğimi söyledi hocam, burada daha önce bildirinin dağıtılmış ve
basılmış olmasından kaynaklı. Ondan dolayı özür diliyorum ben. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Teşekkür Ederiz efendim. Bugünkü öğleden sonraki bu oturumun birinci kısmını böylece tamamlamış
bulunuyoruz. Şimdi lütfen 16:15'te tekrar toplanmak üzere çay aramıza buyurunuz.
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Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Burada üzerinde durulması gereken bir konu var. Bu konuyu iki arkadaşımız hazırladı ama bir arkadaşımız
sunacak. O nedenle kendisine teker teker verdiğimiz yirmi dakika, yirmi dakika kırk dakika değilde, yirmi beş
bilemedin otuz dakika bir süre vermiş olacağız. Bu süreyi dikkatli kullanmasını rica edeceğiz kendisinden,
buyurun efendim. Evet belirttiğimiz konulu tebliği, tebliğ sahiplerinden Yrd.Doç.Dr. İdris Sarısoy, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesinden sunacak.
Yrd.Doç.Dr. İdris SARISOY
*

Teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer hocalarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Koç ile birlikte
hazırladığımız Türkiye'de kamu sosyal transfer harcamalarının yoksulluğu azaltmadaki ekonomik analizini,
ekonometrik analizini sunmaya çalışacağım.
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Giriş
Yoksulluk, başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere, bütün ülkeler için önemli bîr toplumsal sorunu teşkil
etmektedir. Az gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü, gelişmekte olan ülkelerde ise nispeten daha az
bir kısmı bu grubu temsil etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yoksulluk daha çok bölgesel niteliktedir. Bu
doğrultuda konuya baktığımızda yoksulluk sorununun büyük ölçüde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.
Önemli bir toplumsal sorun olan ve ekonomik anlamda çarpık bir gelir dağılımının sonucunda ortaya çıkan
yoksullukla sürekli olarak mücadele edilmektedir. Yoksulluğu azaltmak için kullanılacak araçların seçimi ve
bunların uygulanmasında benzerliklerle birlikte, ülkelere göre çeşitli farklılıklar da söz konusudur.
Yoksulluğun azaltılması için uygulanan benzer politikalardan en yaygın olanı kamu harcamalarıdır. Kamu
harcamalarıyla, doğrudan gelir transferi yoksulluk grubundakilerin harcama bütçesine katkı yapmak veya
mesleki becerilerin kazandırılması ve kişisel yeteneklerin geliştirilmesi (girişimcilik vb.) gibi uygulamalarla
yoksulluk sınırının altındaki kişilerin yaşam düzeylerinin bu sınırın üzerine çıkarılması amaçlanmaktadır.
Kamu harcamaları yoluyla yoksulluğun mutlak surette ortadan kaldırılması mümkün olmamakla birlikte, bu
yolla yoksulluğu belli oranda azaltma imkanı vardır.
Son yıllarda Türkiye'de yoksulluk sınırının altındaki gruplara yapılan kamu sosyal transfer harcamaları
önemli miktarda artmıştır. Söz konusu dönemde yoksul nüfus oranında da önemli bir gerileme göze
çarpmaktadır. Her ne kadar Türkiye'deki yoksulluğun azalmasında yerel yönetimler ile bazı dernek ve
vakıfların yaptıkları katkıların payı olsa da, kamu kesiminin her yıl miktarını artırarak yapmaya devam ettiği
kamu sosyal harcamalarının etkisi büyüktür. Bu çalışmanın odak noktası, kamu kesimi tarafından yapılan söz
konusu harcamaların Türkiye'deki yoksulluğun azaltılmasında ne kadar bir etkiye sahip olduğunun
belirlenmesi ile alt gruplarda en çok etkinin hangi kesimde regresyon analizi yardımıyla tespit edilmesidir.
1. Yoksulluk Kavramı ve Yoksulluğu Belirleyen Faktörler
Yoksulluk kavramıyla temel olarak giyinme, barınma ve gıda ihtiyacının karşılanmasıyla oluşacak refah
düzeyinin altında kalanlar ifade edilmektedir. Bu da mutlak yoksulluk olarak tanımlanmaktadır (Hagenaars
ve de Vos, 1988: 214). Bunun yanında kişinin yaşadığı toplum tarafından yoksul olarak kabul edilebilecek bir
düzeyin altında hayatını sürdürmesi ise göreli yoksulluk olarak ifade edilmektedir (Hagenaars ve de Vos,
1988: 215). Diğer taraftan gelir yoksulluğu ve insani yoksulluk ayrımında, yaşamını sürdürecek gelir
düzeyinin altında olanlar gelir yoksulu (Hagenaars ve de Vos, 1988: 215 - 216), gelir yoksulluğundaki
duruma ilave olarak kişinin bazı iktisadi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanamamasına da insani yoksul
denir (UNDP, 1997: 15 - 20). Yoksulluk tanımlamasında yapılan diğer bir sınıflandırma ise Kırsal Yoksulluk Kentsel Yoksulluktur. Çeşitli kıstaslar göre yapılan yoksulluğun diğer bir tanımı da kırsal kesimde yaşayanlar
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ile kent merkezinde yaşayanlar arasında yapılan ayrımdır (MASIKA, de HAAN ve BADEN, 1997: 2 - 3). Böyle
bir aynmın gerekçesi ise kırsal kesimdeki yoksul nüfus ile kent merkezlerindeki yoksul nüfusun bazı farklı
özellikler taşımasıdır. Yoksulluğu önlemeye yönelik politikalar oluşturulurken kırdaki ve kent merkezindeki
yoksullar arasında bir aynm yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu politika kırsal kesimdeki
1
veya kent merkezindeki ya da her iki kesimdeki yoksulluğun önlenmesinde etkisiz kalabilir .
Yukarıda genel olarak ifade ettiğimiz yoksulluğun tanıma İlişkin sınıflamalar sadece bunlarla sınırlı değildir.
Bunların dışında Objektif - Sübjektif Yoksulluk, Güçsüzlük ve Sesini Duyuramama, Zayıflık ve Korunmasızlık,
Sosyal Dışlama, Bağımlılık ve İzolasyon (Aktan ve Vural, 2002: 6 - 12) gibi aynmlar da söz konusudur. Ancak
araştırmanın özüne önemli bir katkısı olmayacak olan sınıflamaların detayına girilmeyecektir. Bu detaylara
girmeden araştırmanın sonraki başlıklarında kullanılacak olan terminolojiye ışık tutması bakımından
2
yukarıdaki tanımlan ve açıklamaları vermekle yetineceğiz .
Yoksulluk olgusu birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak neticesi genellikle aynıdır. Diğer bir
ifadeyle, çeşitli sebeplerden dolayı kişilerin gelirlerinde veya harcama bütçelerinde meydana gelen
azalmalar, onları yoksulluk seviyesine düşürmektedir. Bu grupta olan kişilerin durumunu açıklamak için bazı
temel verilere ihtiyaç vardır. Bunlar giyinme, barınma ve gıda durumuna ilişkin göstergeler olup,
yoksulluğun temel düzeyde belirlenmesini sağlar. Söz konusu faktörlere eğitim, sağlık, güvenlik, kültürel
ihtiyaçlar, ekonomik gelişmeler, ekonomik ortam gibi faktörler de ilave edildiğinde yoksulluk denklemindeki
belirsizlikler büyük ölçüde giderilmiş olur. Diğer taraftan yoksulluğun belirleyicisi olarak ifade ettiğimiz bu
faktörlerin ilk bakışta çok gereksiz veya yoksulluğun açıklamasına katkısının olmayacağı şeklinde bir eleştiri
getirilebilir. Ancak yoksulluğun oluşmasında söz konusu faktörlerin katkısı dışlanmayacak kadar önemlidir.
Durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, güvenlik, eğer bir ülkede devlet kişilere güvenli bir yaşam ortamı
oluşturamıyorsa, söz konusu ülkedeki ekonomik durumun iyi olacağını söylemek çok zordur. Böyle bir
ortamda gelirlerin önemli bir kısmına toplumda güçlü olanlar sahip olacak, emek gücüyle çalışan (yoksul) ve
güçsüz olanlar (korumasız) bu süreçte güçlü olanlar tarafından büyük ölçüde sömürülecek ve yoksul kişilerin
refah sınırına olan uzaklığı daha da artmış olacaktır.
2. Yoksulluğu Ortaya Çıkaran Nedenler ve Yoksullukla Mücadelede Eden Kurumlar
Yoksulluğu önlemek için yapılacak ilk iş, yoksulluğa neden olan faktörleri doğru bir şekilde tespit etmektir.
Bu süreç, yoksullukla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Çünkü doğru bir şekilde tespit edilemeyen
yoksulluk nedenleri, yoksulluğu azaltmak veya ortadan kaldırmak İçin uygulanacak politikalarla uyumlu
olmayacağından, istenilen neticenin elde edilmesi zorlaşacaktır 3 .

1

Eğer söz konusu politika kent merkezindeki yoksulluğu hedef almışsa, kırsal kesimdeki yoksulluğu; kırsal kesimdeki

yoksulluğu hedef almışsa, kent merkezindeki yoksulluğu; hiç birini dikkate almamışsa, hem kırsal hem de kent
merkezindeki yoksulluğu azaltıcı etkisi oldukça zayıf olur.
2

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar Vural, "Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar

ve Ölçüm Yöntemleri", Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu
Yayınları, 2002.
3

Örneğin kişiler meslek sahibi olmadığı için gelir elde etme imkanı olmadığı bir durumda, bu kişinin ayni veya nakdi

yardımlarla tüketim harcamalarının kamu tarafından karşılanması bu kişinin/kişilerin yoksulluğunun sona ermesine
neden olmaz. Aksine bu süreç bir taraftan kamu harcamalarında etkinsizliğine, diğer taraftan da asalak bir sınıfın
oluşmasına neden olur. Çünkü çalışmadan tüketim harcamaları finanse edilen bir kişi kendisini yoksulluk riski altında
görmeyeceğinden, çalışma konusunda isteksiz davranabilir. Verimli yatırım harcamalarının finansmanında kullanılması
gereken kamu harcamalan da bu harcamalar dolayısıyla verimsiz hale dönüşür. Bu sebeple bu durumda olan kişilerin
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Ülkelerin ekonomik, sosyal ve diğer konular bakımından sahip olduktan farklılıklar yoksulluğa neden olan
faktörlerin ülkelere göre değişmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte bir ülkede yoksulluğun nedeni
olan bir faktör diğerlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla bir faktöre bağlı olarak ortaya çıkan
yoksulluk olgusu, zamanla diğer faktörlerin tesiriyle etkisini genişletebilir ve kontrolü zorlaşır. Bu sebeple,
yoksullukla zamanında, doğru araçlarla ve bunlan da etkin kullanmak suretiyle mücadele etmek gerekir.
Bir ülkede kişilerin belli bir kısmının yoksullnk düzeyinde yaşamlarını devam ettirmelerine neden olan bazı
4
faktörler vardır. Bunlan şöyle açıklayabiliriz .
•

Doğal Afetler: Doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yangın, vb.) insanlann yaşam standartlarını çeşitli
düzeyde etkilediği için, söz konusu faaliyetler yoksulluğun nedenlerinden biri olarak
zikredilmektedir. Doğal afetlerin etkisi, bu olayların şiddeti, meydana geldiği mekanın özelliği
(örneğin doğal afetin olduğu yerdeki nüfus yoğunluğu) gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak
değişmektedir.

•

Savaş, İç Çatışma ve Terörizm: Savaş/iç çatışma ile yoksulluk ilişkisini bir taraftan kamu kaynaklarını
söz konusu savaşın/çatışmanın finansmanı için kullanmak suretiyle sosyal nitelikli kamu
harcamalarının azaltılması, diğer taraftan da bu sebeple insanların sağlık, sahip olduğu servet gibi,
yaşamını sürdürmede önemli bir yeri olan değerlerin yitirilmesi, yine bu süreçte bakıma ihtiyacı olan
kişi sayısının artması şeklinde açıklayabiliriz. Ayrıca savaş, iç çatışma ve terörizm nedeniyle,
bulundukları yerden daha güvenli göç edenler bu süreçte yoksulluğu artıran bir diğer önemli
faktördür 5 .

•

Kaynak Dağılımındaki Çarpıklıklar: Gelirin üretim faktörleri arasında dengesiz dağılımı toplumda
yoksulluğa neden olmaktadır. Özellikle tekelci piyasalar, baskı gruplarının etkisi ve bölgesel
farklılıklar gibi faktörler kaynakların adil dağılımını etkiler ve toplumdaki mevcut yoksulluk sınıfının
genişlemesine neden otur.

•

Ekonomik Krizler; Ekonomide çeşitti faktörle bağlı olarak ortaya çıkan olumsuzluklar kişilerin elde
ettiği gelir miktarını azaltmaktadır. Özellikle yoksulluk sınırının hemen üzerinde yer alan kişiler bu
gelir düşüşüne bağlı olarak, insanca yaşamanın gerektirdiği harcamaları yapacak gelirden mahrum
kaldıkları için yoksul duruma düşebilirler.

•

Küresel Sermaye Hareketliliğindeki Değişmeler: Günümüzde artan rekabet şartlarında varlığını
devam ettirmek isteyen işletmeler faaliyetlerini daha uygun koşulların olduğu diğer ülkelere veya
aynı ülke içinde değişik bölgelere kaydırabilirler. Bu hareketlilik işletmelere önemli faydalar
sağlarken, bu işletmenin faaliyetleri sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak fayda elde edenler
bundan mahrum kalırlar (DPT, 2001:129-130).

tüketim harcamalarını finanse edilirken, aynı zamanda ilave kamu harcaması ve diğer yollarla bu kişilerin meslek sahibi
olması sağlanmalıdır. Ancak çalışma gücünü kaybetmiş (yaşlı, sakat vb.) yoksul kişiler için yukarıdaki politika doğru bir
yaklaşım olabilir.
4

Yoksulluğun nedeni olarak yukanda açıkladıklarımızın dışında başka faktörler de bir ülkede yoksulluğa neden

olabilirler. Ancak burada söz konusu faktörleri açıklarken en çok rastlanan ve niteliği itibariyle genellik arz edenlerle
yer verilmiştir.
5

Göç, yukarıda belirtilen nedenlerle olabileceği gibi, bazen de yoksulluğun sonucu da olabilir. Buna göre, insanlar

yoksul oldukları için daha iyi yaşam standardına ulaşacaklarını düşündükleri yerlere doğru göç edebilirler (Skeldon,
2002: 71-75).
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•

Sağlık Koşullan: Sağlık koşulları ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi insanlann sağlık sorunları nedeniyle
çalışma güçlerini kısmen veya büyük ölçüde yitirmeleri, diğer taraftan da gerek kamu kaynaklarının
gerekse kişisel getirin büyük bir bölümünü sağlık harcamalarının finansmanında kullanılması
nedeniyle kişilerin yaşam standartlarını yükseltecek harcamalardan mahrum kalmaları şeklinde
açıklayabiliriz.

•

Eğitim İmkânlarından Mahrum Kalmak: Eğitimli bir İnsan genellikle, gelişen ekonomik ve sosyal
şartlara karşı kendini daha iyi korur ve fırsatları daha iyi değerlendirir. Ancak eğitimsiz insanlann
yeni gelişmeleri algılamalar?, yorumlamaları ve bunlara karşı yeni bir plan oluşturması imkânsızdır.
Bu sebeple değişen şartlarda ortaya çıkan fırsatlardan yeterli ölçüde istifade edemeyenler bu
sürecin imkânlarından yeterli payı alamazlar. Böylece yoksulluk ile refah düzeyi arasındaki fark
açılır.

•

Ekonomik Gelişmeler: Ekonomik gelişmeler insanlara bir taraftan yeni fırsatlar sunarken, diğer
taraftan da onların harcama bütçelerinin genişlemesine neden olur. Fırsatlardan yararlanma ile
harcama bütçesindeki genişleme arasındaki fark birbirine yakın olduğu ölçüde kişilerin yaşam
standartlarında çok önemli bir değişim meydana gelmez. Ancak tersi durumda bir dönem varlıklı
olarak kabul edilen kişiler bu farkın açılmasıyla bir süre sonra yoksul duruma düşebilirler.

•

Kültürel İhtiyaçların Karşılanamaması: 1997 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından geliştirilen "insani yoksulluk" kavramının bir parçası olarak dikkate alınan kültürel
ihtiyaçlar yoksulluğun belirlenmesinde gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu faaliyetler sayesinde
kişiler sosyal ortama ve hayata tam olarak intibak etmekte ve toplumla bütünleşmektedir.

•

Vasıfsız İşgücü/Emeğin Yeterli Düzeyde Nitelikli Olmaması: Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler ile nüfus artış hızı yüksek olanlarda çalışma çağındaki işgücünün büyük bir bölümünün belli
bir uzmanlık alanı yoktur. Ayrıca söz konusu ülkelerde eğitim planlaması ve eğitimin içeriği
uygulamadaki ihtiyaçlara göre belirlenmediğinden, eğitimli kişiler de mesleklerinde yeterli düzeyde
kalifiye nitelikleri haiz değildir. Bu yüzden insanlar ya istedikleri işi bulamadıkları İçin çalışmamayı
tercih etmekte veya düşük ücretle çalışmaya razı olmaktadır.

Yoksulluğu azaltmak için kurumsal düzeyde yapılan çalışmaları üç grupta değerlendirebiliriz. Bunlar
uluslararası kurumlar, ulusal kamu kurumları, ulusal özel kurumlardır. Üç grupta topladığımız bu kurumlar
yoksullukla mücadele eylem planlarını oluşturmakta ve yoksulluğu azaltmak için bu doğrultuda çalışmalarını
yürütmektedir. Uluslararası düzeyde yoksullukla mücadele eden en önemli iki kurum Dünya Bankası ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'dır. Uzunca bir süredir bu doğrultuda faaliyet yürütmelerine
rağmen yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı ülkelerde yoksulluğun azaltılmasında önemli bir başarı
sağlandığını söylemek güçtür. Aynca uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları da
yoksulluğun azaltılması için benzer faaliyetler yürütmektedir. Diğer taraftan ulusal düzeyde hükümetler
kamu harcamalarının bir kısmını bu amaç için kullanmaktadır. Bu amaçla yapılan kamu harcamalarının her
ülkede aynı düzeyde etkili olduğunu söylemek güçtür. Son olarak ulusal düzeyde başta sivil toplum
kuruluşları olmak üzere, özel kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların yoksulluğun azaltılmasında
önemli katkılarının olduğunu söyleyebiliriz.
3. Yoksulluğu Azaltmak için Kullanılan Kamu Harcamalarının Kapsamı ve Özelliği
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, yoksulluğu azaltmak İçin yoksulluğa neden olan faktörleri belirleyip onların
ortadan kaldırılması gerekir. Yoksulluğa neden olan faktörlerin farklılığı dikkate alındığında, kamu sosyal
harcamalarının da nitelik itibariyle farklılaştırıimalıdır. Böyle bir ayrım yapılmadan gerçekleştirilecek
harcamalar farklı yoksul grupları üzerinde (mesleği olmayan yoksullar, eğitimli yoksullar vb.) aynı düzeyde
etkiye sahip olmayabilir. Diğer bir ifadeyle, aynı miktardaki bir sosyal harcama kırsal kesimdeki yoksulluğun
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%10 azalması sağlarken, kent merkezindeki yoksulluğu %3 azaltabilir. Bu değişiklik kırsal ve kent
merkezlerinde yoksulluğa neden olan faktörlerin farklılığından kaynaklanmaktadır.
6

Yoksulluğu azaltmak için hükümetlerin yaygın olarak kullandığı araç kamu harcaması d ir . Yoksulluğun
kaynağı ne olursa olsun, bunun için büyük ölçüde kamu harcaması yapılması gerekmektedir. Ancak bazen
kamu gelirlerinin de benzer amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Örneğin belli gelir düzeyinin (yoksulluk
sınırının) altındaki kişilerin elde edeceği gelir vergiden muaf tutulabilir veya söz konusu gelire daha düşük
bir vergi oranı uygulanabilir. Yoksulluğun azaltılmasında bir araç olarak kullanılmasına rağmen, bu
uygulamanın kamu harcaması kadar geniş olduğunu söylemek güçtür.
Yoksulluğu azaltmak ign kullanılacak kamu harcamaları transfer harcamaları niteliğinde olup, sosyal kamu
harcamaları olarak da nitelendirilmektedir. Söz konusu harcamalar uygulamada şu şekilde kullanılabilir:
•

Doğrudan gelir transferi

•

Harcama bütçesi finansmanı

•

Vasıfsız veya geçerliliğini yitirmiş meslek gruplarına yeni ve geçerli meslekler kazandırılması

•

Girişimcilik vasfının kazandırılması

•

Diğer uygulamalar (sağlık, eğitim, güvenlik ve diğer sosyal imkânların geliştirilmesi)

3.1. Doğrudan Gelir Transferi
Bu uygulamada yoksulluk sınırının altındaki kişilere yoksulluk düzeyine bağlı olarak gelir transferi
yapılmaktadır. Genellikle, yoksul kişilere transfer edilen geliri nasıl kullanacağına ilişkin herhangi bir
sınırlama yoktur. Burada kişilerin söz konusu gelirleri kendi faydasını en yüksek düzeye çıkarmak için
kullanacak bilince sahip olduğu, bu sebeple gelirin kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılması ve
koşul getirilmesi durumunda, kişinin aynı gelirden daha az fayda elde etmesine neden olacağı düşüncesi
hâkimdir.
3.2. Harcama Bütçesi Finansmanı
Burada doğrudan gelir desteğinin aksine, yoksul olan kişilerin sahip olacakları gelirler ile kendi faydalannı en
üst düzeyde gerçekleştiremeyecekleri, bunun yerine onların faydasını en üst düzeye çıkaracak tüketim
malları ve hizmetleri alınmak suretiyle yoksul olan kişilere dağıtılmaktadır. Bu uygulama genellikle ayni
yardım ve ihtiyaç duyulan hizmetin maliyetinin karşılanması şeklinde olmaktadır7. İlk bakışta doğrudan gelir
desteği ile harcama bütçesinin finansmanı birbirinin alternatifi olarak görülse de, aslında bu iki uygulama
birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü yoksulluğu azaltmak İçin sadece doğrudan gelir desteği veya
harcama bütçesinin finansmanı etkin bir yöntem olmayabilir. O zaman hangi yöntem daha etkin ise onun
kullanılması gerekmektedir.

6

Çalışmanın sınırlarına uygun olarak, burada yoksulluğu azaltmak için sadece kamu kesiminin kullandığı araçlar, bu

araçlardan da sadece kamu harcamaları niteliğinde olanlar ile söz konusu araçların uygulama yöntemlerine
değinilecektir. Diğer kurumların bu amaçla yaptığı çalışmalar bir başka araştırma konusu olduğundan, dikkate
alınmayacaktır.
7

Yoksulların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için odun, kömür yardımı yapılması gibi uygulamalar ayni yardımlara; sağlık

hizmeti ihtiyacı olanların bu hizmeti aldıktan sonra bunun maliyetinin devlet tarafından karşılanması da hizmet
yardımına örnek olarak gösterilebilir.
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3.3. Vasıfsız veya Geçerliliğini Yitirmiş Meslek Gruplarına Yeni ve Geçerli Meslekler Kazandırılması
Yoksulluğun en önemli sebeplerinden biri olan vasıfsız veya geçerliliğini yitirmiş meslek grubunda olanlann
meslek sahibi yapılması gerekir. Bu amaçla kamu harcamaları iş atölyelerinin kurulması, eğitim
merkezlerinin (çıraklık okulları gibi) açılması vb. uygulamalar için kullanılmaktadır. Eğer başarılı bir şekilde
uygulanabilirse yoksulluğu azaltmada oldukça etkin olabileceğini söyleyebiliriz.
3.4. Girişimcilik Vasfının Kazandırılması
Mesleğinde belli bir kalifiye düzeye ulaşmış ancak işletme kuracak kadar sermaye birikimi olmayan yoksul
kişilere belli bir düzeyde sağlanacak sermaye miktarı ile (mikro kredi uygulaması gibi) hem bu kişiler
yoksulluktan kurtulmuş olur hem de milli gelire daha fazla katkı sağlarlar. Ancak sermaye desteği ile
girişimci olarak desteklenecek kişilere belli bir düzeye kadar yapılan işle ilgili uzman desteğinin verilmesi ve
işletme faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir 8 . Her ne kadar girişimci belli bir mesleki birikime sahip
olsa da, mevcut piyasa şartlarında işletme faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda uzman
desteği alması gerekir. Ayrıca işletme faaliyetlerinin ilk başta belirtilen alanda olup olmadığı (verilen
sermayenin beyan edilen işlerde kullanılıp kullanılmadığı) uygulama aşamasında denetlenmelidir.
3.5. Diğer Uygulamalar
Sağlık, eğitim, güvenlik, savaş, iç çatışma ve doğal afetlerin neden olduğu hasarlar gibi nedenler toplumda
yoksulluğu artırabilir. Kamu harcamaları hem söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi hem de ülkedeki yaşam
koşullannın iyileştirilmesi için kullanılabilir. Buradaki uygulama iki şekilde olabilir: Bunlardan birincisinde
kamu harcamaları toplumdaki sağlık, eğitim ve savunma gibi herkesi ilgilendiren ve yaşam kalitesini
doğrudan etkileyen hizmetlerin niteliğini artırmak için kullanılabilir. Bu durumda devlet doğrudan ve büyük
miktarlarda kamu harcaması yapabilir. İkinci durumda ise ülkedeki yoksul kesimin çeşitli nedenlerle (ulaşım,
terör vb.) sağlık, eğitim ve savunma hizmetlerinden yeterince faydalanamayabilirier. Özellikle kırsal alanda
yaşayanlar bu durumla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunun çözümü için bir taraftan ulaşım imkânları
geliştirilmeli, diğer taraftan da söz konusu hizmetler bu alanlarda da yaygınlaştırılmalıdır.
Kamu harcamaları yukarıda sıraladığımız yöntemlerden biri veya bir kaçı aynı anda kullanılmak suretiyle
yoksullukla mücadelede edilmektedir. Ancak araçların kullanımını tek bir yönteme indirgemek söz konusu
aracın etkisini sınırlandırmaktadır. Örneğin insanlann tüketim kararlarını sınırlamamak amacıyla yoksullara
doğrudan gelir desteği yapılarak etkin bir sonucun elde edilmesi mümkün değildir. Çünkü yoksulların
tamamı aynı bilinç düzeyine sahip değildir. Bu sebeple kendisine transfer edilen geliri gerçek ihtiyaçlarını
karşılamak yerine, tali nitelikteki harcamalarının finansmanında da (örneğin sigara ve alkol gibi) kullanabilir.
Bu sebeple kamu harcamalarının uygulanma aşamasında mutlak surette farklılaştırma yapılması gerekir.
İnsanların özgür karar vermesini sağlamak adına yoksulluğun giderilmesi için aynı uygulamada (örneğin
sadece gelir desteği veya sadece harcama bütçesinin finansmanı) ısrar edilmemelidir.
Yoksulluk sınıflaması yapıldıktan sonra hangi yöntemin hangi grup için kullanılacağı belirlenmelidir. Ayrıca
uygulama surecinde elde edilen netice ile hedefler karşılaştırılmalı, eğer arada önemli sapmalar meydana
gelmişse uygulama süreci yeniden gözden geçirilmeli, aksaklıklar giderilmelidir. Gerekli olması durumunda
aracın kullanma yöntemi de değiştirilmelidir. Yoksulluğun azaltılmasında ancak bu şeklide kayda değer
başarılar elde edilebilir. Aksi halde kaynak aktarıldıktan sonra takibi yapılmıyorsa, hedeflenen neticelere

8

Örneğin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik girişimcilikte uzman desteği çok önemlidir. Çünkü bu faaliyet

gösterenler genlikle geleneksel usullerle üretim yapmakta, etkin ve verimli tarım ve hayvancılık konusunda yeterli bilgi
birikimine sahip değillerdir.
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ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Ayrıca kamu harcamalarının etkin kullanılamaması nedeniyle yoksulluğun
azaltılmasında belirlenen başarının elde edilememesi vergi mükelleflerini de olumsuz etkileyebilir.

4. Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik Kamu Sosyal Transfer Harcamaları
Yoksulluk az gelişmiş ülkelerin temel sorunu olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki Türkiye'de
yoksulluk uzun süredir varlığını devam ettiren önemli sosyal sorunlardan birisidir. Bu sorunun boyutuna
(yoksulluk düzeyi ve genel nüfus içindeki payı) ve çözümüne ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da,
uzunca bir süre uygulamada kayda değer bir gelişme olmamıştır. Mevcut uygulamalar, önemli bir değişikliğe
uğramadan devam ettirilmiştir.
Türkiye'de yoksulluk oranına ilişkin 2002 yılından önce yapılan çalışmaların sayısı son derece sınırlıdır.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) (Şimdiki ismi Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK) ile Dünya Bankası 1987 ve
1994 yıllarına ilişkin Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketlerinden elde edilen verileri dikkate
alarak yoksulluk oranına ilişkin bir çalışma yapmıştır. 2002 yılında sonra ise Hanehalkı Bütçe Anketi verileri
esas alınarak yoksulluk oranları ve buna ilişkin çeşitli istatistikler düzenli olarak yayınlanmaya başlanmıştır.
Yoksulluk istatistiklerindeki bu kesintiler yoksulluğun azaltılması için yapılan kamu harcamalarının etkilerini
tam olarak belirlenebilmesini güçleştirmektedir.

4.1. Türkiye'de Yoksulluğun Görünümü
Türkiye'deki yoksulluk düzeyini gösteren istatistik? verilerdeki yetersizlik nedeniyle, geçmiş yıllardan
günümüze yoksulluğun nasıl seyir izlediği hakkında kesin bir kanaate ulaşmak güçtür. Ayrıca yoksulluk
düzeyinin belirlenmesine ilişkin yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemlerin birbirinden farklı olması bu
mukayeseyi daha da zorlaştırmaktadır. Bir diğer sorun da yoksulluğun ayrıntılarına ilişkin 2002 yılından
önceki dönemlere ait veri olmamasıdır. Yoksulluğun ayrıntılarına ilişkin (eğitim, iş türleri, sektörler vb.
durumuna göre) gelişimini ancak 2002 - 2007 yılları arasında görme imkânı vardır.
Bu kısıtlar altında Türkiye'de yoksulluk düzeyini 9 gösteren çalışmalarda ortaya çıkan durumu şöyle ifade
edebiliriz: 1973 yılında toplam nüfusun yaklaşık 1/3'ü giyinme, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını
karşılanmasıyla oluşan refah düzeyinin, diğer bir ifadeyle mutlak yoksulluk sınırının altında yaşamlarını
sürdürmektedirler. Aradan geçen 21 yılda söz konusu yoksulluk oranı sadece %5'lik bir gerileme
kaydederek, 2004 yılında %26,98 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2004 yılından İtibaren yoksulluk düzeyinde
kayda değer bir azalma meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, mutlak yoksulluk oranında 1973 - 2004 yılları
arasında meydan gelen değişim (azalma) 2005 - 2007 dönemindekinden daha düşüktür (Tablo 1).
Yoksulluk kır ve kent ayrımına göre değerlendirildiğinde, kırsal kesimdeki yoksulluğun oldukça yüksek
olduğu görülmektedir. Yıllar içinde yoksulluk düzeyi 14 oranında gerilemiş olsa da, 2007 rakamlarına göre
kırsal yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun yaklaşık 1/3'ü hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşamlarını
sürdürmektedir. Aynı oran kent merkezlerinde oldukça makul düzeyde olup, 2007 yılı itibariyle %10,61
olarak ölçülmüştür (Tablo 1).

9

Bu çalışmada Türkiye'deki yoksulluk değerlendirmesinde gelir yöntemine göre mutlak yoksulluk tanımı

kullanılmaktadır.
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Tablo 1: Mutlak Yoksu luk Oranları, 1973 - 2007 (Yüzde Olarak)
1
1
1
2
3
4
1983
1973
1978
1987
1994
2002* 2003* 2004
2005*
MUTLAK
YOKSULLUK
(TÜRKİYE)

2006*

200/

32,01

24,98

29,88

27,00

28,30

26,96

28,12

25,60

20,50

17,81

18,56

Kır

-

-

-

41,50

35,00

34,48

37,13

.39,97

32,95

31,98

32,18

Kent

-

-

-

14,30

22,00

21,95

22,30

16,57

12,83

9,31

10,61

• Tarım

36,42

39,89

40,88

37,24

33,86

30,22

• Sanayi

20,99

21,34

15,64

9,85

10,12

10,13

• Hizmet

25,82

16,76

12,36

8,68

7,23

7,83

• İşsizler

32,44

30,97

27,37

26,19

20,05

26,56

• Ekonomik
olarak aktif
olmayanlar

22,15

22,82

20,95

15,92

13,60

15,54

34,55

37,04

34,02

27,71

25,23

26,11

• Ücretli maaşlı

13,64

15,28

10,35

6,57

6,00

6,15

• Yevmiyeli

45,01

İKTİSADİ
FAALİYET
TÜRLERİ
15 Yaş ve Üstü
• Çalışanlar

15 Yaşından
Küçük
İŞTEKİ DURUMU

43,09

37,52

32,12

28,63

27,05

• İşveren

8,99

8,84

6,94

4,80

3,75

3,30

• Kendi Hesabına

29,91

32,38

30,48

26,22

22,06

23,04

• Ücretsiz Aile
İşçisi

35,33

38,51

38,73

34,52

31,98

27,61

16,51

13,41
17,08

14,49
13,71

8,44
9,22

10,95

31,67

27,40

22,41

8,27
17,54

10,89
9,08

45,95

48,41

51,06

44,08

41,83

40,66

HANEHALKI
BÜYÜKLÜĞÜ
• Yoksul
Hanehalkı
1-2
3-4

16,37
29,03

5-6
7+
• Yoksul Fert
1-2

20,72

16,48

13,50

13,96

8,25

10,66

10,33

3-4

16,68

8,49

29,47
47,38

13,84
27,74

9,36

5-6
7+

17,48
32,04

17,76

49,22

51,97

22,77
45,99

9,28
21,16

42,98

42,07

Harcama Esaslı
Göreli
Yoksulluğu
(Türkiye)

14,74

15,51

14,18

16,16

14,50

14,43

Kaynak: 1 CELASUN, 1986: 2 1 0 ; 2 DAĞ DEM İR, 2002:11; 3 World Bank ve DİE (TÜİK), 2005: 8 ve 31; "TÜİK.
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Yoksulluğu iktisadi faaliyet türlerine göre incelediğimizde çalışan kesimde yoksulluğun yaygın olduğu sektör
tarım, en düşük olan ise hizmet sektörüdür. Ancak hizmet sektöründeki yoksulluk düzeyi çok önemli bir
gelişme kaydetmiştir. 2002 yılında hizmet sektöründeki yoksulluk oranı %25,82 iken 2007 yılında aynı oran
%7,83 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle hizmet sektördeki yoksulluk 6 yılda yaklaşık olarak 2/3
oranında azalmıştır. Aynı dönemde sanayi sektöründeki yoksulluk düzeyi ise yan yarıya gerilemiştir. Diğer
taraftan işsiz olanların yoksulluk oranı zamanla gerilemiş olsa da, hala yüksek seviyededir (Tablo 1).
Kişilerin işteki durumlarına göre yoksulluk oranlarına baktığımızda (Ücretsiz Aile İşçisi, Yevmiyeli, İşveren,
Kendi Hesabına, Ücretli maaşlı) en yüksek yoksulluk yevmiyeli çalışanlar ile ücretsiz aile işçilerindedir. Bu iki
kesimin 2002'deki yoksulluk oranı sırasıyla %45,01 - 35,33 iken 2007 yılında %27,05 - 27,61 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 1).
Türkiye'deki yoksullukla ilgili bir diğer gösterge İse hanedeki fert sayılarına göre yoksulluk oranıdır. Buna
göre hanehalkı fert sayısı arttıkça yoksulluk düzeyi de artmaktadır. Diğer bir ifadeyle hanehalkı kişi sayısı ile
yoksulluk düzeyi arasında pozitif bir korelasyon vardır (Tablo 1).
Tablo 2: Hanehalkı Fertlerinin Cinsiyet ve Eğitim Durumuna
Göre Yoksulluk Oranları (%, 2002 - 2007)
2002

2003

2004

Toplam

Erkek

Kadın Toplam

Erkek

Kadın Toplam

TÜRKİYE

26,96

26,72

27,19

28,12

27,92

28,31

25,60

25,20

25,98

6 yaşından küçük fertler
Okur-yazar değil
Okur-yazar olup bir okul
bitirmeyen
İlkokul
İlköğretim
Ortaokul ve orta dengi
meslek
Lise ve lise dengi meslek

33,17
41,07

32,92
46,52

33,44
39,61

37,75
42,42

38,24
47,22

37,23
40,95

34,19
45,11

34,19
48,50

34,18
44,10

34,60

35,50

33,74

35,87

36,32

35,45

33,67

34,19

33,16

26,12
26,47

28,06
28,40

24,33
24,10

27,55
29,56

29,81
- 29,13

25,47
29,98

24,36
25,49

27,50
25,37

21,55
25,60

18,77

19,49

17,38

18,31

19,66

16,03

13,00

14,95

9,45

9,82

10,99

8,24

11,19

12,27

9,73

8,28

9,69

6,39

1,57

1,22

2,12

2,66

3,04

2,05

1,33

1,57

0,93

Yüksekokul, fakülte ve üstü

2006

2005
TÜRKİYE
6 yaşından küçük fertler
Okur-yazar değil
Okur-yazar olup bir okul
bitirmeyen
İlkokul
İlköğretim
Ortaokul ve orta dengi
meslek
Lise ve lise dengi meslek
Yüksekokul, fakülte ve üstü

Erkek

Kadın

2007

Toplam
20,50
27,71
37,81

Erkek
19,97
27,86
40,59

Kadın Toplam
17,81
21,01
24,78
27,56
37,04
33,71

Erkek
17,32
25,12
36,79

Kadın Toplam
18,27
18,56
24,43
25,44
32,84
34,76

Erkek
18,27
26,47
39,72

Kadın
18,83
24,40
33,42

28,44

28,76

28,14

25,36

25,68

25,06

26,92

27,70

26,25

17,13
22,42

19,92

14,51
23,02

14,19
18,06

16,52
16,47

12,05
19,66

14,90
19,96

16,33
20,92

13,55

21,79

8,37

9,72

5,62

8,07

9,69

4,89

9,47

11,37

5,98

6,79

7,98

5,14

5,20

6,06

4,05

6,16

7,38

4,55

0,79

0,83

0,72

1,01

1,28

0,56

0,90

1,01

0,73

19,07

Kaynak: TÜİK
Yoksulluk oranı eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde, yoksullukla eğitim düzeyi arasında ters yönlü bir
ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk azalmaktadır. Bu grupta
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yoksulluğun en yüksek olduğu kesim hiç okuma - yazması olmayanlar, en düşük olanı ise yüksek okul,
fakülte ve üstündeki eğitim düzeyine sahip olanlardır. Zaman içinde okuma - yazması olmayan nüfusun
yoksulluk oranı azalma kaydetse de, hâlâ çok yüksektir. Yoksulluğun cinsiyet ayrımına göre dağılımına
baktığımızda çok önemli bir farklılık yoktur. Kadın ve erkekler arasındaki yoksulluk oranlan birbirine oldukça
yakındır (Tablo 2).
4.2. Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik Kamu Sosyal Transfer Harcamaları
Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için çeşitli kamu kurumları temel faaliyet alanlarıyla bağlı olarak bir takım
hizmetler sunmaktadır. Bu kurumların bir bölümü genel bütçe içinde faaliyet gösterenlerden oluşurken,
diğerleri ise mahalli nitelikte faaliyet gösteren belediyelerden oluşmaktadır. Genel bütçeye dahil kurumlar
ile belediyelerin yoksulluğu azaltmak için yaptığı çalışmalar genellikle koordineli yürütülmediği için,
yoksulluğun azaltılmasıyla elde edilecek başarıyı da sınırlandırmaktadır10.
Genel bütçeye dahil olup, yürüttüğü faaliyetlerle yoksulluğun azaltılmasına katkısı olan kurumlar Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), Sağlık Bakanlığı (SB), Vakıflar Genel Müdürlüğü
(VGM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'dur. Bu
kurumlardan SB herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yoksulların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını
sağlayarak; VGM muhtaç aylıkları, imaret (aşevi) hizmetleri, tedavi giderlerinin karşılanması ve burslar
vererek 11 ; SGK 2022 sayılı kanun uyarınca yaşlı ve özürlü kimselere maaş ödemeleri yaparak; SHÇEK ayni ve
nakdi yardımlar yaparak 12 ; SYDGM hem ayni hem de nakdi yardımlarla birlikte, girişimciliğin geliştirilmesi,
meslek kazandırılması gibi projeler üretmek suretiyle" yoksulluğun azaltılmasına katkı yapmaktadırlar. Bu
kurumların önemli bir bölümü veya mevcut kurumların yoksulluğun azaltılmasına yönelik faaliyetleri 1980'li
yıllardan sonra başlamıştır. Bu sebeple kurumsal düzeyde yoksulluğun azaltılmasına yönelik temel
politikaların oluşturulması bu dönemden sonradır.
Yoksulluğun azaltılması için faaliyette bulunan bu kurumlardan en çok kamu harcaması SB tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu kurumu SGK, SYDGM ve 5HÇEK izlemektedir. En düşük harcama ise VGM
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurumların yaptıkları harcamalar sürekli artmıştır. Ayrıca bu
harcamaların GSMH içindeki payı da artmıştır. 2002 - 2007 döneminde GSMH oranlarındaki artışlar dikkate
alındığında, oranın artması son derece önemlidir (Tablo 3).

Bu çalışmada kamu sosyal transfer harcamaları ile yoksulluk arasındaki ilişki tespit edilirken, bu kapsamda harcama
yapan genel bütçeye dahil kurumların harcamaları ve faaliyetlerine yer verilecektir. Yerel yönetimler tarafından yapılan
aynı nitelikteki harcamalar bu çalışmanın sınırları dışındadır.
11

12

Ayrıntılı bilgi için bkz: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler, http://www.vgm.gov.tr/ (25.02.2009)
Ayrıntılı bilgi için bkz: T.C Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, 2007 Yılı Faaliyet

Raporu, Ankara: 2008
13

Ayrıntılı bilgi için bkz: T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2007 Yılı Faaliyet

Raporu, Ankara: 2008 ve Stratejik Plan 2009 - 2013, Ankara: 2008.
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Tablo 3: Kamu Sosyal Transfer Harcamaları, 2CH0 2 - 2 0 0 7 ( M İyon TL)
SB
2002

650,000

2003
2004

GSMH (2)

5,233

2.563,293

350.476

0,007314

17,220

9,910

1.047,341

2.643,461

454.781

0,005813

1.347,846

48,417

11,484

1.092,457

3.562,204

559.033

0,006372

1:304,395

60,767

15,980

1.266,268

4.456,410

648.932

0,006867

1.243,878

5.659,619

758.391

0,007463

1.246,120

6.733,580

856.387

0,007863

VGM

SHÇEK

892,195

7,019

917,000

651,990

2005

1.062,000
1.809,000

2006
2007

2.910,000

1.394,700

70,041

41,000

3.913,000

1.413,757

112,448

48,255

SGK

m

Toplam (1)

1.008,846

SYDGM

Kaynak: BUMKO; TUIK; SYDGM, 2008: 65; Demir Şeker, 2008: 96
4.3 Türkiye'de 2002 - 2007 Yılları Arasında Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki
Etkisinin Ekonometrik Analizi
Türkiye'de yoksullukla ilgili literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, kamu sosyal transfer
harcamalarının yoksulluk üzerindeki etkilerine dair modellemeye yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Türkiye'deki yoksulluk çalışmalarının bir bölümü yoksulluk sınırının belirlenmesi, yoksulluk profilinin
analiziyle ilgiliyken; diğer grubu oluşturan çalışmalarda makro ekonomik politikalar, maliye politikaları,
eğitim, istihdam ve sağlık alanındaki sektörel politikaların yoksullukla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Kamu
sosyal transfer harcamaları ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi konu alan tek çalışma Şeker (2008) tarafından
yapılan DPT uzmanlık tezidir. Şeker bu çalışması, TÜİK tarafından yapılan hane halkı bütçe anketlerini
kullanmak suretiyle, yoksullara yapılan gelir transferi öncesi ve sonrası yoksulluk boyutunun karşılaştırılması
niteliğindedir. Çalışmamızın adı geçen çalışmalardan/çalışmadan farklılığı, kamu sosyal transfer
harcamalarının yoksulluk üzerindeki etkisini zaman serisi kullanarak yapılan modellemeyle analiz etmesidir.
Dünyada kamu sosyal transfer harcamalarının yoksulluk üzerindeki etkisini analiz eden çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Çalışmaların bir kısmı makro düzeyde doğrudan kamu sosyal transfer harcamalarının yoksulluk
üzerindeki etkilerini analiz eden (örneğin Atkinson, 2000; Immervoll vd., 2006; Heady vd., 2001;
Weisbrod,1969; Beckerman 1979), diğer bir kısmı da söz konusu harcamaların belli yoksul gruplar
üzerindeki etkisini (örneğin çalışma çağındaki nüfus üzerine etkisi: Förster and d'Ercole, 2005; sağlık
harcamalarının yoksulluk üzerine etkilerini 11 Asya ülkesi üzerine yapmışlar ve çalışma ile 11 Asya ülkesi
sağlık harcamalarına konumlandırılmalardır: Doorslaer vd, 2006; Tanzanya ve Zambia için kamu eğitim
harcamalarının büyüme, insan sermayesi ve yoksulluk üzerine etkileri incelenmiştir: Jung ve Thorbecke,
2003) incelemiştir. Literatürde bu konuda yapılan bir diğer çalışma da yerel yönetim harcamalarının
yoksulluk üzerindeki etkilerinin analizidir (Fon, Hazell ve Hague, 2000 ve Fon, Zhang ve Zhang, 2000).
Analize konu olan veriler 2002-2007 yıllarını kapsayan dönemi içine almaktadır. 14 Verilerinin bu yıllar
arasında olmasının sebebi 2002 yılından önceki verilere ulaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Veri
sayısı ile ilgili kısıt çalışmanın zayıf yönü olarak dikkat çekmekte ve farklı analizlerin yapılmasını
engellemektedir. Uygulama 6 veriyi kapsayan zaman serisi ile klasik En Küçük Kareler yöntemi
uygulanmıştır. Çalışmada yoksulluğu azaltmak için kullanılan kamu sosyal transfer harcamaları (YoksHar) 15
bağımlı değişken olarak kullanılmış olup, farklı bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, sosyo-ekonomik ve çalışma
grupları ile eğitim durumları) üzerinde etkisi araştırılmıştır. Analizde kullanılan bağımlı değişkenler cinsiyet:
kadın, erkek; iktisadi faaliyetlere göre: tarım, sanayi, hizmet ve çalışmayan; hane halkı çalışanların işteki
durumuna göre: ücretli maaşlı, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına, ücretsiz aile işçisi ve iş arayanlar olarak
sınıflandırılmıştır. Kurulan ekonometrik modeller aşağıda verilmiştir.
14

Çalışmaya konu olan veriler Tablol, 2 ve 3'teki veriler kullanılmıştır.

15

Çalışmanın bu bölümünde yoksulluk harcaması, yoksulluğu azaltmak için kullanılan kamu sosyal transfer
harcamalarının karşılığı olarak kullanılacaktır.
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İlk olarak cinsiyet ile yoksulluk harcamaları arasındaki ilişkiye baktığımızda,
16
harcamalarının kadınlar üzerinde etkisi görülmektedir .
2

(1)

2

(2)

Kadın= 33.90-0.002491 YoksHar R = 0.89
0.0001

1 nolu modelde yoksulluk

0.0044

Erkek = 33.47- 0.002556YoksHar R = 0.87
0.0014

0.0187

Modele göre yoksulluk harcaması yapılmadığı durumda kadınların yoksulluk oranı %33,9 olarak
17
belirlenmiştir. Yoksulluk harcamasında her bir birimlik harcama (Milyon TL'lik harcama) kadın yoksulluk
oranını 0,002491 kadar azaltmaktadır. Benzer şekilde (2) nolu modelde hiç yoksulluk harcaması yapılmadığı
durumda erkeklerin yoksulluk oranı % 33.47 olmaktadır. Yoksulluk harcamasında her bir milyon TL'lik artış
erkek yoksul oranı 0,002556 kadar azaltmaktadır. Her iki modelde de katsayılar istatistiksel olarak anlamlı
olup, bağımsız değişkenin modeli açıklama gücü oldukça yüksek seviyededir. Modelden elde edilen
katsayılar iktisadi beklentilere uygun ve istatistik? kriterleri sağlamaktadır. Burada dikkat çekici olan sonuç
kadınların yoksulluk oranının erkeklerden yüksek olması ayrıca yapılan her birim yoksulluk harcamasında
erkeklerin yoksulluk oranının kadınlara göre daha hızlı düştüğüdür. Her iki model birlikte
değerlendirildiğinde

TYoksOranı = 33.69- 0.00252YoksHar R2 = 0.88
0.0001

(3)

0.0054

modeli elde edilir. Kadın ve erkek değişkenlerinden bağımsız toplam yoksulluk oranı incelendiğinde
yoksulluk harcamasının hiç yapılmaması durumunda yoksul oranı %33.69 olarak bulunmuştur. Her bir birim
yoksulluk harcaması yapıldığında toplam yoksulluk oranı 0,00252 kadar azaltmaktadır. Modelde hesaplanan
katsayılar istatistiksel olarak anlamlı ve modelin bağımlı değişkeni açiklama gücü oldukça yüksektir.
İkinci olarak fertlerin iktisadi faaliyetlerine göre yoksulluk modelleri incelenmiş ve iktisadi faaliyetler tarım,
sanayi ve hizmet olarak 3 temel gruba ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlar 4, 5 ve 6 nolu modellerde aşağıda
verilmiştir.

Hizmet

=
0.0076

27.98-

0.003484

YoksHar

0.66

(4)
(5)

0.0187

Tanm = 44.74- 0.00195 YoksHar R2 = 0.69
0.0001

=

0.0481

Sanayi = 27.01- 0.00289YoksHar R2 = 0.79
0.0014

R2

(6)

0.0405

ilk olarak hizmet sektöründe çalışan bireylerin yoksulluk oranı değerlendirildiğinde, hiç yoksulluk harcaması
yapılmaması durumunda bu sektördeki yoksulluk %27,98 iken, yapılan her birimlik yoksulluk harcaması
hizmet sektöründeki yoksulluk oranını 0,003484 kadar azaltmaktadır. İktisadi faaliyet kolu sanayi olan
bireylerin yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda yoksulluk oranı %27,01 olmaktadır. Her 1 birimlik
yoksulluk harcaması artışında sanayi sektöründe çalışanların yoksulluk oranı 0,00289 kadar azalmaktadır.
İktisadi faaliyet kolları içinde yoksulluk oranı en yüksek olan sektör tarım sektöründe çalışanlardan
oluşmaktadır. Hiç yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda tarım kesiminde çalışan bireylerin yoksulluk
oranı %44.74 gibi çok yüksek bir düzeydedir. Yapılan yoksulluk harcamaları tarım sektöründe çalışan
16

Çalışmada katsayıların anlamlık düzeyleri için %5 hata payı ile çalışılmıştır. Parantez içindeki değerler kuyruk
olasılıklarını (Prob) ifade etmektedir. Çalışmada modelleme sonucunda elde edilen tüm parametreler %5 hata payına
göre istatistiksel olarak anlamlıdır.
17

Çalışmanın bu bölümünde kullanılan "bir birimlik kamu harcamasının" karşılığı "1 milyon TL'lik kamu harcama sı dır".
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bireyleri diğer iki sektörde çalışanlara göre daha az etkilemekte ve bir birimlik yoksulluk harcaması bu
sektördeki yoksulluğu ancak 0,00195 kadar azaltmaktadır.
Bireylerin işteki durumlarına göre (ücretli, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına çalışan ve aile işçisi olarak
çalışan) yoksulluk oranlan gösteren sonuçlar 7, 8, 9,10 ve 11 nolu modellerde verilmiştir.
2

Ücretli = 18.97- 0.00218YoksHar R = 0.80
Yevmiyeli

0.0014

0.0132

=

54.04-

0.0000

0.004328

(7)

YoksHar

R

2

0.93

(8)
(9)

0.0017

KendiHesabına= 37.32- 0.002337YoksHar R2 = 0.86
0.0001

(10)

0.0077

Aileişçisi = 43.96- 0.002228YoksHar R2 = 0.79
0.0001

=

0.0016

İşveren = 12.28-0.001447 YoksHar fi =0.93
0.0002

2

(11)

0.0177

Fertlerin işteki durumlanna göre yoksulluk oranlarının incelendiği ilk sonuç (7) nolu model ile gösterilen
ücretli kesimi ifade etmektedir. Ücretli kesimin yoksulluk oranı yoksulluk harcaması hiç yapılmaması
durumunda %18,97 olarak bulunmuştur. Yoksulluk harcamasındakî her bîr birimlik artış yoksulluk oranını
0,00218 kadar azaltmaktadır. Yevmiye ile çalışanlar incelenen gruplar içinde en yüksek yoksulluk oranına
sahip grup olma özelliğini göstermektedir. Bununla birlikte yoksulluk harcamalannın artmasından en fazla
etkilenen grup özelliğini de taşımaktadır. Hiç yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda yoksulluk oran
%54.04 birimdir. Diğer bir ifade ile yevmiye ile çalışan her 20 kişiden l l ' i yoksul kategorisi içinde yer
almaktadır. Buna karşın her bir birimlik yoksulluk harcaması yevmiye ile çalışan kişilerin oranını 0,004332
kadar azaltmaktadır. Yevmili çalışanların aksine işveren olarak çalışanların yoksulluk oranı faaliyet kolları
içinde en düşük orana sahiptir. Hiç yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda dahi işverenlerin yoksulluk
oranı %12,28 oranındadır. Ayrıca her bir birim yoksulluk harcaması artışında işveren yoksul oranı 0,001447
kadar azalmaktadır. Kendi hesabına çalışan kişiler incelendiğinde yoksulluk harcaması yapılmadığı durumda
yoksulluk %37,32 iken, her bir birimlik yoksulluk harcaması yapılması durumunda kendi hesabına
çalışanlann yoksulluk oranının 0,002337 kadar azaldığı tespit edilmiştir. Aile işçisi olarak çalışan kişilerin
yoksulluk oranı (%43) yevmiye ile çalışanlardan sonra en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Her bir
birimlik yoksulluk harcaması aile işçisi olarak çalışanların yoksulluk düzeyini 0,002228 kadar azaltmaktadır.
Fertlerin işteki durumlannı dikkate alan modeller birlikte incelendiğinde tüm parametrelerin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu, modellerin bağımsız değişkenleri açıklama oranının yüksek olduğu, ayrıca iktisadi
beklentilere uygun olduğu görülmektedir. İşteki durumlara göre yoksuldan zengine sıralama yapıldığında en
yoksul grubun yevmiye ile çalışan grup olduğu, bu grubu aile işçisi ve kendi hesabına çalışanlar izlediği
görülmektedir. Bu üç gruptan sonra ücretle çalışanlar ve işverenler gelmektedir. Yoksulluk harcamalarından
etkilenme durumlarına bakıldığında en fazla etkilenen grubun yevmiye ile çalışanlar olduğu, bu grubu kendi
hesabına çalışanlar ile aile işçilerinin izlediği görülmektedir. Daha sonra sırasıyla ücretliler ve işverenlerin
yoksulluk harcamalarının artışından yaralandıktan görülmektedir.
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Yoksulluk harcamaları ile yoksulluk arasında incelenecek son grup eğitim durumuna göre yapılan ayrımdır.
Aşağıda eğitim durumuna göre yoksulluk oranı arasındaki ilişki 12-18 arasındaki modellerde verilmiştir.
2

Okuryazardeğil = 48.67- 0.002231 YoksHar R = 0.69
0.0001

2

M o m a s ı z = 41.20-0.002435YoksHar tf = 0.84
0.0001

2

(14)

2

0.0002
0.0025

(16)

0.0312

lise = 13.09- 0.001216YoksHar R2 = 0.79

(17)

0.0169

Fakülte = 2.64- 0.000296YoksHar R2 = 0.51
0.0132

(15)

0.0123

Ortaokul = 23.23- 0.002476YoksHar R2 = 0.72

0.0007

(13)

0.0039

İlköğretim = 33.60- 0.002328YoksHar R = 0.82
^

*

0.0092

İlkokul - 34.94- 0.00333YoksHar R = 0.87
0.0002

(12)

0.0386

(18)

0.107

İlk model okuryazar olmayan bireylerin oluşturduğu ve (12) nolu denklem ile gösterilen modeldir. (12) nolu
denklem sonuçlarına göre hiç Yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda okuryazar olmayanların
yoksulluk oranı %48,67 olarak bulunmuştur. Bu oran eğitim durumuna göre en yüksek yoksulluk oranını
ifade etmektedir. Her bir birimlik yoksulluk harcaması bu grubun yoksulluk düzeyini 0,002231 kadar
azaltmaktadır. İncelenecek ikinci grup okuma yazmayı bilen ancak diploma sahibi olmayan fertleri kapsayan
(13) nolu modeldir. Burada yoksulluk harcamasının 0 olduğu durumda yoksulluk oranı %41,2 olmakta ve her
bir birimlik yoksulluk harcaması diploma sahibi olmayan fertlerin yoksulluk oranını 0,002435 kadar
azaltmaktadır. İlkokul mezunlarının hiç yoksulluk harcaması yapılmaması durumunda yoksulluk oranı
%34.94 iken, her bir birimlik yoksulluk harcamasının yoksulluğu 0,003333 kadar azalttığı (14) nolu model
yardımıyla görülmektedir. Eğitim süresi 3 yıl daha fazla olan ilköğretim mezunlanna bakıldığında ilkokul
mezunlarına benzer bir sonuç görülmektedir. (15) nolu model açıklanacak olursa, hiç yoksulluk harcaması
yapılmaması durumunda yoksulluk %33,60 düzeyinde kalır iken, her bir birimlik yoksulluk harcaması
ilköğretim mezunlarının yoksullusunu 0,002328 kadar azaltmaktadır, ilköğretim ile aynı öğretim süresine
sahip ortaokul mezunlarının yoksulluk oranlan incelendiğinde hiç yoksulluk harcaması yapılmaması
durumunda yoksulluk oranının %23,23 olduğu görülmekte ve her bir birimlik yoksulluk harcaması artışının
yoksulluğu 0,002476 kadar azalttığı görülmektedir. Burada dikkat çekici nokta eğitim süreleri aynı olmasına
rağmen ilköğretim ve ortaokul mezunları arasında ciddi bir farkın bulunmasıdır. Bunun sebebi olarak
ortaokul mezunlarının nispeten yaşça daha büyük olduğu ve o dönemde ortaokul mezunu olmanın bir
ayrıcalık olduğu düşünülmektedir. Lise mezunlarının yoksulluk oranı ve yoksulluk harcamaları arasındaki
ilişki (17) nolu denklem yardımıyla İncelenebilir. 17 nolu denkleme göre hiç yoksulluk harcaması
yapılmaması durumunda lise mezunlarının yoksulluk oranı %13,09 olmakta ve her bir birim yoksulluk
harcamasına karşılık lise mezunlanntn yoksulluk oranı 0,001216 kadar azalmaktadır. Tüm eğitim grupları
birlikte değerlendirildiğinde yoksulluk oranında lise mezunu olmanın eşik değer olduğu söylenebilir.
İlköğretim mezunlan ile lise mezunlan arasındaki yoksulluk oranı arasında yaklaşık %20'lik bir fark
bulunmaktadır.
Buraya kadar incelenen eğitim durumları gruplarının yoksulluk ve yoksulluk harcaması arasındaki ilişkiler
hem istatistiksel olarak anlamlı hem de iktisadi olarak beklentilere uygundur. Ancak eğitim düzeyi fakülte ve
üstü olan fertlerin yoksulluk oranı ile yoksulluk harcamalan incelendiğinde her ne kadar iktisadi olarak
beklentilere uygun olsa da, bağımsız değişkeni ifade eden yoksulluk harcaması istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. Bu yüzden analize katılmayacaktır. Ayrıca hane halkı sayısı ile yoksulluk harcamaları
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arasında model denemeleri yapılmış fakat 1-2 ile 7 kişi ve fazla fertten oluşan halle büyüklükleri için
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir.
Analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir;
•

Analizde kullanılan tüm parametreler istatistiksel olarak anlamlı ve iktisadi beklentilere uygundur.

•

Yoksulluk oranları ile yoksulluk harcamalan arasındaki ilişkj 4 farklı grup üzerinde incelenmiştir. Bu
gruplar cinsiyet, çalışılan faaliyet kolu, işteki durum ve eğitimdir.

•

Kadınlar ve erkekler arasında çok büyük fark olmamakla beraber, kadınların yoksulluk oranı daha
yüksektir. Buna rağmen yoksulluk harcamalarındaki artıştan erkekler daha fazla yararlanmaktadır.
Faaliyet kolu olarak en yoksul grup tarım kesiminde çalışan fertlerden oluşmaktadır. Sanayi ve
hizmet sektöründe çalışanlar arasında önemli bir fark olmadığı halde, bu iki grup ile tarım kesiminde
çalışanlar arasında yaklaşık %17'lik bir fark bulunmaktadır.

•

•

Tarımda çalışan kesimin yoksulluk oranının yüksek olması sebebiyle yoksulluğu azaltmaya yönelik
kamu sosyal transfer harcamalarından bu kesime daha fazla kaynak ayrılmalıdır.

•

Analize katılan fertler işteki durumlanna göre İncelendiğinde en yoksul grup düzenli bir işe sahip
olmayan ve yevmiye ile çalışan gruptur. Bunların yoksulluk oranı hiç yoksulluk harcaması
yapılmaması durumunda %54 civarında iken, işveren olarak tanımlanan kişilerin aynı koşullarda
yoksulluk oranı %12 düzeyindedir.

•

Eğitim durumu ile yoksulluk oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi artıkça yoksulluk
oranı düşmektedir.

•

Eğitim süreleri aynı olmasına rağmen ilköğretim ve ortaokul mezunları arasında ciddi bir fark
bulunmaktadır. Bunun sebebi ortaokul mezunlarının nispeten yaşça daha büyük olduğu ve o
dönemde ortaokul mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğu düşünülmektedir.

•

Tüm eğitim grupları birlikte değerlendirildiğinde yoksulluk oranında lise mezunu olmanın eşik değer
olduğu söylenebilir. İlköğretim mezunlan ile lise mezunları arasındaki yoksulluk oranı arasında
yaklaşık %20'lik bir fark bulunmaktadır.
•»

Sonuç ve Öneriler
Yoksulluk, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, Türkiye'de de önemli bîr sosyal sorundur. Farklı yöntemler
(gelir, harcama vb.) kullanılmak suretiyle yapılan yoksulluk araştırmasında toplam nüfusun en az %15'i
(harcama yöntemine göre, Tablo 1) yoksuldur. Bu oran, Türkiye'nin yoksullukla mücadele için etkin bir
stratejik plan oluşturmasını zaruri kılmaktadır. Plan dahilinde yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayacak
kurumların bu amaçla gerçekleştirecekleri faaliyetlerin etkinliği önemlidir.
Son dönemlerde yoksul kesime dönük kamu harcamalarının miktarında önemli artışlar gerçekleştirilmiştir.
Bu durum mevcut iktidarın yoksulluğun azaltılmasında ki kararlılığının bir göstergesi olabilir. Ancak bu
konuda kalıcı başarıların elde edilmesi yoksulluğa neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve bunlann
tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Eğer mevcut iktidar bu doğrultuda hareket ederse, sorunun
kalıcı bir şekilde çözülmesini sağlar. Aksi takdirde böyle bir uygulama oy ticaretinden öte bir anlam taşımaz.
Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak uygulanan politikalardaki en önemli eksiklik, yoksulluk
sınırının altında olan nüfusun yoksulluk nedenlerine ilişkin ciddi bir veri tabanının olmayışıdır. Çalışmanın
önceki başlıklarında belirttiğimiz gibi, yoksullukta kalıcı bir başarı sağlamanın temel unsuru, yoksulluk
nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi ve gruplandırılmasıdır. Bu sebeple söz konusu veri tabanı
oluşturulmadan yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması imkânsızdır.
Yoksulluğunun azaltılmasına yönelik faaliyette bulunan kurumlardan SYDGM, bu amaçla gerçekleştirdiği
hizmetlerin kapsamı son derece tatminkârdır. Diğer bir ifadeyle yoksulluğunun kalıcı olarak çözümüne
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^

katkısı olan "Kırsal Alanda Sosyal^ Destek Projesi", "Yerel Girişimler Projeleri" uygulamalar son derece
önemlidir. Ancak bu projelere tahsis edilen kaynaklar yeterli miktarda olmadığı gibi, gerçekleştirilen
projelerin sayısı da (Türkiye'deki yoksulluk düzeyi düşünüldüğünde) son derece sınırlıdır. Bu sebeple söz
konusu projelere daha fazla kaynak tahsis edilmeli ve projeler daha da yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca bu
amaçla tahsis edilen kaynakların bu doğrultuda kullanılıp kullanılmadığı, faaliyetin etkinliği belli bir aşamaya
kadar takip edilmelidir.
Yoksulluğun azaltılması İçin farklı kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler arasında
koordinasyon mevcut değildir. Aynı nitelikteki bir faaliyet farklı kurumlar tarafından gerçekleştirildiğinde
kaynakların etkinliği azalabilir. Örneğin hem SYDGM hem de VGM burs hizmeti vermektedir. Uygulamada
etkinliği artırmanın bir yolu da aynı hizmetlerin sadece bir kurum tarafından sunulmasıdır. Bu sebeple aynı
nitelikte faaliyetler sadece bir kurum tarafından yürütülmelidir.
Türkiye'de yoksullara yönelik çok sayıda kurum (genel bütçeli idarelerin yanı sıra, belediyeler, özel vakıf ve
dernekler vb.) çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Ancak bu kurumlar arasında güçlü bir işbirliği olmadığı için,
bazı yoksullar herhangi bir yardım alamazken, bazıları ihtiyacından fazlasına sahip olabilmektedir. Bu da
yoksullara tahsis edilen kaynakların yoksulluğu azaltma etkisini sınırlandırmaktadır. Bu yüzden yoksulluğu
azaltmak için faaliyette bulunan kurumlar arasında güçlü bir işbirliği tesis edilmelidir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda ortaya çıkmıştır ki, yoksulluğu azaltmak için gerçekleştirilen kamu
sosyal transfer harcamaları bazı kesimlerdeki yoksulluğu azaltma etkisi son derece yüksek olmasına karşın,
bazılarında bu başarı yakalanamamıştır. Mevcut durumda yoksulluk düzeyi zaten yüksek olan bu kesimler
(tarım sektörü ve kırsal kesim) için özel stratejiler geliştirilmelidir. Buralarda yaşayanların büyük bir
bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını düşünürsek (tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun da
yaklaşık 1/3'ü yoksulluk sınırının altındadır.), kırsal bölgelerde yoksulluğun azaltılması için tarım ve
hayvancılık faaliyetleri verimliliği yüksek (genelde kırsal alanlardaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri
verimlilikten uzak, geleneksel usullerle yürütülmektedir.) projelerle desteklenmelidir. Tarımsal ve hayvansal
ürünlerin pazarlanması ve satışı konusunda bu kesim uzmanlar tarafından bilinçlendirilmelidir.
Yapılan analizde eğitim düzeyinin yükselmesi yoksulluğu azaltıcı etki yaptığı tespit edilmiştir. Bu sebeple
eğitim düzeyi düşük olanlar ile herhangi bir mesleki beceriye sahip olmayanlara mesleki olarak gelişimlerini
sağlayacak eğitimler verilmelidir. Ancak yeni mesleki beceri kazandırılacak kişiler için meslek tercihlerinde,
mesleğin kişinin yeteneklerine ve beklentisine uygun olup olmadığı, mesleğin sonraki yıllarda geçerliliği
(talep edilirliği) gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde piyasada geçerliliği yitirmiş (örneğin
semercilik) veya kişinin yeteneklerine ve beklentilerine uygun olmayan mesleki becerilerin kazandırılması
kaynak israfına neden olur.
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EK TABLO 1: HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YOKSULLUK SINIRLARI (TL, 2002 - 2007)
2002
HANEHALKI
BÜYÜKLÜĞÜ
1
2
3
4
5

Açlık

Yoksulluk
2

Açlık
11

Yoksulluk
sınırı 121

Açlık
sınırı'11

Yoksulluk
2

sınırı' »

Açlık
sınır,'1»

2007

2006

2005
Yoksulluk

Açlık

sınırı' 21

sınır.'1»

Yoksulluk
sınırı'2»

Açlık
sınırı'1»

Yoksulluk
sının'2»

sının' »

sınırı' '

sınırı »

59

137

75

186

81

190

84

216

91

244

105

275

122

288

127

327

138

159

415

154
182

363
429

161
190

414
487

174
205

368
466

201

524

549
627

237
270

619
706

1

90
113

208
262

113
143

280
354

133

310

168

417

152
170

353

192

476

207

488

217

557

235

214
235

531

230

543

242

620

261

697

300

785

253

264

679

287

766

331

864

253

582
629

597

275

649

287

737

311

831

358

934

294

692

306

786

331

884

385

1.007

315

742

325

836

351

938

404

1.054

7

187

395
433

8

201

466

6

2004

2003

9

215

498

271

672

10

230

535

288

714

Kaynak: TÜİK
(1) Gıda harcamalarından oluşan yoksulluk sınırıdır.
(2) Gıda ve gıda dışı harcamalardan oluşan yoksulluk sınırıdır.
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Giriş

Sosyologlara göre, "algılanan ne ise, gerçek de odur". Bu açıdan bakıldığında, devletin görünen yüzü
niteliğinde olan kamusal harcamaların vatandaşlar tarafından algılanma şekli, mali sistem İçin son derece
önem arz etmektedir. Zira kamusal harcamalar, vatandaşlar tarafından ödenen vergiler ile finanse
edilmektedir. Vergi literatüründe mali bağlantı (fiscal connection) olarak bilinen bu ilişki, kamu
harcamasının gereğine inanan insanları, verginin gereğine de inanmaya zorlayacaktır. Vergiyi ödemek
zorunda olanlar, kamusal harcamaların isabetli alanlara, savurganlık yapılmadan, yolsuzluklara girişilmeden,
kısacası azami özenle yapıldığını gördüklerinde, vergilerini gönül rahatlığı ile ödeyebileceklerdir.
Kamusal harcamaların toplum tarafından nasıl algılandığı, gerek akademik çevreler, gerek harcamacı
birimler ve gerekse siyasi otoriteler için merak konusu olmaktadır. Bu amaçla yaptığımız çalışma, kamusal
harcamaların vatandaşlar tarafından nasıl algılandığını ölçmeye yönelik bir anket çalışmasının sonuçlarını ve
bu algıya etki eden çeşitli ekonomik, sosyal ve demografik faktörlerin analizini içermektedir. Araştırmada
öncelikle kamusal harcamaların bireyler için önemi, mali bağlantı konusu eşliğinde teorik olarak
incelenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler kullanılarak yapılan analizlerde,
kamusal
harcamaların algılanmasına etki eden en önemli faktörler olarak eğitim düzeyi, kurumsal kalite, yolsuzluk,
kamu harcama bilinci, sübjektif vergi yükü, harcama denetimi ve vergi adaleti ön plana çıkmaktadır.
1. Kamusal Harcamalar ve Bireyler İçin Önemi
Kamu harcaması, kamu gelirlerinin kamusal ihtiyaçların giderilmesinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır
(Eker, 1996: 46). Zaman içinde devlet anlayışında, ekonomik yaklaşımlarda ve devletin fonksiyonlarında
meydana gelen değişimlere bağlı olarak, kamusal harcamaların nicelik ve niteliğinin değiştiğini görmek
mümkündür. Bununla beraber, kamusal harcamalarda etkinlik sağlama çabaları hep var olmuştur. Kamusal
harcamalarda etkinlik sağlanabilmesi ve kamu yatınmlarının ekonomik kalkınmada arzu edilen fonksiyonlan
yerine getirebilmesi gibi hususlar, yatırımlardan sağlanacak yüksek verimliliğe bağlı görülmüştür (Karaaslan,
1995: 1). Kamusal harcamalardan yüksek bîr verimlilik sağlama hedefi, bu tür harcamaların faydalarının
ölçülmesi hususunda bir takım yöntemler geliştirilmesine sebep olmuştur.
Kamusal harcamalardan beklenen verimlilik ve etkinlik gibi ölçütler incelenirken, genellikle yatırımcı taraf
olan devlet kanadından bakıldığı görülmektedir. Bu yaklaşımın temel sebebi, vergilerin karşılıksız oluşu
şeklinde ortaya konan doktrindir. Oysa vergilerin karşılıksızlığı, kamusal hizmetlerin bölünemez özelliğinin
teknik bir ifadesidir. Mükellefler ödedikleri vergileri kamusal hizmetlerin bir karşılığı şeklinde algılamakta ve
nasıl harcandığını bilmek istemektedirler. İlk kez Hobbes ve Locke gibi 17. yüzyıl hukuk teorisyenleri
tarafından ifade edilmiş olan ve günümüzde Musgrave ve Haller gibi önemli maliyeciler tarafından
vergilemenin temel ilkeleri arasında kabul edilen faydalanma (İstifade) ilkesine göre, vergiler kamu
harcamalarının bir bedeli veya fiyatı olarak kabul edilmektedir (Turhan, 1993: 211).
Maliye literatüründe, vergiler ile kamu harcamaları arasındaki ilişkinin vergilerin harcamaları, harcamaların
vergileri veya karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri şeklinde varsayımlara dayandırıldığını görmek

115

Kamusal Harcamaların Algılanmasında Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR

mümkündür 1 . Ancak bu yaklaşımlar, fertlerin vergi ve harcamalar konusundaki psikolojik durumlarını
dikkate almayan yaklaşımlardır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda fertlerin algılannı önemseyen
yaklaşımların ön plana çıktığını görmek mümkündür. Gemmell vd. (2003) tarafından yapılan araştırmada,
vergilerin algılanması ile kamu harcaması talebi arasında güçlü bir korelasyonun olduğu ortaya konmuştur.
Vergilemeden beklenen başarı açısından kamu harcamaları ve vergiler arasında kurulması gereken mali
bağlantı (fiscal connection) için bu karşılıklılığın vurgulanması önemlidir. Ayrıca, son yıllarda özellikle
kamusal harcamaların crowding-in etkisi İle ilgili çalışmalarda karşılıklılık (reciprocity) konusuna yoğun bir
ilgilinin olduğunu görmek mümkündür (bkz. Dufvvenberg ve Kirchsteiğer, 2004; Faik ve Fischbacher, 1999).
Saruç ve Sağbaş (2003), yaptıkları araştırmada vergi politikalarının seçmen tercihlerinde pek etkili olmadığı,
buna karşın malî bağlantı konusunda bilgi sahibi olan seçmenlerin tercihlerinde önemli derecede etkili
olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Kaldı kî, Kamu Tercihî Teorisi'nin bir alt dalı olarak kabul edilen Ortanca
Seçmen Modeli'ne göre seçmenler, alternatif politikaların maliyet ve faydaları hakkında tam bilgi sahibi
olarak kabul edilmektedir (Brown ve Jackson, 1987: 108). Bu durum, hükümetlerin faaliyetlerini
değerlendirmek bakımından kamu harcamalarının algılanma şeklini son derece önemli hale getirmektedir.
Bireylerin ödedikleri vergi, kamusal hizmet demetinin kendisine sağladığı faydadan daha az veya daha fazla
olabilir. Birey ödediği vergiden daha az miktarda kamusal hizmet aldığını düşünüyorsa, mali sömürü altında
ezildiği hissine kapılacaktır (Bulutoğlu, 2008: 60). Kamusal harcamalar ile vergiler arasında kurulan mali
bağlantının toplumda vergi bilinci oluşumuna katkı yapması için, bireylerin mali sömürü hissine
kapılmamasını sağlamak gerekmektedir. Vergilemenin mükellefler üzerinde oluşturduğu bu türden negatif
bir baskıyı ortadan kaldırmak için kamusal hizmetlerin yeniden dağıtıcı (redistributive) özelliğinden
yararlanmak mümkündür (Pearce ve Stacchetti, 1997: 283).
Kamusal harcamalar, vergilemede vergi kapasitesine ulaşmak için siyasal otoritenin elinde bulunan en
önemli enstrümanlardan birisi olarak kabul edilmelidir. Bîr ülkenin vergi kapasitesi, belirli bir dönemdeki
vergilenebilir ekonomik potansiyeli'göstermektedir (Devrim, 1998: 254). Diğer bir ifadeyle, bir ülkenin en az
geçim seviyesinin üstünde kalan GSYİH'sına o ülkenin vergi kapasitesi denmektedir (Sağbaş, 2008: 96). Bu
kapasite, tahmini bir değerdir ve tam olarak belirlenmesi oldukça güçtür ve devletin vatandaşlarını söz
konusu asgari geçim seviyesinde yaşatacağını ve bunun üzerindeki üretken kaynaklara beli ölçülerde el
koyacağını varsaymakla mümkündür (Berksoy, 1984: 5). Bununla beraber, tahmin edilen vergi kapasitesi ile
fiili vergi hâsılatı arasındaki oransal ilişki şeklinde ifade edilen vergi gayreti, mali yönetimin etkinliği ile
yakından ilgilidir (Akdoğan, 2002: 173). Vergi gayretinin arttırılarak, vergileme sınırını vergi kapasitesine
yaklaştırmanın en doğal yollarından birisi de kamusal harcamalarda etkinlik sağlamaktır. Bu etkinliği
sağlamanın çeşitli yolları bulunmakla beraber, yapılan ampirik çalışmalar kamusal harcamaların toplumda
adalet algısı oluşturmak açısından oldukça etkili bir araç olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir
(Falkinger, 1995: 65). Ayrıca, son yıllarda vergilemenin etkinliğini ölçmek için kamu harcamalarının
etkinliğini dikkate alan çalışmaların giderek arttığını da müşahede etmek mümkündür. Confalonieri ve
Newton (1995), vergileme ile ilgili temel düşünceler araştırılırken, kamusal harcamalarla ilgili düşüncelerin
2
mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır .
Bir ülkede mali sistemi oluşturan en önemli araçlar vergiler ve kamu harcamalarıdır. Mali sistemin başarısı,
bu iki aracın bîr biriyle uyumlu olmasına bağlı olduğu kadar, vatandaşlar tarafından nasıl algılandığına da
bağlıdır. Vergiler özel tüketimi azaltıcı etkiye sahiptir. Bu yönüyle mükellefler tarafından gelirlerinde
azalmaya yol açan unsur şeklinde algılanmakta ve vergilere karşı ciddi dirençler oluşabîlmektedir. Piyasada
oluşabilecek böyle bir direnci yine piyasa mekanizması içinde ortadan kaldırmanın en doğal aracı kamusal
harcamalardır. Çünkü vergiler, özel tüketimi azalttığı kadar kamu malı arzını arttırmak için de bir araç olarak

1

2

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Sağbaş ve Şen, 2003.
Bu konudaki diğer çalışmalar için bkz. Cremer ve Gahvari, 1997; Bergstrom ve Blomquist, 1996; Blomquist ve

Christiansen, 2007.
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kabul edilmektedir (Bandyopadhyay ve Esteban, 2007: 2). Ancak, kamusal malların özelliği gereği,
vatandaşların bazı kamusal hizmetleri doğrudan hissetmeleri güçtür. Devletin planlama ve yönetim gibi
birtakım hizmetleri gizli harcama niteliğinde olduğu için, bu tür harcamaların fayda dağılımları karmaşıktır.
Örneğin, özel sektör tarafından sunulan bir hizmetin kamusal harcamalarla desteklenip desteklenmediğinin,
diğer bir ifade ile kamusal harcamaların crowding-in etkisinin olup olmadığının vatandaşlar tarafından
bilinmesi oldukça güçtür {Dileyici, 2006: 176). Bu durumda mali aldanmanın bîr türü olan harcama
aldanması ortaya çıkabilmektedir.
Harcama aldanması konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
İktisatçıların bir kısmı kamu
harcamalarının da vergiler gibi eksik algılandığı fikrini savunurken, bir kısmı da kamu harcamalarının
vergilerden farklı olarak, olduğundan fazla algılandığını ileri sürmektedirler. Vergilerin eksik algılanmasıyla
birlikte, kamu harcamalarının olduğundan fazla algılanması durumunda, seçmen davranışları açısından çok
ciddi sapmaların olabileceği göz ardı edilmemelidir (Dileyici, 2006: 177).
Kamusal hizmetlerin toplum tarafından pozitif algılanmasını sağlamak için, öncelikle bu algıya etki eden en
önemli faktörleri belirlemek gerekir. Falkinger (1995), ekonomi psikolojisi açısından kamusal harcamaların
algılanmasına etki eden en önemli faktör olarak güven duygusuna işaret etmektedir. Devlete bağlılık ve
güven duygusu, aynı zamanda, ülkedeki sosyal sermayenin de önemli enstrümanları arasında kabul
edilmektedir (Torgler, 2004: 3; Hammar vd., 2008: 2). Devlete ve kurumlarına güveni tesis etmek için
öncelikle ülkedeki kurumsal kaliteyi yükseltmek gerekmektedir.
Kamu harcamalarının algılanmasına etki eden önemli bir faktör de adalet algısıdır. Porcano (1984)'ya göre,
bir ülkede mali sistemin başarısından söz edebilmek için vergilerin ve kamusal harcamalarının vatandaşlar
arasında adaletli dağıtılması gerekmektedir. Bireyler, kamusal hizmetlerden yararlanma hususunda
toplumun bazı kesimlerine ayrıcalık tanındığı algısı içinde olurlarsa, kamusal harcamaların tamamı hakkında
negatif bir düşünceye kapılabilirler.
Yolsuzluk algısı ile mali olayların algılanması arasında çok güçlü bir korelasyonun olduğu ampirik bir çok
araştırmada ortaya konmuştur (bkz. Torgler, 2004; Torgler vd., 2008; Besley ve McLaren, 1993; Dimov,
2003). Yolsuzluk arttıkça kamu harcamaları verimsiz alanlara" kaymakta, diğer bir ifadeyle etkinliği ve
verimliliği azalmaktadır. Yolsuzluk algısı, dışlama etkisi (crovvding out effect) ile kamusal harcamaların
olumsuz algılanmasına sebep olmaktadır (Torgler, 2004:18).
Kamu harcamalarının algılanma şekline etki eden önemli bir faktör de yapılan harcamanın bireylerin
tercihlerine uygun olup olmadığıdır. Devletin bireylerin arzu etmediği veya desteklemediği hizmetleri
sunması durumunda, ödenen vergiler mükellefler tarafından boşa giden fonlar olarak kabul edileceğinden,
kamu harcamalarının etkinliği azalabileceği gibi, vergiye karşı olumsuz tutum ve davranışlar da artabilecektir
(Şenyüz, 1995: 41). Ancak, bu uygunluk ekonomi literatüründe bir fenomen olarak kabul edilmekte ve
bireyin uygunluk anlayışının çok sayıda faktöre bağlı olduğu ifade edilmektedir (Bardsley ve Sausgruber,
2005: 665). Bu nedenle, kamusal harcamaların vatandaşların tercihlerine uyum düzeyini araştırırken,
vatandaşların algısına etki eden faktörlerin de mutlaka araştırılması gerekir.
Mükelleflerin sübjektif vergi yükü ile kamu harcamalarının algılanma şekli arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Sübjektif vergi yükü veya vergi tazyiki mali terminolojide, bir kişinin ödediği vergi nedeniyle
ekonomik gücünde ortaya çıkan azalmadan dolayı hissettiği baskı olarak tanımlanmaktadır (Eker, 1996: 152153). Mükellefin vergilemeden dolayı duyduğu baskı hissini azaltmanın matematiksel olarak iki yolu
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi vergi yükünün azaltılması, İkincisi de yararlandığı kamusal hizmetlerin
arttırılmasıdır. Kamu harcamaları karşısında maksimum fayda elde etmeye çalışan birey, vergisini ödeyen bir
birey olarak, kendisini iyi bir vatandaş şeklinde tanımlamaktadır (Torgler ve Schaltegger, 2005: 3). Maliye
politikası açısından yapılması gereken ise, bu iki durum arasında bir denge oluşturmaktır. Bu denge ise,
kaynak tahsisinde etkinliği sağlamanın yanında, kaynakların dağılımında eşitlik ve uygunluk açısından bir
optimumu yakalamakla kurulabilecektir (James vd, 2001:159).
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Ülkemizde kamu harcamalarının algılanmasına yönelik yapılan ampirik alan araştırmalarında genellikle
kamusal harcamalarda savurganlık yapıldığı veya toplanan vergilerin etkin kullanılmadığı belirtilmektedir,
İstanbul ilinde yapılan araştırmada, ankete katılanların %88'i "ülkemizde kamu harcamalarında savurganlık
yapıldığını" ifade etmişlerdir (Çiçek, 2006: 109). Denizli ilinde yapılan araştırmada ankete katılanların
%80,5'i "devletin topladığı vergileri etkin kullanmadığını" ifade etmişlerdir (Çoban, 2004:137). Afyon ilinde
vergi mükellefleri ile yapılan araştırmada, ankete katılanların %85,2'sî "kamu harcamalarında savurganlık
yapıldığı" kanaatinde olduklarını belirtmişlerdir (Demir, 1999: 92). Bursa ilinde yapılan araştırmada, ankete
katılanların %95,8'i "kamu hizmetlerinden yeterince yararlanmadıklarını" ifade etmişler, "kamu finansman
ihtiyacının karşılanması İçin neler yapılmalı?" sorusuna ise %63'ü "kamu harcamaları kısılmalı" cevabını
vermişlerdir (Gerçek ve Yüce, 1998: 53).
Görüldüğü üzere, ülkemizde kamusal harcamalar konusunda olumsuz bir algının olduğu açıktır. Nitekim
yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz bulgular da bu olumsuzluğu doğrular niteliktedir. Ancak, bu çalışmada
kamusal harcamalar konusundaki algının ortaya konması ile yetinmek yerine, kamusal harcamaların
algılanmasına etki eden başlıca faktörlerin araştırılması hedefi de güdüimüştür.

2. Araştırma Yöntemi ve Demografik Veriler
Kamusal harcamaların algılanmasına etki eden faktörleri tespit etmek amacıyla yürütülen böyle bir
çalışmada, vatandaşların tutumlannı, duygu ve düşüncelerini içeren bir veri seti elde etmek gerektiği için
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Ege Bölgesi il merkezlerinde küme örneklemesi yöntemi ile ana
kütle sınırlandırılarak ve yüz yüze anket tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Yapılan araştırma sonucu elde
edilen veriler, dönüştürülen veri seti ile "ordered probit" regresyon modeli oluşturularak bir dizi analize
konu edilmiştir. Çalışmada, kamusal harcamaların algılanmasına etki edebilecek çeşitli demografik,
kurumsal, ekonomik ve sosyo-ekonomik değişkenler araştırılmıştır. Aşağıda, araştırmada ulaşılan çeşitli
demografik değişkenlerin frekans dağılımları yer almaktadır.

Tablo 1: Yaş Grubu Frekans Dağılımları
Yaş Grupları

Frekans

%

Kümülatif %

16-29

227

35,5

35,5

30-49

300

46,9

82,3

50-64

91

14,2

96,6

65+

22

3,4

100,0

Toplam

640

100,0

Tablo 2: Cinsiyet Frekans Dağılımları
Cinsiyet

Frekans

%

Kümülatif %

Kadir

167

26,1

26,1

Erkek

473

73,9

100,0

Toplam

640

100,0

118

Kamusal Harcamaların Algılanmasında Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR

Tablo 3: Eğitim Düzeyi Frekans Dağıtımları
Eğitim Düzey

Frekans

%

Kümülatif %

İlkokul

67

10,5

10,5

Ortaokul

83

13,0

23,4

Use

286

44,7

68,1

Ön Lisans

65

10,2

78,3

Lisans

118

18,4

96,7

Lisans Üstü

21

3,3

100,0

Toplam

640

100,0

Tablo 4: Medeni Durum Frekans Dağılımları
Medeni Durum

Frekans

%

Kümülatif %

Evli

406

63,4

Bekâr

211

33,0

63,4
96,4

Boşanmış

23

3,6

100,0

Toplam

640

100,0

Tablo 5: Güvenilirlik (Reliability) Analizi - (Cronbach Alpha Katsayısı)
Gözlem Sayısı = 640,0
Ortalamalar:

Ortalama

Minimum

Maksimum

Aralık

Maks/Min

3,2354

1,6425

4,6516

2,9525

2,8320

Analiz edilen madde sayısı:
Cronbach Alpha = 0,7718

32
Standardize Edilmiş Alpha = 0,7690

Tablo 5, güvenilirlik analiz sonuçlarını içermektedir. Anketin güvenilirliği için dikkate alınan Cronbach's
Alpha katsayısı 0,7718 olup, sosyal bilimler için kabul edilen bir değerdir.
3. Elde Edilen Bulgular
Araştırmada elde edilen veriler STATA programına girilerek ordered probit regresyon modeli
oluşturulmuştur. Ordered probit regresyon eşitliğine, sırasıyla çeşitli değişkenleri ilave etmek suretiyle altı
ayrı regresyon analizi yapılmış ve her bir değişkenin modele katkısı test edilmiştir. Her bir regresyon
analizine ilave olarak, değişkenlerin marjinal etkileri de hesaplanmıştır. Yapılan regresyon analizlerinden ve
marjinal etki analizlerinden elde edilen bulgular iki ayrı özet tablo halinde düzenlenmiştir (Tablo 6 ve Tablo
7).
Analizlerde, "Ülkemizde kamu harcamalarında savurganlık yapılmaktadır" maddesine katılma gruplarından
oluşan veri, bağımlı değişken olarak kullanılmıştır3. Ankete katılanların yaklaşık %88'i bu ifadeye
katıldıklarını belirtmişlerdir. Bireylerin mali bağlantı bilincini test etmek amacıyla ayrıca, "Ödediğim verginin

3

8u maddenin ortalaması 1, 6531'dir (l=Kesinlikle katılıyorum, 5=Kesinlikle katılmıyorum).
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nerelere harcandığını bilmek benim için önemlidir" sorusu yöneltilmiştir4. Ankete katılanların yaklaşık %95'î
bu ifadeye katıldığını belirterek, kamu harcamaları ve vergiler arasında bir bağlantı kurduklarını ortaya
koymuşlardır. Elde edilen bulgular eşliğinde, kamusal harcamalann algılanmasına etki eden faktörler
demografik, kurumsal, ekonomik ve sosyo-ekonomik faktörler olarak dört ayrı kategoriye aynlarak
incelenmiştir.
3.1. Demografik Faktörler
•

Regresyon eşitliğine katılan demografik değişkenler yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek grubu, medeni
durumdur. Bunlardan yaş, cinsiyet, meslek grubu ve medeni durum kontrol değişken olarak kullanılmıştır.
Analiz sonuçları incelendiğinde, demografik değişkenlerden sadece eğitim faktörü İle kamusal harcamalann
algılanma şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Eğitim, bütün sosyo-ekonomik olaylarda etken faktörlerden birisidir. Ancak, eğitimin özellikle vergi ve
kamusal harcamalar konusunda ne yönde bir etkiye sahip olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymak oldukça
güçtür. Zira, bu konuda yapılan ampirik çalışmalar birbirinin tersi sonuçlar içerebilmektedir. Bazı
araştırmalarda eğitim seviyesi arttıkça kamu harcamalarında pozitif algının arttığı; bazılarında ise azaldığı
sonucuna ulaşılabilmektedir. Bunun temel nedeni, eğitim olgusuyla beraber mali bağlantı konusunda
bilincin de artacağı gibi, kamusal harcamalarda yapılan yolsuzluk ve savurganlık gibi faktörlerin de farkına
daha fazla varılabileceğidir (Bkz. Torgler, 2003; Beron vd., 1992; Dubin vd., 1990; Braithwaite ve Ahmed,
2005). Yaptığımız araştırmada, eğitim düzeyi arttıkça kamusal harcamalarda savurganlık algısının da arttığı
görülmektedir. Ancak, modele yeni değişkenler ilave edildikçe bu ilişkinin ortadan kalktığı görüldüğünden,
eğitim ile kamu harcamaları algısı arasında kesin bir ilişkinin varlığından söz etmek doğru olmayacaktır.
3.2. Kurumsal Faktörler
Modelde kullanılan kurumsal faktörler kurumsal kalite ve yolsuzluk değişkenleridir. Analizlerde kullanılmak
üzere aşağıdaki sorulardan oluşan kurumsal kalite endeksi oluşturulmuştur 5 . Oluşturulan kurumsal kalite
endeksinin faktör analizi yapılmış ve kullanılan maddelerin bir faktör oluşturabilecekleri görülmüştür. Bu
endeks, vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişkilerin yönünü belirlemek bakımından önemlidir. Devlete ve
kurumlarına olan güven duygusunun bir ifadesi olan kurumsal kalite arttıkça, kamusal harcamaların olumsuz
algısının azalacağı tahmin edilmektedir (Torgler vd., 2008: 334).
1. TBMM'nin çıkardığı yasalara güvenirim, (Ort: 3,217)
2. Ülkemizdeki yargı sistemi güven vermektedir, (Ort:2,8781)
3. Hükümetin faaliyetlerinden memnunum, (Ort:3,6484)
(5=Kesinlikle katılıyorum,

l=Kesİnlikle katılmıyorum)

Tablo 6 ve Tablo 7'de görüldüğü gibi kurumsal kalite ile kamusal harcamaların algılanması arasında güçlü bir
korelasyon bulunmaktadır. Kurumsal kalite algısı arttıkça kamusal harca m al ar da ki savurganlık algısının
azaldığı görülmektedir. Kurumsal kalitenin artması, devlete ve kurumlarına olan güven duygusunun artması
anlamına geleceği İçin, kamusal harcamalarda savurganlık yapıldığı şeklindeki bir algının da azalmasını
beraberinde getirecektir.

4

Bu maddenin ortalaması 4,6156'dır (5=Kesinlikle katılıyorum, l=Kesinlikle katılmıyorum).

5

Bu endeks için Cronbach's alpha değeri 0,71, ortalama 3,2478'dir.
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Tablo 6: Kamusal Harcamaların Algılanmasına Etki Eden Faktörler
Yöntem-.Ordered

probit
1
Katsayı
-0.283**

YAŞ (50-64)
YAŞ (65+)

-0.149

EĞİTİM DÜZEYİ
SERBEST MESLEK

z-İstat
-2.30
-0,90
-0.99

-0.224
0.046

BAYAN

-0.109***

0.44
-2.74
-0.22
-0.44

GELİR DÜZEYİ

-0.029
-0.051
-0.074

KURUMSAL KALİTE

-0.146***

-3.22

EVU

S
Katsayı

2

Değişkenler
YAŞ (30-49)

-1.33

YOLSUZLUK

Marj.

Katsayı

z-İstat.

Marj.

-2.43

-0.117 -0.236*

-1.08

- 0.069 -0.080

-0.086 -0.337
0.019 0.026
-0.043 -0.104***
-0.011 -0.078

-1.50

-0.127 -0.332*
0.010 0.076
-0.041 -0.085**
-0.031 -0.184

-1.72

-0.031
-0,125

0.67

0.030

-1.99
-1.36

-0.020 -0.061
-0.029 -0.082

-0.52
-1.43

-0.92
-0.74

-0.057 -0.139***

-3.12

-0.024 -0.113
-0.032 -0.043
-0.055 -0.146***

-0.033
-0.071
-0.045

0.206***

4.11

0.25
-2.61
-0.61

0.081

-1.85
-0.46

Marj.

-0.111 -0.299**
-0.058 -0.178

MALİ BAĞLANTI

-0.017
-0.057

0.169***

3.40

0.066

-8.62

-0.248

640

640

639

2

.0000

.0000

.0000

0.2153

0.2194

0.2213

Not: Bağımlı Değişken: Kamu Harcamaları Algısı. Referans gruplar. ERKEK, İŞÇİ-MEMUR, BEKAR-BOŞANMIŞ,
Anlamlılık Düzeyleri: * 0.05 < p < 0.10, ** 0.01< p < 0.05, *** p < 0.01
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-3.27

-0.092

-0.631***

Gözlem sayısı
X
R2

z-İstat
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Tablo 7: Kamusal Harcamaların Algılanmasına Etki Eden Faktörler
Yöntem: Ordered

probit

4

Değişkenler

6

5
-1.34

Marj.
Katsayı
-0.069 -0.183

-0.087

-0.48

-0.361*

-1.89

YAŞ (30-49)

Katsayı
-0.176

YAŞ (50-64)
YAŞ (65+)

z-İstat.

z-İstat.

-0.034 -0.112

-0.61

-0.135 -0.369

-1.93

BAYAN

0.045

0.40

-0.081*

-1.87

-0.032 -0.079*

-1.83

SERBEST MESLEK

-0.219

-1.57

-0.085 -0.202

EVLİ

-0.145

-1.17

-0.057 -0.149

GELİR DÜZEYİ

-0.025

-0.43

KURUMSAL KALİTE

-0.133***

-2.95

0.140***

2.92

MALİ BAĞLANTI

-0.615***

-8.46

VERGİ YÜKÜ

0.241***

4.87

DENETİM

Katsayı

-0.072 -0.173

EĞİTİM DÜZEYİ

YOLSUZLUK

Marj.

-1.40

0.018

-0.068

-0.044 -0.093

-0.51

-0.036

-0.138 -0.339*

-1.74

-0.127

0.060

0.53

0.024

-1.51

-0.026

-1.45

-0.078 -0.208

-1.47

-0.080

-1.20

-0.059 -0.148

-1.19

-0.058

'-0.010 -0.040

-0.68

-0.016 -0.039

-0.68

-0.016

-0.052 -0.134***

-2.94

-0.052 -0.115**

-2.43

-0.045

0.55

0.129***

2.67

-0.242 -0.606***

-8.25

0.095

0.253***
-0.107**

5.08
-2.50

ADALET ALGISI

0.025

0.051

0.123**

2.51

0.048

-8.41

-0.241

0.248***

4.94

0.097

-0.042 -0.114***

-2.67

-0.045

-1.98

-0.031

-0.238 -0.614***
0.099

-0.079**
638

637

635

x

2

.0000

.0000

.0000

R

z

0.2417

0.2467

0.2498

Gözlem sayısı

Marj.

-1.32

-0.031 -0.066

0.055

0.062

z~fstat

Not: Bağımlı Değişken: Kamu Harcamaları Algısı. Referans gruplar: ERKEK, İŞÇİ-MEMUR, BEKAR-BOŞANMIŞ,
Anlamlılık Düzeyleri: * 0.05 < p < 0.10, ** 0.01< p < 0.05, *** p < 0.01
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Kurumsal faktörlerden diğeri ise yolsuzluk algısıdır. Yolsuzluk en basit tanımıyla, kamu gücünün özel fayda
için kullanılmasıdır. Bîrd vd. (2008)'nin belirttiği gibi yolsuzluk algısı, devlet ile vatandaşlar arasındaki
ilişkileri belirlemek açısından oldukça önemli bir faktördür. Mauro (1998)'ya göre yolsuzluk, rüşvet ve
verimsiz yatırımlar ile kamusal harcamaların etkinliğini azalttığı için yolsuzluk ile kamu harcamalarında
savurganlık algısı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, diğer bîr ifade ile yolsuzluk arttıkça kamu
harcamalarındaki olumsuz algının da artacağı beklenmektedir. Yaptığımız araştırmada ankete katılanlara
"Ülkemizde çok fazla yolsuzluk yapılmaktadır" maddesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Bu maddeye
katılma gruplarının frekans dağılımları Tablo 8'de görülmektedir.
Tablo 8: Yolsuzluk Algısı Frekans Dağılımları
Frekans

%

Kümülatif %

Kesinlikle Katılmıyorum (1)

23

3,6

3,6

Katılmıyorum (2)

18

2,8

6,4

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum (3)

41

6,4

12,8

Katılıyorum (4)

157

24,5

37,3

Kesinlikle Katılıyorum (5]

401

62,7

100,0

Toplam

640

100,0

Tablo 8'de görüldüğü gibi ankete katılanların çok önemli bir bölümü ülkemizde çok fazla yolsuzluk
yapıldığını ifade etmişlerdir. Yolsuzluk ile kamusal harcamalar arasında istatistiksel olarak güçlü bir
korelasyonun olduğu Tablo 6 ve Tablo 7'de görülmektedir. İlişkinin yönünün pozitif olmasından dolayı,
yolsuzluk algısı arttıkça kamusal harcamalarda savurganlık yapıldığına dair algının da arttığını ifade etmek
mümkündür.
3.3. Ekonomik Faktörler
Araştırmada ekonomik değişken olarak gelir düzeyi, mali bağlantı ve vergi yükü faktörleri kullanılmıştır.
Bunlardan gelir düzeyi ile ilgili frekans dağılımları Tablo 9'da görülmektedir. Tablo 6 ve 7 incelendiğine,
kamusal harcamaların algılanması bakımından gelir grupları arasında bir farkın olmadığı, diğer bir ifade ile
gelir düzeyi ile kamusal harcamaların algılanması arasında İstatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir.
Tablo 9: Aylık Ortalama Gelir Frekans Dağılımları
Aylık Ortalama Gelir

Frekans

%

Kümülatif %

0-1000 YTL

312

48,8

48,8

1001-2500 YT^

238

37,2

85,9

2501-10000 YTL

57

8,9

94,8

10001-25000 YTL

23

3,6

98,4

25000+ YTL

10

1,6

100,0

Toplam

640

100,0

Ödenen vergiler ile kamusal harcamalar arasındaki ilişkiyi belirleyen mali bağlantı konusunda bireylerin
bilinç düzeyini belirlemek amacıyla ankete katılanlara "Ödediğim verginin nerelere harcandığını bilmek
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benim için önemlidir" maddesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Madde ile ilgili frekans dağılımları Tablo
10'da görülmektedir.
Tablo 10: Mali Bağlantı Frekans Dağılımları
Ortalama: 4,6156
St. Sapma: 0, 7353
Frekans

%

Kümülatif%

Kesinlikle Katılıyorum (5]

455

71,1

71,1

Katılıyorum (4)

151İ

23,6

94,7

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum (3)

16

97,2
1,4

98,4

Kesinlikle Katılmıyorum (1]

9

1,4

100,0

Toplam

640

100,0

Katılmıyorum (2]

9

Yapılan regresyon analizinde vatandaşların mali bağlantı bilinci ile kamusal harcamaların algılanması
arasında oldukça güçlü bir korelasyon bulunmuştur. Mali bağlantı bilinci, vergilerin kamusal harcamalan
karşılamak üzere ödendiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kamu harcamaları algısı ile mali bağlantı
arasında güçlü bir korelasyon beklemek normaldir. Ancak merak edilen bu ilişkinin yönüdür. Yaptığımız
regresyon analizinde, mali bağlantı ile kamusal harcamalarda savurganlık algısı arasında negatif bir ilişkinin
olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile mali bağlantı bilinci azaldıkça kamusal harcamalarda savurganlık
yapıldığına dair algı artmaktadır.
Araştırmada kullanılan bir başka ekonomik değişken de vergi yüküdür. Öncelikle belirtmek gerekir ki,
araştırmada ölçülen vergi yükü, mükelleflerin ödedikleri vergi nedeniyle duyduklan baskı hissi anlamına
gelen sübjektif vergi yükü, başka bir ifade ile vergi tazyikidir. Araştırmada, ödedikleri vergi nedeniyle neler
hissettiklerini ölçmek amacıyla ankete katılanlara "Ödediğim vergiyi ağır buluyorum" ifadesine katılma
düzeyleri sorulmuştur. Sübjektif vergi yükü frekans dağılımları Tablo l l ' d e görülmektedir.
Tablo 11: Sübjektif Vergi Yükü Frekans Dağılımları
Ortalama: 2, 0016
St Sapma::i, 0769
Frekans
% Kümü l a t i f i
Kesinlikle Katılıyorum (1]

260

40,6

40,6

Katılıyorum (2)

204

32,0

72,7

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum (3]

112

17,7

90,3

Katılmıyorum (4]

38

5,9

96,3

Kesinlikle Katılmıyorum (5]

24

3,8

100,0

Toplam

638

100,0

Ankete katılanların yaklaşık %73'ü vergi yüklerini ağır bulduklarını ifade etmişlerdir. Ödenen vergi ile
kamusal harcamalar arasındaki İlişki ekonomistlerin merak ettikleri bir husus olagelmiştir. Yaptığımız
analizlerde kamusal harcamaların algılanmasına etki eden en önemli ikinci faktör sübjektif vergi yükü olarak
belirlenmiştir. Kamusal harcamalar ile sübjektif vergi yükü arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel
olarak güçlü bir korelasyon mevcuttur. Regresyon analizi sonuçlarına göre sübjektif vergi yükü arttıkça
kamusal harcamalardaki savurganlık algısı da artmaktadır.
3.4. Sosyo-Ekonomik Faktörler
Araştırmada sosyo-ekonomik değişken olarak kamusal harcamalar konusundaki denetim ve adalet algısı
kullanılmıştır. Kamusal harcamalarda savurganlık algısı ile denetim algısı arasında negatif bir korelasyon
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beklenmektedir. Araştırmada ankete katılanlara "Kamusal harcama denetimlerini yetersiz buluyorum"
ifadesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Harcama denetimi frekans dağılımları Tablo 12'de görülmektedir.
Tablo 12: Harcama Denetimi Frekans Dağılımları
Ortalama: 3,3450
St Sapma: j1,2390
Frekans

%

Kümülatif %

Kesinlikle Katılıyorum (5]

132

20,7

20,7

Katılıyorum (4)

188

29,5

•51,2

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum (3)

134

21,1

72,3

Katılmıyorum (2]

132

20,6

92,8

Kesinlikle Katılmıyorum (1)

51

8,1

100,0

Toplam

637

100,0

Kamusal harcamaların denetim algısı ile kamusal harcamalardaki savurganlık algısı arasında 0,01 anlamlılık
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir korelasyon bulunmuştur. Diğer bir ifade ile kamusal
harcamaların denetim algısı arttıkça, kamusal harcamalarda savurganlık yapıldığı şeklindeki algı
azalmaktadır.
Araştırmada kullanılan diğer sosyo-ekonomik değişken ise kamusal harcamalar konusundaki adalet algısıdır.
Devletin kamu harcamalannı topluma sunumunda ne ölçüde adil davrandığını tespit etmek amacıyla ankete
katılanlara
"Kamusal hizmetlerin sunumunda adil davranılmaktadır" ifadesine katılma düzeyleri
sorulmuştur. Kamusal hizmetlerde adalet algısı frekans dağılımları Tablo 13'de görülmektedir.
Tablo 13: Kamusal Hizmetlerde Adalet Algısı Frekans Dağılımları
Ortalama: 2,3090.
St Sapma: j ,3650
Frekans
% Kümülatif %
Kesinlikle Katılıyorum (5]

78

12,3

12,3

Katılıyorum (4)

62

9,8

22,1

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum (3)

61

9,7

31,8

Katılmıyorum (2)

208

32,7

64,5

Kesinlikle Katılmıyorum (1)

226

35,5

100,0

Toplam

635

100,0

Kamusal hizmetlerin sunumundaki adalet algısı ile kamusal harcamalarda savurganlık algısı arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Bireyler, kamu hizmetlerinin
sunumunda adil davranıldığı şeklindeki algıları arttıkça, kamusal harcamalar konusunda daha pozitif bir
düşünceye sahip olmaktadırlar.
Sonuç
Seçmenlerin siyasal tercihlerini belirlerken hangi faktörlerden etkilendiği, gerek siyaset bilimi gerekse
ekonomi çevreleri tarafından merak edilen konulardandır. Siyasal tercihlerin belirlenmesinin yanı sıra,
İnsanların devleti nasıl algıladıkları da sosyal bilim dünyasının ilgi alanlanndan birisi olarak süregelmiştir. Bu
noktada, devletin görünen yüzü olarak kabul edilen kamusal harcamalann toplumsal algısı, ekonomi
politikalarının ve siyasal sürecin şekillenmesi bakımından üzerinde özenle durulması gereken
hususlardandır.
Kamusal harcamalar, büyük Ölçüde ödenen vergiler ile finanse edildikleri için, bireyler tarafından vergilerin
karşılığı şeklinde algılanmaktadır. Vergiler ile kamusal harcamalar arasındaki mütekabiliyet (reciprocity)
esasına dayalı bu ilişki mali bağlantı (fiscal connection) olarak bilinmektedir. Vergilerin toplumsal kabulü için
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olduğu kadar, demokrasinin toplumda yerleşmesi için de mali bağlantı bilincinin sağlanması gerekmektedir.
Böyle bir bilinç, siyasal otoriteleri gerek vergileme konusunda ve gerekse harcama yaparken daha dikkatli
olmaya zorlayacaktır. Demokrasinin kurumsallaşması için toplum tarafından bu ilişkinin (mali bağlantı)
kurulması son derece önemlidir.
Vergiler, özel kesimin gelirlerinde azalmaya yol açmaktadır. Bu yönüyle vergiye gönüllü uyumu sağlamak
son derece zordur. Ancak, rasyonel birey mantığının giderek yaygınlaştığı günümüzde, vergiye gönüllü
uyumu sağlamanın en kolay yollarından birisi olarak kamusal harcamalar kabul edilmektedir. Bu bağlamda,
kamusal harcamaların toplum tarafından nasıl algılandığının yanı sıra, bu algıyı belirleyen faktörlerin tespit
edilmesi, ekonomi politikaları açısından gerekli bir husustur.
Ülkemizde yapılan araştırmalarda kamusal harcamalarda savurganlık yapıldığı şeklinde bir algının yaygın
olduğu ortaya konmaktadır. Böyle bir algı, devletin ve kurumlarının değerlendirilmesi bakımından, üzerinde
özenle durulması gereken bir fenomen olarak karşımızda durmaktadır. Yaptığımız araştırmada, daha önce
yapılan araştırmalara benzer bir şekilde, toplumda kamusal harcamalar konusunda negatif bir algının
olduğu görülmektedir. Kuşkusuz, bilimsel açıdan bir algının tespit edilmesi önemlidir. Ancak, daha önemli
olan bu algıya etki eden faktörlerin belirlenmesidir.
Yaptığımız araştırmada kamusal harcamaların toplumsal algısına etki eden faktörler araştırılmıştır. Bu
bağlamda, kamusal harcamaların algılanmasını etkileyen en önemli hususlar olarak kurumsal kalite,
yolsuzluk algısı, mali bağlantı bilinç düzeyi, sübjektif vergi yükü, denetim, adalet ve eğitim faktörleri ön
plana çıkmaktadır.
Ülkemizde yaygın olan kamusal harcamaların negatif algısını azaltmak ve pozitif bir algıya dönüştürmek için
söz konusu faktörleri dikkate alan politikaların üretilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, özellikle mali bağlantı
bilincinin oluşumuna katkıda bulunacak eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, kamusal harcamalarda şeffaflık ve
hesap verilebilirlik sağlanmalı, kamusal harcamalar ile ilgili olarak yapılan denetimler konusunda kamuoyu
tatmin edilmelidir. Diğer taraftan, devlet ve kurumlarının itibarını ifade eden kurumsal kalitenin arttırılması
gerekmektedir. Kurumsal kalitenin bir enstrümanı sayılan yolsuzlukla mücadelenin etkin bir şekilde
yapılması konusunda gerek siyasi gerekse hukuki kararlılık gösterilmeli ve sürdürülmelidir.
Ülkemiz mali sistemi açısından önemli bir psikolojik direnç noktası da ağır sübjektif vergi yüküdür. Vergi
yükü ile ilgili olarak yapılan yorumlarda genellikle objektif vergi yükünün dikkate alındığı müşahede
edilmektedir. Ülkemiz açısından objektif vergi yükü 2006 yılı için 32.5 ile OECD ortalamalannın altındadır6.
Ancak ankete katılan bireylerin yaklaşık %73'ü ödedikleri vergiyi ağır bulduklarını ifade etmekle, objektif
vergi yükü rakamları ile sübjektif vergi yükü algısı arasında ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bu durum ülkemizdeki vergi yükü açısından önemlidir ve vergisel düzenlemelere vatandaşların gönüllü
uyumu için sübjektif vergi yükünün azaltılması gerektiğini göstermektedir. Sübjektif vergi yükünün
azaltılması için optimal vergileme sınırlarının dikkate alınmasının yanı sıra, gerek vergilemede gerekse
kamusal hizmetlerin sunumunda adalet ilkeleri gözetilerek vergi tazyiki azaltılmalıdır.
Ülke ekonomisinin en önemli araçlarından olan vergiler ve harcamalar konusunda formel ve informel eğitim
araçları kullanılarak gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Bu konuda eğitim sisteminin bütün aşamaları, gelişmiş
ülke eğitim sistemlerinin mali konulara verdiği önem de dikkate alınarak, müfredat açısından gözden
geçirilmelidir. Görsel ve basılı medya araçları bu konuda etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki,
etkin bir mali sistemin teşekkülü yasal denetim araçlarının kullanımı kadar bilinçli kamu oyunun oluşumuna
da bağlıdır. Demokrasinin kurumsallaşması, insanların birbirlerini ve kamu otoritelerini ekonomik ve siyasal
yaşam içinde denetlemesine bağlı olarak gelişecek bir süreçtir.

6

Bkz. http://www.oecd.org/dataoecd/44/41/39494985.pdf
126

Kamusal Harcamalann Algılanmasında Etki Eden Faktörier: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR

KAYNAKÇA
Akdoğan, Abdurrahman (2002), Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
Bandyopadhyay, Sanghamitra ve Joan Esteban (2007), "Redistributîve Taxatİon and Public Expenditures",
London: Polarization and Conflict Project, CIT-2-CT-2004-506084.
ı

Bardsley, Nicholas ve Rupert Sausgruber (2005), "Conformity and Reciprocİty in Public Good Provision",
Journal of Economic Psychology, 26,664-681.
Bergstrom, Ted ve Sören Blomquist (1996), "The Political Economy of Subsİdized Day Care", European
Journal of Political Economy, 12,443-458.
Berksoy, Turgay (1984), Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti, İstanbul: Marmara
Üniversitesi Yayını, No: 411.
Beron, Kurt J . , Helen V. Tauchen ve Ann Dryden Witte (1992), "The Effect of Audits and Socioeconomic
Variables on Compliance", Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement (ss.67-89), Ann Arbor:
University of Michigan Press.
Besley, Timothy ve John McLaren (1993), "Taxes and Bribery: The Role of Wage Incentives", The Economic
Journal, 103,119-141.
Bird, Richard. M., Jorge Martinez-Vazquez ve Benno Torgler (2008). "Tax Effort in Developing Countrİes and
Hİgh Income Countrİes: The Impact of Corruption, Voice and Accountability", Economic Analysis and Policy.
38(1) 55-71.
Blomquist, Sören ve Vidar Christiansen (2007) "Public Provisîon of Private Goods and Nondistortionary
Marginal Tax Rates", Scandinavian Journal of Economics, 97(4), 547-567.
Braithwaite, Valerİe ve Elİza Ahmed (2005), "A Threat to Tax Morale: The Case of Australîan Higher
Education Policy", Journal of Economic Psychology, 26, 523-540.
Brown, Charles V. ve Peter M. Jackson (1990), Public Sector Ekonomics, 5. Edition, Oxford: Blackvvell.
Bulutoğlu, Kenan (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, 7. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınlan.
Confalonieri, Maria A. ve Kenneth Newton (1995), "Taxing and Spending: Tax Revolt or Tax Protest", The
Scope of Government (ss. 121-148), Oxford: Oxford University Press.
Cremer, Helmuth ve Firouz Gahvari (1997), "In-Kİnd Transfers, Self-Selectİons and Optimal Tax Policy",
European Economic Review, 41,97-114.
Çiçek, Halit (2006), Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri (İstanbul İli
Anket Çalışması), İstanbul: İSMMMO Yayını, No: 65.
Çoban, Hilmi (2004), "Vergi Mükelleflerinin Vergi Uygulamaları Karşısında Göstermiş Oldukları Davranışlar:
Denizli İli Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

127

Kamusal Harcamaların Algılanmasında Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR

Demir, İhsan Cemil (1999), "Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Davranıştan: Afyon İli Anket Çalışması",
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon kara hisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Devrim, Fevzi (1998), Kamu Maliyesine Giriş, 3. Baskı, İzmir: Anadolu Yayıncılık.
Dileyici, Dilek (2006), "Vergileme, Algılama ve Mali Aldanma", İçinde: Vergileme Ekonomisi ve Vergileme
Psikolojisi (ss.173-188), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Dimov, Martin (2003), "Corruption in Balkan Countries", Global Corruption Beport 2003, 285-288.

Dubin, Jeffrey A., Michael J. Graetz ve Louis L. VVilde (1990), 'The Effect of Audit Rates on the Federal
Individual lncomeTax: 1977-1986", National Tax Journal, 43 (4), 395-409.
Dufwenberg, Martin ve Georg Kirchsteiger (2004), "A Theory of Sequential Reciprocity", Games and
Economic Behavior, 47, 268-298.
Eker, Aytaç (1996), Kamusal Maliye, İzmir: DEÜ İİBF Maliye Bölümü Masaüstü Yayıncılık.
Faik, Armİn ve Urs Fischbacher (1999), "A Theory of Reciprocity", IEVV VVorking Paper, No: 6, Institute of
Emprical Research in Economics, University of Zürich.
Falkinger, Josef (1995), "Tax Evasion, Consumption of Public Goods and Fairness", Journal of Economic
Psychology, 16, 63-72.
Gemmell, Norman, Oliver Morrissey ve Abuzer Pınar (2003), "Tax Perception and the Demand for Public
Expenditure: Evidence from UK Micro-Data", European Journal of Politİcal Economy, 19, 793-816.
Gerçek, Adnan ve Mehmet Yüce (1998), Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin
Değerlendirilmesi, Bursa: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.
Hammar, Henrik, Sverker C. Jagers ve Kata rina Nordblom (2008), "Percieved Tax Evasion and the
Importance of Trust", The Journal of Socio-Economics, doi:10.1016/j.socec.2008.07.003, (Article in press)
James, Simon, John Hasseldine, Peggy Hite ve Marika Toumi (2001), "Developing a Tax Compliance Strategy
for Reveneu Services", Bulletin for International Fiscal Documentation, 55,158-164.
Karaaslan, Ahmet (1995), Kamu Harcamalarında Etkinlik Ölçme Metodu Olarak Fayda-Maliyet Analizi ve Bir
Uygulama, Ankara.
Mauro, Paolo. (1998), "Corruption and the Composition of Government Experİment", Journal of Public
Economics, 69, 263-279.
OECD, Reveneu
12.01.2009).

Statistics

(2007).

http://www.oecd.org/dataoecd/44/41/39494985.pdf

(Erişim:

Pearce, David ve Ennio Stacchetti (1997), "Time Consistent Taxation by a Government with Redistributive
Goals", Journal of Economic Theory, 72, 282-305.
Porcano, Thomas M. (1984), "Distributive Justice and Tax Policy", The Accounting Review, 59, 619-616.
Sağbaş, İsa (2008), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası.
128

Kamusal Harcamaların Algılanmasında Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma
Dr. İhsan Cemil DEMİR

Sağbaş, İsa ve Hüseyin Şen (2003), "Vergi Gelirleri İle Kamu Harcamalan Arasındaki Nedensellik ilişkisi:
Literatüre Bir Bakış", Vergi Dünyası, 258 (Şubat 2003), 137-144.
Saruç, N. Tolga ve Isa Sağbaş (2003), "Vergi Politikalarının Seçmenlerin Parti Tercihi Üzerindeki Etkisi", Vergi
Sorunları Dergisi, Eylül 2003,130-146.
Torgler, Benno (2003), Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of
Doktora Tezi, Basel: Universitat Basel.

Tax Compliance, Yayınlanmamış

Torgler, Benno (2004), "Tax Morale Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countrİes",
CREMA VVorking Paper, No: 2004/5, Basel.
Torgler, Benno, İhsan C. Demir, Alison Macintyre ve Markus Schaffner (2008), "Causes and Consequences of
Tax Morale: An Empirical Investigatîon", Economic Analysis and Policy, 38(2), 313-339.
Torgler, Benno ve Christoph A. Schaltegger (2005), "Tax Morale and Fiscal Policy", CREMA VVorking Paper,
No: 2005-30. Basel.
Turhan, Salih (1993), Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi.

129

TARTIŞMALAR

Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Teşekkür ediyoruz değerli tebliğ sahibine. O da süreyi mükemmel şekilde kullandı. Böylece tebliğlerin
sunumu tamamlanmış oldu. Şimdi yine aynı yöntem içinde her iki konuşmacılar için soru, katkı, açıklama
şeklindeki dinleyicilerden dilekleri ve katkıyı bekliyoruz. Buyurun.

Mustafa DİRİ (Başbakanlık)
Sayın idris Sarı s o / u n tebliği ile ilgili söyleyeceklerim bir soru değil belki Sayın Sarısoy direkt açıklama
yapabilir. Açıklığa kavuşması açısından isabetli olur. Şimdi tablo 3'te kamu sosyal transfer harcamalarını
yapan kurumlar sayılmış. Bu tabloya baktığımızda belediyeleri göremiyoruz. Özellikle son mahalli seçimlerde
de gündeme geldi belediyelerde ciddi anlamda sosyal yardımlar yapmaktadırlar, gıda yardımı, eğitim
yardımı gibi. Birde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'nün verisi ile ilgili olarak şu nüansı
vurgulamak istiyorum. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ayn bir teşkilat, illerde valilikler
ve kaymakamlıklar bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonları da ayrı bîr teşkilat. Sosyal
yardımlaşma, dayanışma fonlarının yapmış olduğu sosyal yardımlara yönetim kurulları karar veriyor ve
onların yapmış oldukları yardımlar Genel Müdürlüğün bütçesinde yer almıyor. Sizin burada vermiş
olduğunuz rakamlar sadece Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Genel Müdürlüğünün rakamları mı yoksa sosyal
yardımlaşma ve dayanışma fonlarının yapmış oldukları yardımları konsolide edilmiş rakamlar mı? Teşekkür
ederim.

Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Evet, buyurun.
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Her iki tebliği sunan arkadaşlarımızı da önce kutluyorum. Şimdi ben İdris Sarısoy ve Selçuk Koç
arkadaşlarımızın sunduğu tebliğle ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle gerçi söylediler ama
sadece altı yıllık veriyle çalışmak ve bu altı yıllık veriyle, sonuçta belirtilen iddialı söylemleri söylemek ne
kadar doğru. Çünkü modelin tamam (R kare) değerleri yüksek gibi görünüyor ama açıklayıcılıklan da çok
düşük, yani binde 2 gibi açıklayıcılıklardan bahsediliyor, birincisi bu. İkincisi, modelle ilgili, verilerin
kullanımıyla İlgili bir sorun var sanırım veya ben algıiayamadım. Tablo 3'te örneğin, bu veriler cari veriler mi
yoksa reelleştirilmiş veriler mi? Çünkü kamu sosyal transfer harcamalannın sonuçta da bahsediliyor.
Belirtilen dönem içerisinde çok arttığı söyleniyor. Oysaki evet verilere baktığımızda 2563'ten 6733 milyon
TL'ye çıkmış, ama milli gelire oranlarına baktığınızda bu kadar yükselme değil tam tersine veriler yani tablo
3'teki veriler işte binde 73'ten binde 68'e düşmüş 2005 yılında, 2006 yılında binde 74 yani 2002'deki
düzeyini yakalamış milli gelir içerisinde, 2007 yılı içerisinde binde 78 gibi düşük oranlı bir yükselme var ve
burada işte seçim girdi zaten malum. Bunun dışında yani dolayısıyla eğer carî verilerle çalışılmışsa modelin
açıklayıcı lığı konusunda biraz daha kuşku doğurmaz mı? Arkadaşımızın, Başbakanlıktan gelen arkadaşımızın
söylediği şeye kesinlikle katılıyorum. Evet yoksulluğu azaltmaya yönelik kamu sosyal transfer
harcamalarından bahsediliyorsa son yıldaki öne çıkan söylem şu, mevcut iktidar yoksulluğa yönelik
politikalarını daha çok belediyeler üzerinden yürütüyor. Bunlara yer verilmemiş olması bu bir anlamda
eksikliktir diye düşünüyorum. Birde sonuç kısmında galiba tebliğde şöyle ifadeler var. Örneğin yoksulluğun
azaltılmasına yönelik faaliyette bulunan aynen okuyorum buradan kurumlardan Sosyal Yardımlaşma,
Dayanışma Genel Müdürlüğü işte yaptığı faaliyetler son derece kapsamlı ve tatminkardır deniyor. Ama
hemen arkasından geliştirdiği projelere tahsis edilen kaynaklar yeterli değildir artı projelerde sayıca da çok
sınırlıdır deniyor. Hem sınırlı sayıda proje hem de bunları tahsis edilen kaynağın yetersiz olduğunu
söylüyorsak baştaki bu iddialı söyleme acaba lüzum var mı? Teşekkür ederim.
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Arş.Gör. Işıl Fulya ORKUNOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Öncelikte sunumunuz için teşekkür ediyorum. % lS'lik yoksulluk sınırından bahsedildi. Bu TÜİK'te belirtilen
rakam mı yoksa çalışmada yapılmış araştırmalar sonucu tümevarım yöntemiyle ulaşılmış bir sonuç mu onu
çok çalışmaya baktım ama çok anlayamadım onu danışmak istiyorum. Birde kentsel, kırsal yoksulluk ve gelir
yoksulluğu olarak belirtildi ya hani ayırım, bu ayırımda % 15'lik diliminde bölünmüş şekli var mı yoksa bu
toplamını mı belirtiyor. Kentsel, kırsal yoksulluk, gelir yoksulluğu bunların hepsinin tamamını belirtiyor
herhalde, değil mi? Yoksa ayrımlandırılmış halide elinizde var mı ve bu farklılık nasıl? Onu danışmak istedim.
Birde 666 TL asgari ücretin olduğu bir ülkede % 15'lik rakam sanki biraz düşük gibi düşünülebiliyor. Bu
konudaki düşünceniz nedir? Hani bununla ilgili olarak da ne düşünüyorsunuz? Onu danışmak istedim.
Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Başka yok herhalde değil mi? Peki efendim. Sorulan sorulara ilgili arkadaşlar cevap versinler.
Yrd.Doç.Dr. İdris SARISOY
Teşekkür ediyorum. Şimdi birinci husus çalışmanın, yani belediyeler katıldı mı, katılmadı mı derken bunu
dipnotta belirtmiştik, sanınm onuncu dipnot olması lazım biraz önce baktım eğer yanlış bakmadıysam. Biz
bu çalışmada sadece genel bütçeye dahil kurumları dikkate almıştık. Dolayısıyla bunun dışındaki kurumları
dikkate alamadık. Tabi dikkate alamamamızın yegane sebebi veri sıkıntısı yani siz belediyelerden bu konuya
ilişkin veri toplamanın, veri elde etmenin ne kadar zor olduğunu söylemeliyim. İkinci husus ise Sosyal
Dayanışma Yardımlaşma Genel Müdürlüğünün verdiği rakamlar yani bu harcamalar şöyle, belki şöyle bir
ayrım yapmamız gerekirdi. Şimdi kurum olarak yani genel bütçenin içinde yer alan kurum olarak Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, ancak bu harcamayı yapan yani buradan aktarılan kaynakları
yapan harcamayı Sosyal Yardımlaşma, Dayanışmayı Teşvik Fonu yapıyor. Dolayısıyla yani Sosyal
Yardımlaşma, Dayanışma Genel Müdürlüğünün başka harcamaları da var. Biz sadece bu fonun, yani fonları
bildiğiniz gibi genel müdürlüğe bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Gİdîp görüştüğümde fondaki arkadaşlar bana
bunu söylemişti yani kurumsal bağlantı olarak. Dolayısıyla biz fonun verilerini aldık, fonun harcamalarını
aldık. Bu böyle, Valiliklerdeki, evet bu böyle ama oradaki kaynaklarında buradaki arkadaşların yine fondan
yani fona tahsis edilen kaynakların illere bu aracılar ile gönderildiğini söylediler. Siz oradaki yönetim kurulu
kararıyla alındığını söylüyorsunuz. Tamam buna bizim bir itirazımız yok elbette fakat biz eğer hani özellikle
belli meslek gruplarının açılmasıyla ilgili sadece yöreye uygun olanlarının daha faydalı olacağını söyledik.
Diğer husus ise reel, cari mevzusu, cari harcamaları dikkate aldık. Dolayısıyla gayri safi milli hasılayı da cari
olarak dikkate aldık. Yani cari olarak ne kadar harcama yapılmış, hangi düzeyde, reel gayri safi milli hasıla ne
olmuş. Sizin bir taraftan geliriniz artarken eğer milli gelir artarken harcama düzeyinizin aynı kalması
mümkün değil. Yani siz aynı refah çizgisinde olabilmeniz için mutlak suretle harcamaya ayıracağınız payında
artması gerekir. % 15'le ilgili olarak evet haklısınız, orada belki ufak bir farklılık var. Şöyle ki, biz analiz
yaptığımız tablodaki rakamlar yani yoksulluk oranları gelir durumuna göre tespit edilen yoksulluk oranlarını
kullandık. Bu tabloda TÜİK'in verdiği tabloda % 15 harcama grubuna, harcama türüne göre yapılan yoksulluk
oranı olduğu için aslında kullandığımız tabloda bu oran var, limitini koymadık. Bunu belki daha sonra bunu
koyarız. Dolayısıyla harcama olarak tablodaki oran % 18 küsur 2007 yılı için bunu söyleyebiliriz. Düşük olup
olmadığını yani bu oran düşük mü asgari ücretle ilgili, yani bilemiyorum % 15 ve % 18 olarak bunu
düzelteyim en azından gelir açısından, harcama açısından % 15 sonuçta TUİK bildiğimiz gibi bir devlet
kurumu, yani çok yakında da TUİK'teki uzmanlarla da görüştüm. Nasıl bu verileri derliyorlar. Yani gerekirse
daha sonra bunları paylaşırım ya da sizde TUİK'ten bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Hakikaten aslında
belki toplumda belki yani bizim camiada değil ama belki benimde zaman zaman önyargımı da oluşturan
çokta nitelikli çokta bilimsel verileri toplama noktasında şahsen ben ikna oldum onlarla görüştükten sonra.
Kırsal, kent ayrımı diğer gruba göre yani nedir gelir durumuna göre yapılan yoksulluk oranındaki ayırımı
gösterir dolayısıyla bu yoksulluk % 18 olanın % 41'i ya da işte % 33'tü 33 küsur 32'ydi 2007 rakamı. Bunun %
18'in % 32'si kırsal kesimden kalanda şehir merkezinden olarak söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu
kadar modelle ilgili olan bölümleri sayın hocam anlatacak.
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Dr. Selçuk KOÇ
Şimdi Mehmet Şahin hocamın bir sorusu vardı açıklayıcılıkla ilgili. Bu yüzde, binde 2'lik değerler
açıklayıcılığın ne kadar olduğu çok önemli değil işin açıkçası. Önemli olan bunlann istatistiksel olarak anlamlı
olması ve yoksulluk oranını ne ölçüde düşürdüğü ve bizim modelimizde istatistiksel olarak anlamlı, iktisadi
beklentileri sağlıyor ve belli bir oranda kamu harcamaları bizim aldığımız veri seti bağlamında yoksulluğu
azaltıyor. Biz altı yıllık veriyle bu sonuca ulaştık. Yani parametrenin büyüklüğü ya da küçüklüğü konusunda
bir şey yorum yapmak için daha fazla veriye sahip olmak lazım. Cari verileri kullanmışsınız, cari verilerde
artış var, milli gelir üzerinde kullandığınız veriler cari veriler. Aynı yönlü bir trend var doğru yani onu
kastediyorsanız aynı yönlü bir trend var ama milli gelirde de bir artış var. Bunun etkisini işin doğası olarak
anlaşılabilir ama aynı yönlü birtrend var, doğru.
Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
Peki, efendim. Böylece 24'üncü malîye sempozyumunun bu ikinci oturumunu tamamlamış olduk.
Sabırlarınız için teşekkür ederiz. Oturumu kapatıyorum.
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Sunucu
Saygıdeğer katılımcılar, üçüncü oturumu açmak üzere oturum başkanı Sayın Prof.Dr. Haluk Anıl'ı arz ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Sayın Rektörüm, Maliye Bakanlığı'nın, Sayıştay'ın ve diğer kamu kurumlarının sayın yetkilileri, sevgili
meslektaşlarım, sayın hocam hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Üçüncü oturumu açıyoruz. Şimdi
oturumumuzda iki tebliğ var; bunlardan bir tanesinin dinlemesi tamamlanacak, tartışmaları yapılacak ondan
sonra bir kısa ara verilecek. Daha sonra ikinci tebliğe geçeceğiz. O da ayrı bir şekilde tamamlanacak. Onun
için arayı mümkün olduğu kadar fazla uzatmadan tamamlarsak sizler içinde daha rahat olacağını ümit
ediyorum. Şimdi buraya gelmişken bir iki şeyden de bahsedelim. Birkaç gündür tebliğleri dikkatle izliyorum.
Birçok yeni üniversite ve bölümlerin genç elemanları çok değerli çalışmalar yapmışlar. Bu bize gurur veriyor.
Hatta o kadar ki artık eski, yıllanmış üniversitelerin ayrıcalıklarını da ortadan kaldıracak şekilde bir çalışma
gayreti dikkatimizi çekti. Bu tabi kolay olmadı buralara geliş. Burada en somut katkıyı Eskişehir yapmıştır,
akademileriyle, üniversiteleriyle. Hepsinin kendilerine göre katkıları var. Çünkü bîr ara Yükseköğretim
Kurulu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte maliyenin bölüm olması bile tartışılır hale gelmiştir. Ama bugün
devlet üniversitelerinin çoğunluğunda artık maliye bölümleri var ve kıymetli çalışmalarla ortaya çıkıyor.
Türkiye'nin birçok ilinde bunlar var. Bu konuda Fikret Sönmez hocanın da, rahmetli Nezihe Sön m ez'İn eşi,
YÖK üyeliği sırasında çok büyük katkıları da olmuştur, bunu bu vesileyle belirtmek isterim. Maliye
Bakanlığı'yla birlikte konulara el atılmasıyla tabi olay daha da canlanmıştır. Büyük katkılan olmuştur Maliye
Bakanlığı'nın bunu da belirtmeden geçemeyeceğiz ve son olarak da çıtayı bir hayli yukarılara yükseltme
görevi Sayın Fazıl Tekin'e nasip olmuştur. Onun içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara bu olay İki
yerde fakülteye kadar yürümüştür. Birisi Ankara Akademisi Maliye Fakültesidir, ikincisi Eskişehir'e bağlı
Afyon Kocatepe Üniversitesi şimdi, Afyon Mali Bilimler Fakültesidir yani bölümlerden önce fakülteye kadar
gelmişti bu iş ama ondan sonra değişmiştir. Üç arkadaşın tebliği vardı, Afyon'da bir hayli gelişme, onlar epey
eskidir yani ve çok hoşumuza gitti. Şimdi bugün tarımla ilgileneceğiz. Küreselleşme olgusu İçinde tabi tarımı
yönlendirme olayı, öncelikler alma olayı haline gelmiştir. Bizler de normal şartlarda elektronik aletlerle
beslenme yahut onları sindirme gibi bir yapı değişikliğine uğramadığımız sürece karnımızı doyurmak
mecburiyetindeyiz yani en basit amiyane İfadesiyle. Dünyada gelişmiş ülkeler dünya tarımını yönlendirmek
için bir takım teşebbüslere girişmişlerdir. Onun için konuyu ciddiyetle ete almak gerekiyor. Şimdi ben fazla
lafı uzatmadan değerli arkadaşlarım Mustafa Yıldıran, Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesinden ve Özgür
Saraç, Dokuz Eylül Üniversitesinden onları tebliğlerini sunmak üzere çağırıyorum. Buyurun efendim. Birinci
tebliğ Mustafa Yıldıran'a ait olacak. Birinci tebliğ kıtlık çağında, bunu küçümsemeyin yani bunu yaşadı bu
ülke, bunu bizzat yaşayanlarda var duayen hocamız da bu konuda iyi tecrübelidir. "Kıtlık Çağında Tarıma
Yönelik Türk Kamu Harcama Politikasının Yeniden Yapılandırılması: İmkanlar, Sınırlar ve Yeni Yönelimler"
konulu tebliğini sunacak. Bu tebliğ tamamlandıktan sonra tartışmaya açacağız sorularla, bu bittikten sonra
ara vereceğiz. Daha sonra Özgür Bey kendi tebliğini sunacak. Evet, buyurun Mustafa Bey.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Sayın Rektörüm, sayın hocalarım, Maliye Bakanlığı'nın değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım. Bugün
tarımla ilgili hocamın da söylediği gibi çok ciddi bir alan var. Kamu harcamaları veya destekleme
politikalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir konu üzerine bir tebliğ sunmaya çalışacağım.
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1. GİRİŞ
Türkiye'nin nüfusunun üçte birinin ekonomik faaliyetlerini kapsayan tarım kesimine yönelik harcama
politikası, tarımsal üretimi ve tarımın ekonomik potansiyelini belirleyen temel faktördür. Çünkü tarım
politikası dışsal faktörlere bağlı bir sektör olmasından dolayı devletin müdahalesi önemlidir. Ayrıca gelişmiş
ülkelerin yoğun kamu müdahalesi ile şekillendirdiği tarım piyasalarının varlığı tarıma yönelik harcama
politikasında dikkat çekici bir faktörüdür.
Türkiye açısından tarım destekleri politikası, rakibi olan gelişmiş ülkelerin tarım desteklerini yüksek
miktarlarda sürdürmesi ve Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)'nün tarımsal desteklerin azaltılması yönündeki
düzenlemeleri nedeniyle sıkıntılı bir konudur. Ayrıca AB(Avrupa Birliği) tarım politikaları ile Türk tarım
politikalarının uyumlaştırılması sorunuyla, Türkiye'nin halen tarımda AB ile rakip olması durumu tarıma
yönelik harcama politikasının belirlenmesinde önemli bir paradokstur. Dolayısıyla yeni dönemde harcama
politikasının AB tarım politikalarına uyum içerisinde mi yürütüleceği, DTÖ'nün ilkelerine göre mi
belirleneceği, yoksa Türk tarımının ihtiyaçlarına göre mi belirleneceği belli değildir. Bunun için, rekabetçi
destek politikası ve çiftçinin kendisinden çok üretim yapısının şekillendirilmesi ve artırılmasına yönelik bir
harcama ve destek politikasının dizaynı bu çalışmada incelenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de tarım sektörünün Hheral dönemde tarıma yönelik harcama politikasının
yetersizliklerini ortaya koymak, kamu harcama politikasınınfözellikle tarım sübvansiyonlarının) Dünya
Ticaret Örgütü'nün düzenlemelerinden nasıl etkileneceğini açıklamak ve Türkiye'nin tarım sektörünün refah
üretici yapısını güçlendirebilecek harcama politikasının temellerini analiz etmek' şeklindedir. Emtia
piyasalarında tarım ürünleri fiyatlarının aniden yükselmesi ve özellikle tahıl ürünlerindeki stok sorunları
birçok devletin ithalat yasağı gibi korumacı uygulamalara başlaması devletin tarım piyasalarına doğrudan
müdahalesini gerektirmiştir. ABD ve AB gibi küresel çapta tarım politikası yürüten devletler, bütçelerinin
önemli kısmını tarım desteklerine ayırmaktadır. Bu sebeple de, ani fiyat hareketleri ve dalgalanmalarından
etkilenmemektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin 2007 yılında yaşanan kuraklık ve fiyat dalgalanmalarından dolayı
liberal dönemde uyguladığı harcama politikaları sebebiyle zor durumda kaldığını ve bu sebeple tarımdaki
harcama politikasını reforma etmesi gerektiğini iddia etmektedir.
2. Dünyada Tarımın Yeni Çağda Eski Hastalıkları: Kıtlık ve Spekülasyon
Tarım piyasalarının 2007 yılında özellikle tahıl piyasalarındaki ani yükselişle başlayan Malthusyen
tartışmalar, kıtlık çağının yeniden hortlayabileceği şeklinde kaygıları doğurmuştur. Özelikle son yıllarda
tarım alanlarının 2008 yılına kadar artan petrol fiyatları nedeniyle alternatif arayışların sonucu olarak, bioyakıt üretilen tarım ürünlerine tahsis edilmesi ve buna yönelik desteklerdeki artışlar tarım ürünlerin
fiyatların spekülasyonlarını artırmıştır. (OECD-FA O Agricultural Outlook 2008-2017) Bu yönelim klasik tarım
ürünlerinin ekim alanını daraltacağından tarımda kıtlıkları gündeme getirebilir.
Dünyada küreselleşmenin etkisiyle tüketim kalıplarının değişmesi ve yoksul ülkelerdeki nüfus artışları gıda
ve tarım ürünlerine talebi artırmaktadır. Değişen diyetler, kentleşme, ekonomik büyüme ve artan nüfuslar,
gelişmekte olan ülkelerdeki gıda ve yem talebinde itici güç rolü oynamaktadır. Küresel planda ve mutlak
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olarak on yıllardır en yüksek talep bio-yakıt ürünlere olup, tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesinin ardında
yatan güçlü bir nedeni oluşturmaktadır. (OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017)
Şekil 1. Mısır, Buğday ve Pirinç Fiyatlarında Değişim(2003-Ekİm 2008)

Kaynak: FAO 2008 (Nak.: Braun, J. V., "Food And Financial Crısesılmplıcatıons For Agrıculture And The
Poor", IFPRI, Brıef Prepared F o r T h e C g ı a r Annual General Meetıng Maputo, Mozambıque, December
2008)
Tarım ürünleri arasında özellikle buğday ve mısırda 2005-08 yılları arasında birkaç defa ani fiyat balonları
oluşmuştur. (Şekil 1) Ayrıca tarım ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar, yoksul ülkelerdeki gıda
sorunlarının artmasına neden olmaktadır. 2003-05 yılları arasında Dünya Gıda Örgütü(FAO) tarafından
yapılan hesaplamalara göre gıda açlığı çeken nüfus, 848 milyon kişiden 943 milyon kişiye çıkmıştır. Ayrıca
dünyada aşırı nüfuslu Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde tahıl üretimi artışı yavaşlamaktadır. Ek olarak
kredi ve finans piyasalarındaki sıkışıklıklar nedeniyle tarım işletmelerinin yenilenmesinde zorluklar
bulunmaktadır. Dolayısıyla artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanmasında zorluklar ve talep artışı, fiyat
dalgalanmalarına neden olabilecektir. {Braun, 2008) Göstergelere göre, 21. yy için tarım piyasalarında iklim
değişikliklerinin yanında kıtlık ve finansal spekülasyon, tarım politikasının temel belirleyici faktörleri
olacaktır.
3. Tarımda Devletin Rolü ve Kamu Harcama Politikasının Yönetimi
Tarım insanların kontrol edemedikleri{iklim, mevsim, toprak gibi) değişkenlere bağlı olması sebebiyle dalgalı
bir yapıdadır. Bu sebeple toplam arzın tamamını karşılayabilecek durumda olmayan bireysel üreticilerin
tarımla ilgili önlem alması söz konusu olamaz. Yani kamu müdahalesinin olmadan tarım piyasaları
yönetilemez. Devletlerin müdahale ile oluşturdukları tarımla ilgili uygulamalarının tümüne de, "tarım
politikası" denmektedir. Ülkeler kendilerine özgü tarım politikaları ve kuruluşları ile tarımı yönetirler.
(Kazgan,2003,4) Bu gerçeğin en büyük ispatı AB'nin Ortak tarım Politikası(OTP)'dır. AB ülkeleri 1962 yılında
tahılla başladığı politikaları sürekli yenileyerek günümüze kadar istikrarlı şekilde uygulamıştır.
Tarımda devletin rolü diğer alanlarda olduğu gibi zamanla azalmıştır. Yalnız gelişmiş ülkeler(GÜ) tarım
sektörünü, 'bir silah olarak gıda'' anlayışı içerisinde yönetmektedirler. Zaman zaman politik uygulamaları
değiştirmesine rağmen, kamu müdahale alanından hiçbir şekilde bu anlayış ortadan kalkmamıştır. {Durance
P, Godet, M-, 2006) Özellikle ABD ve AB tarım politikası kamu müdahalelerinin yoğun olarak uygulandığı
ülke veya ülke gruplarıdır. Tarımın teknolojideki gelişme ve sanayileşme ile birlikte ekonomik faaliyetler
içeıİMhdeki payı ?amanla düşmüştür Bu dü>üş ekonomik yapıda diğer sektörlerin büyümesiyle ilgili
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olduğundan gelişmiş ülkelerde tarım piyasalannın kamu destekleri ile şekillenen politika aracı olmasını
değiştirmemiştir.
90'lı yıllarda dünyada tarıma devlet müdahalesi ile ilgili bir dönüşüm meydana gelmiştir. 90'dan önce
uygulanan yüksek maliyetli tarım destek politikaları, vergi mükellefleri ve bütçe açısından sıkıntılar meydana
getirmiştir. Ayrıca yüksek tarım destekleri nedeniyle tarım fiyatlarında düşüşler, dünya ticaretinde sapmalara
neden olmakta ve tartışmalar doğurmuştur. Bu sıkıntılar, GATT görüşmeleri ile birlikte devletin tarımdaki
rolünün sorgulanmasına neden olmuştur. Sonuçta tarım sektörünü yönlendiren tekel durumundaki devlet
kuruluşları özelleştirilerek bu politika da ilk değişimin işareti olmuştur. Bunun yanı sıra tarımdaki
müdahaleler ABD ve AB'de çok ciddi tarım fazlalıklann meydana gelmesine neden olmuştur. Ayrıca bireysel
üreticilerin tarım üretimini artırmak için kullandıkları girdiler çevre sorunlarının artmasıyla sonuçlanmıştır.
Kısacası, devlet destekleri hem bütçe açısından hem de çevre açısından sorunlara neden olmuştur.
(Knudsen, O., Nash, J . , 1990:83-84) Bu durum 90'lı yıllarda devletin müdahaleci rolünün değişmesi gerektiği
şeklinde düşüncelerin oluşmasında etkilidir. Bu dönüşüm tarım desteklerinin niteliği, kapsamı ve uygulama
alanları ile ilgili tartışmaları hızlandırmış, sonraki yıllardaki tarım destek politikalar için yeni tartışma
zemininin oluşmasında etkilidir.
3.1. TARIMA YÖNELİK HARCAMA POLİTİKASI VEYA DESTEK POLİTİKASI
Tarıma yönelik kamu harcamaları, transfer harcamalarının içerisinde verilen tarım destekleri, İç destekler,
ihracat sübvansiyonları ve pazara ulaşım konusunda olmak üzere üç ana bölümde ele alınmaktadır.
Tarımdaki desteklerle ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)'nün liberalleşme sürecinin hızlandırılması için
üç başlıkta renkli kutularla tanımlanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: (VVorld Trade Report-2006,124):
•
Yeşil Kutu; ticareti saptırıcı etkileri düşük destekler olarak tanımlanmıştır. Bu gruba giren
destekler, devletin genel hizmetleri için yapılan harcamalar, yiyecek güvenliği için yapılan ödemeler,
gıda yardımları, kırsal kesimde gelir artına önlemler vs. ödemeleridir. Ayrıca ticareti saptırıcı etkisi
yüksek ürünlerdeki desteklere sınır getirilerek bu kapsama alınmıştır. De Minimis olarak belirlenen
bu oran Gelişmiş Ülkeler(GÜ) için %5 ve Gelişmekte Olan Ülkeler(GOÜ) için %10 seviyesindedir.
•
Mavi Kutu; üretimi sınırlandırmaya yönelik destekleri kapsamaktadır. Bu tür ödemelerde bir
sınırlama getirilmesi söz konusu değildir.
•

Kırmızı Kutu; tarımda ticaret bozucu etkisi yüksek iç destekler bu grupta yer almaktadır.

Dünyada özellikle kamu harcaması olarak iç destekler özellikle gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmakta
ve gelişmekte olan ülkelere olan serbestleştirme yönündeki baskılar artmaktadır. Tarımda liberalleşme
sürecini hızlandıran en önemli faktör Uruguay sonrası gelişmelerde yaşanmıştır. Uruguay sonucunda GÜ,
2000 yılında taahhütleri oranında serbestleşme sağlayacak ve GOÜ'de 2005 yılına kadar taahhütlerindeki
değişiklikleri yapacaktır. Bu taahhütler, tarıma verilen sübvansiyonların kısıtlı olarak kaldırılması, tarife dışı
engellerin gümrük tarifelerine çevirmek suretiyle belirtilen tarihlere kadar indirmek şeklindedir. Sadece az
gelişmiş ülkelere sübvansiyonların indirilmesi konusunda istisna sağlanmıştır.
Uruguay'dan sonra destekleme sınırlamaları ve taahhütlere rağmen GÜ taahhütlerine bağlılıklarında gevşek
davranışlar olmaktadır. Dünyadaki iç destekleme tutarları incelendiğinde, bu durum GÜ'nün verdiği
desteklerin büyüklüğü sonucunda ortaya çıkmaktadır. ABD ve AB-15 ülkelerinin verdiği desteklerin toplamı
dünya ülkelerinin tümünden fazladır. (Tablo 1) Özellikle gelişmiş ülkelerin desteklerinin yüksekliği
nedeniyle, diğer ülkelerin tarım politikalarında kendine özgü uygulamalar yapması mümkün olmamaktadır.

Kıtlık Çağında Tarıma Yönelik Türk Kamu Harcama Politikasının
Yeniden Yapılandırılması: İmkânlar, Sınırlar ve Yeni Yönelimler
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN
Tablo 1. İç destekler İlk On Ölke(1995-2001)(Milyon Dolar)
SIRA

ÜLKELER

TOPLAM İÇ DESTEK

1
2

AB-1S
ABD

96,1

3

Japonya

41,8

4

Güney Kore

7,5

5
6

İsviçre-Liechtensein
Brezilya

4,6

7
8

Norveç
Kanada

3,0

9

Tayland

1,9

10

Küba

66,2

3,5
2,6

1,3
Kaynak. VVTO, "Tfte Incidence ofSubsidies m Agriculture", World Trade Report-2006
İç desteklerin sınırlamalan üzerinde GÜ arasında derin tartışmalar yanşamaktadır. ABD de minimis
destekleri daha fazla kullanmaktadır ve bu sebeple de minimis desteklere stnırlandrılma getirilmesine
karşıdır. 4

Fakat

AB

ülkeleri

de

minimis

desteklerin

%5'ten

%1'e

düşürülmesini

istemektedir.

(Çakmak,2006:6-ll)
Benzer tartışmalar ihracat desteklerinde yaşanmaktadır. İhracat destekleri, ürün destekleri, ihracat
kredileri, devletin ihracat kuruluşları ve gıda yardımları şeklinde uygulanmaktadır. Ürün bazlı destekler
incelendiğinde ülkelerin ödeme tutarlarında azalmalar olsa bile desteklerin dağılımındaki oranlar
değişmemiştir. AB-15 ülkeleri 1995 yılında tüm ihracat ürün desteklerinin %88,8 yaparken, 2000 yılında %
87,1'ni gerçekleştirmektedir. Bu durum ABD için de değişmemiştir. (VVorld Trade Report-2006,128-138)
İhracat kredileri ise, çok kullanan ülke ABD'dir. ABD 1995-2002 yılları arasında tarım ihracatının %5-6'sı
oranında ihracat kredisi sağlamıştır. Bu destek sadece devlet tarafından değil, aynı zamanda, devlet
tarafından bankalara verilen güvencelerle de sağlanmaktadır. (VVorld Trade Report-2006,128-142) ABD'nin
verdiği desteğin dünyadaki payı ise, tüm ihracat kredilerinin %90'ı kadardır. (OECD, Agricultural Polîces in
OECD Countries:At a Glance-2006) ABD önemli ihracat desteği de gıda yardımlarıdır. ABD bu politikasına AB
karşı çıkmaktadır.
Sonuçta gelişmiş ve gelişmekte olan 2007 yılına kadar tarımda korumacılık trendi ağır ilerlemesine rağmen
azalmakta ve tarıma verilen destekler kısmen de olsa azalmaktadır. 1986-89 yıllarında tarım destekleri
arasında üretici destekleri % 91 seviyesindeyken bu oran 2003-05 yıllarında %72'ye düşmüştür. Üretici
fiyatlarının piyasa fiyatlarından farkı da düşmüştür. 1986-88 yıllarında OECD üretici fiyatları ile sınır fiyatları
arasındaki fark %57'den %27'ye düşmüştür. (OECD, Agricultural Polîces in OECD Countries:At a Glance2006) Bu durum tarımda üreticiye verilen desteklerin dış rekabet baskısı ile düştüğünü ve fiyatlarında dünya
fiyatlarına yaklaştığını göstermektedir. Önlem almayan ülkelerde bu sorun tarım kesiminde yapısal
sorunlara ve yoksullaşmamın artmasına neden olacaktır.
Ayrıca büyük devletlerin zaman zaman imzaladıkları anlaşmalara uymadıkları ve diğer ülkelerdeki halkların
yoksullaşmasına önem vermedikleri ortaya çıkmaktadır. ABD kendi ülkesinde üretim sıkıntıları olduğu
zaman anlaşma şartlarını ihlal ederek tarıma destek vermektedir. Örneğin, ABD pamuk sektörünü
desteklemek için 1999-2001 arasında 2,06 milyar dolar ihracat sübvansiyonu yapmıştır. ABD'nin politikaları
sebebiyle Brezilya, Batı Afrika Ülkeleri zarar etmiştir. Brezilya'nın DTÖ'ne yaptığı müracaat haklı görülmüş ve
ABD'nin destekleri kaldırması şartı getirilmiştir. ABD'de kendi özel durumu sebebiyle Doha'daki
görüşmelerde pamuğa verilen desteklerin tamamen kaldırılması için mücadele etmiştir. Bir anlamda

* 1995-2001 döneminde ABD de ortalama de minimis destekleri tutarı 4292 milyon dolar seviyesindeyken, AB-15'de
bu rakam sadece 615 milyon dolardır.( WTO, "The Incidence of Subsidies ın Agriculture", VVorld Trade Report2006,128,131)
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kendisinin durumunu kurtarmak için serbest ticaret yanlısı gibi ikiyüzlü bir politika izlediği söylenebilir. (The
Economist, Tuesday April27th2004)
3.2. DEVLETİN TARIMDAKİ ROLÜ VE TARIMIN FİNANSMAN SORUNU
Tarımın finansman politikası, devletin ekonomik modeli ile yakından ilgilidir. Ülkeler arasında doğrudan
tarım politikasına müdahale eden ve finans kuruluşlarını oluşturan ülkeler bulunduğu gibi, piyasa şartlarında
özel sektörün finansmanına bırakan ülkelerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hem devlet müdahalesi hem
de özel sektör uygulamaları ile finanse edilen tarım sektörüne sahip ülkeler de vardır. (Tablo 2) Bu modeller
tamamen devlet elinde yönlendirilen, gelişmeci model; devletin yönlendirdiği ve özel sektöründe faaliyette
bulunduğu karma model ve tamamen özel sektör hâkimiyetinde devletin gözetim ve denetim yaptığı piyasa
modeli şeklinde sınıflandırılmaktadır. (Coleman, Grant, 1998:225-247)

Tablo 2. Tarım Finans Sisteminin Sınıflandırılması
Gelişmeci

Karma Piyasa

Model

Modeli

Serbest Piyasa
Modeli

Elde Tutmak

Seçilmiş Piyasa
Nişlerinde Rekabeti
Sağlamak

Düzenlenmiş
Çerçevesinde
Sağlamak

Sosyal Destek

Marjinal Üreticiler İçin
Sistematik Destek
Sağlamak

Özellikle Marjinal
Üreticiler İçin Destek
Sağlamak

Marjinal Üreticiler İçin
Özel Destek Yok

Başlıca Politika

Devlet Sahipliğinde
Kredi Kuruluşları

Devlet

Özel

Kredi Kuruluşları ve

Devlet Rolü

Araçları

Seçilmiş Piyasa Nişlerini

Özel

Borçlanma Şartları

Devlet Destekli
Aracıların Etkisi

Desteklenmiş
Oranları
Sadece
Üreticiler

Faiz

Tarımsal

Sahipliğinde

Piyasa
Destek

Firmalar

Firmalar

Devlet Garantili Geri
Ödemeli

Piyasa Faiz Oranları

Fonlar

Kısıtlı Tarım-Gıda

İşletme

Sektörü

Üzerinde Sınır

Faaliyetleri
Yoktur

ve Devlet Destek
Kuruluşları

Yoktur

Kaynak. Coleman, W. D., Grant, W.P., (1998) ''Policy convergence and policy feedback: Agricultural
Finance Policies in Globalizing Era", European Research 34: 225-247
Devletin tarım sektöründe yoğun müdahale İçinde bulunduğu gelişmeci model, devlet her türlü kredi
desteğini sağladığı ve faizlere müdahale ettiği tarım sektörünün sürekli desteklenmesi esasına dayalı
yöntem, özelikle ABD tarafından tercih edilen yöntemdir. ABD hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kredi
destekleri ile tarım sektörünü finanse etmektedir. Karma ekonomi de devlet tarımsal desteklerle ve kredi
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politikası ile sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Piyasa da özel sektör tarafından
finanse edilen tarım sektörü de mümkündür. Bu yöntem, İngiltere'de 1990'lardan sonra uygulanmaktadır.
(Coleman, Grant, 1998:225-247)
4. Türk Tarımının Zor Dönemi: Liberal Dönemde Tarım Politikası
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk tarımı değişik evrelerden geçmektedir. Kuruluş döneminden
1980'e kadar geçen dönemde devletçi bir anlayışla yönetilen tarım politikası, daha sonraları liberal bir
anlayışla yönetilmektedir. Türkiye'deki gelişme dönemleri incelendiğinde Atatürk döneminde Türk tarımının
diğer sektörleri sürükleyen öncü sektör olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani Türk ekonomisi kalkınma stratejisi
olarak tarımın önceliği kıstasını uygulamıştır. Özellikle tarımın önceliğini gerektiren iki sebep, sermaye
ihtiyacının azlığı ve sermaye birikiminin sağlanması önemlidir. (Savaş,1974:134) Bu tercih, Rostow'un
kalkınmaya geçen ülkelerde sermaye azlığı ve geleneksel kalıplar kalkınma hamlesinin ziraatta yapılacak
yeniliklerle birlikte başlaması gerektiği düşüncesi ile de paralellik arz etmektedir. (Rostow,1999:75)
Şpkil 2. Türkiye'de Temel Sektörlerin ve Milli Gelirin Rüvümp Hi7İarı(19?4-?0C)4)
Sektörlerde Büyüme Hızı( 1924-2004)

4,0

Atatürk Dönemi
(1924-1938)

Devletçi Dönem
(1924-1979)

4.5

5,2

Liberal Dönem
(1980-2004)

• GSMH • TARIM •HİZMETLER • SANAYİ

Kaynak. Yıldıran,M., "Tarım Bir İnkilap Bekliyor! Rekabetçi Türk Tarım Politikasının İktisadi Temelleri",
Basılmamış Eser, TÜGİAD Ekonomi Ödülleri-2006(İkinci Eser) 1-77
İzmir'de yapılan Türkiye İktisat Kongresinde alınan kararlarda, ziraat mekteplerinin açılmasının
hızlandırılması, köylünün yeni üretim imkânlarını elde etmesi ve ziraatla ilgili diğer kurumlarım hayata
geçirilmesi yönünde kararlar alınmıştır. Daha sonraki dönemde Tarım İnkılâbı yapılarak, toprak rejimi
değiştirilmiş, aşar vergisi kaldırılmış ve modern tarım kuruluşları kurulmuştur. Atatürk döneminde yapılan
önemli bir girişimde tarımdaki ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi dokuma sektöründe, deri sektöründe ve
gıda sektöründe iktisadi devlet kuruluşlarının kurulmasına da başlanmıştır. Bu çaba sonucunu vererek tarım
sektöründe Atatürk döneminde ortalama, tarımda %10,12 ve GSMH'de %7,93 gibi büyüme hızına
ulaşılmıştır. (Şekil 2) Sonraki dönemlerde tarıma verilen önem giderek azalmış ve özellikle 1980 sonrasında
liberal uygulamalar ile dünyadaki rekabetin artması tarım sektörünün büyümesini durdurmuştur. 1980
sonrasında GSMH'nın artışı ortalama %4 seviyesindeyken tarım'ın büyüme hızı sadece %1'dir.(Şekil 2) Bu
durum Atatürk döneminde kalkınma hamlesini başlatan ve ekonomiyi sürükleyici sektör olan tarımın artık
büyümeyi engelleyen bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir. Atatürk döneminde yapılan Tarım İnkılâbı
daha sonraları dünyadaki gelişmelere göre yenilenmeyerek özeliklerini kaybetmiş ve özellikle 1980'den
sonra büyümenin önünde engel durumuna gelmiştir. Artık dünyadaki hızlı değişime bakarak yeni bir Tarım
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İnkılâbı zorunlu hale geldiği söylenebilir. (Yıldıran,2006:l-76) Bu zorunluluğun bir ayağı da, tarıma yönelik
kamu harcaması politikasının revize edilmesidir.

Şekil 3. Tarımın Büyüme Hızı ve Nüfus Artışı(1981-2005)

— N ü f u s Arlış Hızı(%)

'

Tanının Büyüme Hızı(%)

Doğrusal (Tanmın Büyüme Hıa<%))

Kaynak: TÜİK ve DPT verilerine göre hazırlanmıştır.

İktisadın en meşhur teorilerinden olan nüfus teorisinde, dünya nüfusundaki artışın üretimden fazla
olacağım ve dünyada nüfus artışı kontrol altına alınmadığı takdirde yaşanacakları "sefalet" olarak
özetlemiştir.(Savaş,1998:346) Dünyada nüfus artmasına rağmen zirai üretimde yenilikler sonucunda artarak
Malthusyen bir felaket yaşanmamıştır. Fakat dünyadaki fakirliğin ve kirliliğin artması İle birlikte bu sorun
yeniden sorgulanmaktadır. Ülkemiz açısından durum incelendiğinde Malthusyen bir felaket gözükmese bile,
1980 sonrası tarımın büyümesinin durduğunu hatta nüfus artışının altında gerçekleştiği
söylenebilir. 1980'den sonra nüfus artışı tarımın büyüme hızından daha yüksektir. 1980-2005 yılları arasında
ortalama nüfus artışı % 2,1 seviyesindeyken, aynı dönemde tarımın büyüme hızı %1,1 seviyesindedir. (Şekil
3)
Aynı dönemde ise, GÜ'lerin tarım sektörü büyüme hızları daha yüksektir. Türkiye 1980 sonrasında gelişmiş
ülkelerden daha az büyüdüğü gibi az gelişmiş ülkelerden bile daha yavaş büyümüştür. Tarım sektörünün
ortalama büyüme hızı 1990-2002 döneminde %1,8 seviyesindeyken, Türkiye'nin büyüme hızı 1,1
seviyelerindedir. Hatta düşük gelirli ülkelerden bile daha yavaş büyümektedir.(Tablo 3) Özelikle ABD
tarımdaki büyümeyi sürekli artırmıştır. Bu durum Türkiye'nin tarımdaki büyüme hızını artırmaması
durumunda, GÜ'lerle rekabet etmesinin daha da zorlaşacağını göstermektedir. Dalgalı büyüme oranları da
düzenli bir tarım politikasının olmadığını göstermektedir.
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Tablo 3. Tarım Sektörü Büyüme HızlarıfSeçilmiş
ÜLKELER
ABD
Almanya

Ülkeler)

1980-1989
3,2

1990-2002
3,8

1,6

Brezilya

2,8

1,6
3,4

Fransa
İtalya

1,3

1,9

-0,5

1,2
0,7

İspanya
Dünya

3,1
1,2
2,6

Az Gelişmiş Ülkeler
Gelişmiş Ülkeler

3,7
IS

Türkiye

1,1
1,8
2,2
1,4

Kaynak: IMF, VVorld Development Indicators, 2004,181-183

5. Türkiye'de Tarıma Yönelik Kamu Harcama Politikası ve Tarımsal Destekler
Türk tarımı 1980 sonrasında diğer sektörlere göre ihmal edilmiş bir sektör görüntüsü vermektedir. Özelikle
devlet yönetim anlayışının liberalleşmesi ile tarıma yönelik desteklerde azalma ve AB uyum sürecinde tarım
kesiminin küçültülmesi için yapılan müdahaleler sektörün gelişme sürecinin tıkanmasına neden olmuştur.
Tarıma yönelik kamu harcamalannın 1986'dan bu yana dalgalı bir seyir takip ettiği söylenebilir. 1988-1991,
1995-1998 ve 2002-2007 yıllarında miktar olarak tarım destekleri artırılmıştır. (Şekil 4)
Şekil 4.
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Kaynak: OECD. Stat
Türkiye'de tarıma yönelik kamu harcamalarının milli gelir içerisindeki payı incelendiğinde, dalgalı seyir
olmasının yanında, 1997'den bu yana sürekli bir azalma içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine tarıma
yönelik kamu harcamalannın kriz dönemlerinde ani olarak azaltıldığı ortaya çıkmaktadır. 1994 ve 2001
krizlerinde hızlı bir düşüş vardır 2002'den sonra miktar yönünden tarıma yönelik desteklerde artış bulunsa
bile milli gelir içerisindeki payı sürekli azalmıştır. (Şekil 5|
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Şekil 5.
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Kaynak: OECD. Stat
2000'den sonra Türkiye'de tarıma yönelik merkezi bütçeden ayrılan kamu desteklerinde artışlar vardır.
Tarım desteklerindeki artışlara rağmen, tarım politikasının dünya ticaretinin yeniden yapılanması ve
ülkelerin korumacılığa yönelmesi nedeniyle bu artışlar yetersiz kalacaktır. 2008 yılından bu yana dünyada
yaşanmakta olan küresel mali kriz dolayısıyla merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tarım desteğinde
azalışlar bulunmaktadır. Bu durumda tarım destekleri için krizde ani düşüş, krizden sonra artış şeklindeki
istikrarsız politikanın devam edeceği söylenebilir. (Tablo 4)

Tablo 4. Türkiye'de Merkezi Bütçeden Ayrılan Tarımsal Destekler(2000-2007)
2000
2001
2002
2005
2003
2004
2006
2007
2008

2009'

359

1.033

1.868

2.805

3.084

3.707

4.747

5.555

5.809

4.951

GSYİH'ya Oranı

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,4

(%)
Bütçedeki Pay ı

0,7

1,2

1,6

2,0

2,3

2,7

2,4

2,7

2,6

1,9

Tarım Destekleri
(Milyon TL)

(%)
Kaynak. Maliye Bakanlığı
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5.1. TARIM SEKTÖRÜNDE BÜYÜME VE TARIM DESTEKLERİ

Tarıma yönelik kamu desteklerinin artışı çok dalgalı bir seyir izlemektedir. Kriz dönemlerinde ani düşüşler ve
krizden sonraki dönemlerde ani artışlar şeklinde devam etmektedir Tarım sektörünün reel büyüme oranı da
tarım desteklerine benzer bir seyir izlemektedir. (Şekil 6}
Şekil 6.

Tarımın Buyümesı(%) ve Destek Artışı(%f

Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı incelendiğinde, 1986'dan bu yana sürekli azaldığı ortaya
çıkmaktadır. Tarım desteklerinin milli gelir içerisindeki payının 1986-2007 artırılamadığı ortaya çıkmaktadır.
(Şekil 7) Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payının düşmesinde sağladığı katma değerin düşüşünün
dışında, küresel ekonomik ortamda liberalleşen ülkede bütçe kaynaklarının iç ve dış borç maliyetlerinin
karşılanmasına yönelik transfer harcamalarının artmasıyla tarımın desteğinin bütçeden finansmanı sürekli
zorlaşmıştır. Türk ekonomisi açısından tarım sektörünün finansmanı sadece liberalleşmenin etkisiyle değil,
aynı zamanda bütçe imkânlarının borçlanma finansmanına yönelik kullanılmasının etkisi de ortaya
^ıkm.ıkt.Kİıı (Balkanlı,2004:249) 200/ yılında tarım sektörü ülkede yaşanan kuraklığın da etkisiyle milli gelir
içerisinde ağırlığını Önemli ölçüde kaybetmiştir. 2002'den bu yana milli gelire nispetle sürekli azalan tarım
desteklerinin tarımın sağladığı katma değerin azalmasında etkili olduğu söylenebilir.

Şekilde TMGBH: tarım sektörünün sabit fiyatlarla milli gelir içerisindeki büyüme hızı; TDAROR: tarıma yönelik verilen
toplam desteklerin bir önceki yıla göre artış hızı. 1986 2007 dŞeönemi 0[CD istatistik veri tabanlarından alman
verilerle yapılan hesaplamalar verilmektedir.
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Şekil 7. Milli Gelir İçerisinde Tarım Sektörü ve Destekleri2

5.2. TARIM DESTEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: AB, ABD VE TÜRKİYE
Tarım sektörüne kamu destekleri konusunda dünyada en çok kaynak ayıranlar AB ve ABD'dir. ABD tarım
sektörünü stratejik bir sektör olarak sürekli desteklemektedir. AB ve ABD tarıma ayırdığı destekleri
1990'lardan sonra başlayan liberalleşme sürecinde yavaş yavaş azaltmaktadır. Fakat bu ülkelerin yıllardır
uyguladığı destek politikası nedeniyle tarımda ticareti ve piyasayı belirleyen ülkeler durumuna gelmeleri
nedeniyle çok yavaş ilerleyen bir süreçte tarım destek politikasının esnetilmesi gelişen ülkeleri olumsuz
etkilemeye devam edecektir.
Tarımın liberalleşmesi sürecinin etkisiyle ABD ve AB ülkeleri tanm sektörüne yönelik desteklerini istikrarlı
fakat küçük oranlarda azaltmaktadır. AB'de milli gelire oranla % 2 , ABD'de 1.80 seviyesinden, 2007 yılında
ABD %0,9 ve AB %0,70 seviyesinde desteklemektedir. Türkiye oran olarak tarım sektörü için ayırdığı pay
yüksek olsa da istikrarsızdır. Sürekli ani yükselişler ve düşüşler gösteren tarım destekleri Türkiye'de bütçe
İmkânlarının sınırladığı ve siyasi manevralarla çizilen bir görüntü göstermektedir. Türkiye'de istikrarsız da
olsa tarım destekleri azalmaktadır. (Şekil 8)

2

Şekilde TMGAORA: Tarımın GSYİH içerisindeki payını, TDMGPAY: Tarım desteklerinin milli gelir içersindeki payını

göstermektedir.

1986-2007

döneminde

ait

OECD veri

oluşturulmuştur.
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Şekil 8. AB, ABD ve Türkiye'de Tarım Destekleri

5.3. TARIMA YÖNELİK KAMU DESTEK POLİTİKASINDA DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
Türkiye'de tarım ülkede gelişmeci bir mantıkla devlet tekellerinin bulunduğu, devlet tarafından kurulan
kredi ve satış kooperatiflerinin olduğu ve doğrudan devlet müdahalesinin olduğu bir sektör olarak
kurumlaşmıştır. Bu nedenle Türk tarımı devlet desteğinde büyüme göstermiştir.
Türkiye'de 2000'li yıllara kadaı uygulanmış tarımsal destekleme politikaları, destekleme alımları, girdi, ürün
ve kredi sübvansiyonları ve tarım kesimine yönelik diğer sübvansiyonlardır. Fiyat desteği kapsamına alınan
bitkisel ürün sayısı, 1970'li yıllarda 20 civarında iken, 1980'li yıllarda piyasa ekonomisi politikalarının
etkisiyle giderek 10'a düşmüş, fakat 90'lı yıllarda tekrar 20'nin üzerine çıkmıştır. Girdi sübvansiyonları gübre,
tohumluk, yem, tarımsal ilaç. sulama, damızlık hayvan ve suni tohumlama sürekli olmasa da uygulanmıştır.
Ürün bazında verilen süt ve et teşvik primi gibi sübvansiyonlar, hayvancılık sektöründe kesintili olarak
uygulanmıştır. Kredi sübvansiyonu ise genellikle girdi temininde kullandırılmış ve piyasa şartlarından daha
uygun koşullarda sağlanmıştır. (Yavuz,2005)
2001 kriziyle birlikte kamu bankalarındaki görev zararlarının en Önemli sorumlusu olarak tarım destek
politikası görülmesi ve uluslar arası mali kuruluşlar tarafından verilecek krediler için tarım destek
politikasının değiştirilmesi şartına bağlı olarak Doğrudan Gelir Desteği(DGD) şeklinde üretici desteği şeklinde
uygulamaya geçilmiştir. Yeni yöntem tarım üretiminden bağımsız olarak tarım desteğinin tarımdan gelir
elde edenlere doğrudan verilmesi şeklinde değişmiştir.
Üretimden bağımsız tarım destekleme politikası(Decouplîng Agricultural Support Policy) eski dönemde
uygulanan destek politikasının verimsizliği ve tarımda serbest piyasa sisteminin oluşturulmasına yönelik bir
dönüşüm projesidir. 1985'ten bu yana dünyada uygulanmasına yönelik tanm reformunun bir parçası olarak,
Kore, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde gelişmiş ülkelerle birlikte uygulamaya konulan bir

1

Şekilde TDMGPAY: Türkiye'de Tarım desteklerinin milli gelir içerisindeki payını, ABTDMGP: Avrupa Birliği'nde Tarım

Desteklerinin Milli Gelir İçerisindeki Payı, ABDTDMGP: Amerika Birleşik Devletlerinde Tarım Desteklerinin Milli Gelir
İçerisindeki Payı ifade edilmektedir
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projedir.(Baffes,2004) Türkiye'de bu değişimde Tarım Reformu Uygulama Projesi(ARIP) temel rolü
oynamıştır.
ARIP, Türkiye'nin gündemine Dünya Bankası ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2000 yılında girmiştir. Bütçe
üzerindeki baskıyı azaltmak ve tarım sektöründeki büyümeyi teşvik etmek amacına yönelik tarım reformu üç
ana unsur içermektedir. Bunlar: (1) Doğrudan gelir desteği, (2) Fiyat ve girdi desteklerinin aşamalı olarak
kaldırılması ve (3) Tarımdaki devlet işletmelerinin özelleştirilerek tarım ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanmasında hükümet müdahalesinin azaltılmasıdır. Bu çerçevede, fiyat, gübre ve kredi gibi desteklerin
kaldırılarak DGD'nin bu desteklerin yerine ikame edilmesi, üretim fazlasının olduğu alanlardan alternatif
üretim sahalarına geçişin desteklenmesi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin üye hizmetlerinin yeniden
yapılandırılması amaçlanmaktadır. Projenin 2004 yılında yapılan orta dönem gözden geçirme çalışmaları
sonucunda projeye yeni bileşenler eklenmiş ve 2006 yılı sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
(Yavuz,20O5)
Tarım reformu içerisinde tarım destekleri içinde en önemli kalem haline gelen doğrudan ödemeler, 2004
yılında desteklerin %80'ini oluştururken daha sonra azalmaya başlamıştır. 2008 yılında %20'inin altına
inmİştir.(Tablo 5) Doğrudan üreticiye yönelik ödeme şeklinde destek politikası tarımda gelişme sağlamadığı
gibi, tarım sektörünün dış rekabet baskısına açık hale gelmesine ve tarımda verimin düşmesine neden
olduğu iddia edilmektedir. (Bor,2005 33-51)

YILLAR
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1106

2815

2/28

3084

3/0/
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5555

5811
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24/9
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1040
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Desteklen Oranı(%)

7,5

66,6

73,7

80,3

64,5

57,4 -

29,5

19,6

•

—

J

Kaynak. Maliye Bakanlığı

6.Türkiye'de Tanma Yönelik Harcama Politikasının Yeniden Yapılandırılması
Türk tarımının yeniden gelişme sürecine katılması ve rekabet gücünü sürdürebilmesi için harcama
politikasının dünya ticaret politikasındaki değişim ve yeni iktisadi gelişmeler doğrultusunda yeniden
yapılandırma sürecine tabi tutulması zorunluluktur. Yalnız bu süreç İçin ülkenin siyasi ve ekonomik
kısıtlanyta birlikte yeni yönelimlerin değerlendirilmesi daha istikrarlı tarım politikasının oluşturulması
açısından gereklidir.
6.1. YENİDEN YAPILAN SÜRECİNİN KISITLARI

Türkiye'de tarımda harcama politikasının oluşturulması için dünya şartlarının en önemli değişken olarak göz
önüne alınması zorunludur. Özellikle DTÖ tarafından yürütülen serbestleşme politikaları ve AB katılım
sürecinde OTP uygulamalarını dikkate almak zorunluluktur. Bunun yanı sıra dünyada yoksulluğun artışı, biyo
teknolojik gelişmeler, gıda sıkıntısı ve iklim değişikliklerinin etkisi de tarım politikasının oluşturulmasında
belirleyici olacaktır. Dolayısıyla Türkiye tanma yönelim maliye politikası kullanımını bu kısıtlar
doğrultusunda yapmak zorundadır.
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6.1.1.AB Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı: Rakip veya Ortak
Dünyada son yüzyılın çok katılımlı ve başarı ile sürdürülebilen en önemli projelerinden birisi, OTP*dir. OTP
savaş döneminde çok sıkıntı çeken Avrupa devletlerinin yaşadıkları açlık ve sefaletin sürekli ortadan
kaldırmak için, öncelikle ortaklar arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak İçin yürürlüğe konmuştur. Tarımda
teknik gelişmeyi sağlamak, tarım kesiminin gelirini yükseltmek, tarım piyasalarında istikrarı sağlamak ve
tarımsal üretimi garantiye almak gibi amaçlarla başlatılan OTP, zaman içerisindeki değişikliklerle devam
etmeyi başarmış önemli bir projedir. OTP ortak piyasa ortamı oluşturarak Avrupa iç pazarını diğer
ülkelerden korumaya yönelik yüksek destek ve gümrüklerle oluşturulmuştur. Bu sebeple de politikanın
doğal bir sonucu olarak, GATT görüşmelerinden önce fiyatlar dünya fiyatlarından sürekli yüksektir.
Sistemin tasanmının doğal sonucu olarak, tarımsal üretim fazlalığı ve dünya fiyatlarının üzerinde
gerçekleşen ortak fiyat uygulamasıdır. Bu sebeple, fazla ürünlerin eritilmesi İçin ihracat yapılması
durumunda dünya fiyatlanndan satış yapılacağı için ayrıca yüksek İhracat sübvansiyonları kullanılmıştır.
İhracat sübvansiyonlarını karşılamak için, FEOGA(tarımsal Yönlendirme ve Garanti

Fonu) kurularak

destekleme yapılmaktadır. Yani tarımın korunması için, üretim destekleri, fiyat destekleri ve ihracat
destekleri gibi tüm koruyucu önlemleri alan ve bunları yüksek maliyetle finanse eden sistem meydana
gelmiştir. (Yıldırım, 2003:53-62)
OTP başlangıcından itibaren üye sayısının artması, DTÖ görüşmelerinin sonucunda ortaya çıkan
serbestleşme meyli, maliyetlerin artması ve üye ülkeler arasındaki adaletsiz yararlanma sebebiyle sürekli
değişmektedir. Önceleri üretim destekleri ile üretimi artırmayı hedefleyen AB tarım politikalan 90'lardan
itibaren talep yönelimli politikalarla değişim göstermektedir. Ayrıca kırsal kalkınmaya ve çevreye daha
duyarlı politikalar üretilmektedir. Üretim şartlarının daha rekabetçi ve pazar odaklı değişimi için çaba
göstermektedir. (European Commisson ,2004)
OTP bu değişimi zorlayan faktörler çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Bunlar:
•

Sınırsız üretim artışının getirdiği endüstriyel girdi kullanımı artışı, çevre kirliliği ve insan sağlığı
sorunları,

•

Bütçeye getirdiği yük,

•

Dünya tarımının rekabetini bozması nedeniyle diğer ülkelerden gelen baskılar,

•

Aşırı üretimin tüketilmemesi ve stok sorunu,

•

Tarımda trendlerin endüstriyel tarımdan gıda sağlığı ve organik tarıma doğru yönelmesi, olarak
sıralanabilir. (Şahinöz, 2003)

OTP'nın değişimi ülkeler açısından gıda sağlığı, çevreye duyarlılık ve kırsal kalkınmaya önem veren
uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Ayrıca OTP için ayrılan bütçenin büyüklüğünün bütçeyi finanse eden
ülkeler tarafından sürekli olarak azaltılmasına yönelik eleştiriler yapılmasına neden olmaktadır. AB
bütçesinin yaklaşık %40'ı tarım desteklerine ayrılmaktadır, (the economist, Dec 8th2005)
AB tarım politikalannda değişim sancılı gitmektedir. Bunun nedenleri arasında önceki üyelerin yeni üyelere
ve tarım kesimini büyük destekler sağlayan ülkelere duyulan öfkeden kaynaklanmaktadır. En çok tepki
çeken ülke Fransa'dır. Fransa birlik içindeki en büyük tarım kesimini barındıran ve tarım üretimini yapan
ülkedir. Bütçeye katkısından çok fayda sağlayan ülke durumundadır. Fransa 2004 yılında 43,6 milyar Avro
olarak ayrılan bütçeden 9 milyar Avro'dan fazlasını almaktadır. Fransa için yapılan mücadele ile birlikte
önemli bir endişe de DTÖ tarafından tartışılan serbestleşme politikalarının küçük çiftçilerin gelir kayıplarının
nasıl karşılanacağıdır. Avrupa'da tarım kesiminin hala büyük çoğunluğunun küçük gelir gruplarından
oluştuğu gerçeği ve yeni giren Orta Avrupa devletlerinin getireceği yeni yük bütçe tartışmalarının büyük
bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle İngiltere modern Avrupa'nın Fransa için çalıştığını ve hala istenen
hedeflere ulaşamamasının sorgulamasını çetin yapmaktadır, (the economist, Dec 8th2005)
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Tablo 6. AB ve Türkiye tarım NüfusuflOOO kişi)
1970
1990
1980

1960
AB-15
Türkiye
AB/Türkiye

2000

2010
10,891

67,070

46,861

34,680

24,120

18,561

20,096

20,335

21,507

16,401
21,016

3,6

2,3

1,7

1,1

0,8

19,411
0,6

Kaynak. FAO
OTP reform çalışmalarında ve bütçe yükleri konusunda önemli bir sorunda AB için Türkiye'nin üyeliğidir.
Belki de AB üyeliğinin çıkmaza girmesine neden olabilecek Türk tarımı ve tarım kesiminin büyüklüğüdür.
1960 yılında AB tarım nüfusu Türkiye'nin tarım nüfusundan 3,6 kat fazlayken; 2000 yılında 15 AB ülkesinin
tarım nüfusu Türkiye'nin %80'i kadardır.2015'de Türkiye'nin tarım kesimi büyüklüğü AB'nin 15 ülkesinin iki
katı büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilmektedir.(Tablo 6) AB'nin Türkiye kaygısı ve 2004 yılında giriş
ihtimali ortaya çıkmasına rağmen bu korkuyla hareket ettiği net bir şekilde ortadır. Hatta 10 yeni üyenin
Avrupa için getirdiği maliyetler Türkiye'nin yanında hafife alınmaktadır. (Hughes,2004:1-35)
Türkiye ve AB tarım müzakerelerinde önemli bir endişe kaynağı da, bütçe üzerinde Türk tarımının getireceği
yüktür. Fransız tarımının üzerine ikinci bir yük Avrupa için taşınamaz olarak algılanmaktadır. Yapılan bîr
projeksiyonda Türkiye'nin tam üye olması durumunda ilk aşamada bugünkü hukuki mevzuat
değiştirilmezse, 9-12 milyar Avro net transfer yapılması gerekiyor. 2015'de bu rakamın bütçeye yükü %8
seviyesindedir. (Derviş ve diğ., 2004:1-8)

Tablo 7. Türk Tarımının AB'ye Üyelik Durumunda Bütçe Yükü(milyar avro)
2015
Doğrudan Ödemenin %25'i

TAM ÖDEME
OTP
Doğrudan Ödemeler
İkinci Sütun Ödemeleri
Diğer Politikalar
Toplam OTP

0,9
1,5
1,0
3,5

3,8
1,5
İrO

6,3

2025

2,4
2,0
1,0
5,4

Kaynak. GRETHE, H., " T u r k e / s Accession to the EU: what will the Common Agricultural Policy cost?"
Agrarwirtschaft 54(2005) Heft2,128-137
Diğer bir senaryoya göre bütçe harcamalarındaki doğrudan ödemelerin düşürülmesi durumunda 2015
yılında 6,3 milyar Avro ve 2025 yılında bütçeye yükü 5,4 milyar Avro seviyesinde olacağı tahmin
edilmektedir.(Tablo 7) Geçmişte Bu şekilde net transferler sadece İspanya ve Fransa'ya yapılmıştır. AB bu
ödemelerin azaltılması İçin sıkı tartışmalar yapmaktadır. AB için bu baskının aşılmasında bütçede yeniden
yapılanma için ayrılan ödeneklerin belirli sınırlarda tutulmasıdır. (Grethe, 2005:128-137)
Türkiye açısından durum incelendiğinde OTP'nın değişimin çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani
Türkiye bugünkü OTP' ye uyum için değil, gelecekteki AB tarım politikalarına yönelik çaba sarfetmesi
gerektiği söylenebilir. AB'nin son gelişmelerle tarım politikalarında ulaştığı nokta, 2 şubat 2005'te yeniden
ele aldığı "Lizbon Stratejisi" gereğince rekabetçi, çevreye duyarlı ve hayat standartlarının yüksek olduğu bir
kırsal kesim için hedeflendiği ortaya çıkmaktadır. Bu strateji içinde tarımla ilgili ortaya konan ayrıntılar (EU
Directorate- General for Agriculture and Rural Development):
•
•

Kapsamlı Tarım Piyasaları Yönlendirme Programı; ürün desteğinden doğrudan desteklere
geçiş ve üreticileri piyasa yönelimli olarak cesaretlendirme,
Sürdürülebilir Çevre Politikaları; çevreye duyarlı üretim politiklarını desteklemek,
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•
•

•

Yenilikçi Tarım Ürünleri; tarım kesiminde rekabetçi üstünlük sağlayacak ürünlerin
yetiştirilmesini teşvik etmek,
Kaliteli Üretim; tüketici sağlığına duyarlı ve talepleri karşılamaya yönelik standartların
genişlemesini sağlamak, şeklindedir.

Tarımda yeni ilkeler gelecekte AB'nin gıda sağlığı, çevreye duyarlılık ve kırsal kalkınmayı sağlamaya doğru
gittiğini göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin AB tarım politikalarına uyum sağlaması veya üye olmasa
bilefrakip olma durumu süreceği için) bu standartlara sahip tarım planlarının uygulanması gerekecektir.
Türkiye'nin tarımla ilgili gelecekteki yönelimini ortaya koyan çalışmalarda genel olarak bu yönelim
hissedilmektedir. Fakat uygulamada önemli bir paradoks vardır. Bu paradoks, Türk tarım politikaları île AB
tarım politikaları üyeliği kadar iki rakip olduğu gerçeğidir. Türkiye'nin yeni dönemdeki zorluğu ve uyum
müzakerelerini yürütmek hem de kendi tarım piyasaları korumak olacaktır. Türkiye için tarımda en etkili
dönüştürücü kuvvet İster AB üyeliği için olsun, isterse rakip olarak olsun AB tarım politikalarıdır. Yapılan
değişik seneryolara göre AB için Türkiye yeni 10 üyeden daha maliyetli ve büyük sorunları İçermektedir.
Türkiye açısından hemen uyum politikaları başlaması durumunda AB tarafından gereken mali destekler
sağlanmaması durumunda hem mevcut rekabet gücünü korumakta zorluk çekeceği, hem de mevcut yapının
değişiminin getireceği sorunlan çözemeyeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.(Yıldıran,20O6:l-77)
6.1.2 Dünya Ticaret Örgütü ve Türk Tanmı
DTÖ bünyesinde tarım desteklerinin azaltılması ve tarım ticaretinin serbestleştirilmesi çalışmaları uzun yıllar
alan düzenlemeleri içerse bile, Türkiye bu çalışmalardan etkilenmektedir. Bu anlaşmalara imza attığı için
sonuçlarına katlanmak zorundadır.
Türkiye'nin tarım politikasında dışarıdan kaynaklanan iki uygulama söz konusudur. Birincisi, DTÖ
görüşmelerinde genelde korumacı ve mevcut yapının değişmemesi üzerine politika üretildiği; ikincisi de
dışarıdaki korumacı ve muhafazakâr söylemin yerine içeride serbestleşme yöneliminin olduğu tespiti
yapılabilir.4 Müzakere süreçlerinde genelde GOÜ yanında yer alan Türkiye ihracat sübvansiyonlarının
kaldırılması için CAİRNS* ülkeleri ile beraber hareket etmiştir. Ayrıca, göFÜşme sürecinde ürün bazlı
destekler konusunda ülkelerin genelde belirli bir üründe uzmanlaşması ve bu konuda taviz koparma
çabasında olmasına rağmen, Türkiye çeşitli ürünlerde önemli ülke olması sebebiyle bu konuda farklı
pozisyon almak durumunda kalmıştır. (Sakarya, 2003) DTÖ bünyesinde yapılan görüşme sürecinde
Türkiye'nin karmaşık pozisyonu ve ülkelerin kendi çıkarları için mücadele etmeleri nedeniyle Türkiye'nin
özgün bir tarım politikası uygulamasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye'nin açısından tarım rekabetinde en büyük rakibinin AB olması değişik bir kaderdir. Tarım
müzakereleri boyunca haklı olarak OTP çerçevesinde yürütülen, ithalatın yüksek vergilerle korunması ve
ihracatın sübvansiyonlarla desteklenmesi şeklindeki politikaya Türkiye'de diğer ülkelerle birlikte karşı
çıkmıştır.(Ertuğrul,2002:294) İleride ortak olmayı düşündüğü bir birlikle rakip stratejiler üretilmesi önemli
bir paradokstur. (Yıldıran,2006:l-77) Türkiye açısından AB'ye uyan politika tercihi veya kendini koruma
yönelimli politikalardan hangisini uygulayacağı elde edeceği kazanç ve kayıp yönünden analiz eden bir
çalışmanın sonucunda Türkiye'nin kendini korumaya yönelik politikalara devam etmesinin en iyi yol olduğu
hesaplanmıştır. Bu çalışmada, politika tercihî için AB yönünde, GATT anlaşması gereğince, Serbest Piyasa

4

Özellikle tarıma verilen desteklerin yerine getirmesinde siyasi iradenin yeterli Önemi göstermemesi sebebiyle oluşan

"görev zararı" olgusu ekonomik krizlerden sonra hemen tarım desteklerin azaltılması kolaylığını sağlamış ve piyasanın
liberalleşmesi kendi haline bırakılmıştır.
* CAİRNS ÜlkelerkArjantin, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Şili, Macaristan, Endonazya, Malezya, Filipinler, Yeni
Zellenda, Tayland, ve Uruguay
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Şartlarında ve Mevcut Yapıyı Sürdürme şeklinde dört hareket analiz edilmiştir. Sonuçta, Türkiye açısından
AB ile tam ortaklık kuruncaya kadar mevcudu koruma politikasının AB'ye uyumdan daha yararlı olduğu
hesaplanmıştır. {Atıcı-Kennedy,2000:453-456) Türkiye bu politika tercihinde bugünkü gerçek(kendini
koruma) ve muhtemel gerçek (AB üyeliğinde tarım) arasında son DTÖ görüşmelerinde bugünkü gerçeği
tercih ederek rekabet baskısını İleri tarihli zamanlarda çözümlemek için ertelemiştir. Fakat bu durum AB
üyeliğine yönelik politikalar açısından sakıncaları olduğu konusunda sürekli uyarılmaktadır.
(Çakmak,2006:6-11) Türkiye'nin strateji ve kalkınma île ilgili belgelerinde AB'ye uyum ve DTÖ'nin getirdiği
yükümlülükleri uyguma yönünde politika tercihi ortaya çıkmaktadır. 2006-2010 tarım stratejisi ve 9.
Kalkınma planında hedefin bu olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir.
6.2. Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler ve Tarıma Yönelik Harcama Politikasının Yenilenme Süreci
Tarımda 2007 yılında yaşanan fiyat balonları ve kuraklıklar nedeniyle ABD ve AB ülkelerinin korumacılıktan
vazgeçmeyeceği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Çin ve Hindistan pirinç fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle
ülkelerin pirinç ihracatına yasaklayan kararlar uygulamaya koymuştur. Bu nedenle korumacılık eğilimlerinin
artacağı bir gerçektir. Dolayısıyla devletin eskisinden fazla tarım politikalarının yeniden oluşturulmasında
öncü rol oynayacağı bir gerçektir. Türk tarım politikasının ve destek politikasının oluşturulmasında devletin
rolü yeniden oluşturulmalıdır.
6.2.1 Korumacılığı Getirdiği Zorunluluk: Tarımda Devletin Öncülüğüne Dönüş
Devlet dünyada ve Türkiye'de SO'lî yıllarda KİT'lerin özelleştirilmesi ve demokratikleşme eğiliminin önündeki
engel olarak görülmüş ve sürekli olarak küçültülmesi/fonksiyonlarının azaltılmasına yönelik çaba sarf
edilmiştir. Özerk kuruluşların ve Uluslar arası Kuruluşların etkinliği sürekli artmış, fakat milli devletlerin
fonksiyonlarını tamamladığı ve piyasanın önderliğinde gelişme olacağı neo-liberal söylemin bir sonucu
olarak iddia edilmiştir. Fakat iddia edildiği gibi devletin ekonomiyi yönlendirme kuvvetinin azalması ile
birlikte yoksulluğun artığı, piyasaların bozulduğu ve yüksek kamu borçlarının ortaya çıktığı, yerli
üreticilerinin rekabet güçlerinin azaldığı ortaya çıkmaktadır. Değişik ülkelerde yapılan analizlerde devlet
öncülüğünün sona ermesi ve liberal politikaların başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. (Stİglitz, 1999:
Demir,2004; Crotty-Lee,2002)
Türkiye'de, 1980'den itibaren, tarım gözardı edilmeye başlamıştır. Destekleme alımı kapsamındaki ürün
sayısı ve destekleme fiyat seviyeleri zaman içerisinde giderek düşmüştür. Bazı destek türleri (girdi
sübvansiyonları) uygulamadan kaldırılmış, yerine doğrudan ödeme niteliğindeki DGD sistemi getirilmiştir.
Ayrıca, tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesine dair çalışmalar sürmektedir. Bütün bunlar IMF imzalı tarım
reformuna ve DTÖ Tarım anlaşmalarına uyum için gerçekleştirilen uygulamalardır. Tarımı, "sanayileşen bir
ülkede tarımın yeri yoktur" gibi yanlış bir mantıkla serbestleştirme çabaları bu sektörü kendi kaderi İle baş
başa bırakmak demektir. Yaklaşık yirmi beş yıldır uygulanan dışa açık ve korumasız politikalar nedeni ile,
Türkiye, DTÖ tarım anlaşmalarına uyum konusunda fazla sıkıntı çekmemiştir. Başka bir ifade ile Türkiye
zaten tarımsal serbestleşmeyi kendiliğinden gerçekleştirmiştir, denilebilir. Tarım alanında küresel boyutta
bir serbestleşme sağlanabilirse, Türkiye zarar görmeyecektir. Bunun nedeni, zaman içerisinde azalsa da,
tarım sektörünün Türkiye'de halen önemini korumasıdır. Günümüzde GSMH'nin yaklaşık %12'si tarımsal
üretimden elde edilmektedir ve bu pay çok büyük olmasa da, önemli bir ihracat potansiyelinin ifadesidir.
Anlaşma, yukarıda açıklanan konularda Türk tarımında çok büyük değişikliklere neden olmasa da, Türk
tarımı GÜ'lerin uygulamakta olduğu korumacı tarımsal politikalardan etkilenmektedir. Türkiye'nin verdiği
taahhütlerden çok, AB OTP'sine uyum konusunda (yapısal ve finansal açıdan) zorlanacağı açıktır. Türkiye bu
konuda bir ikilemde kalmıştır denilebilir. Bunun nedenleri; AB'nin bütçe olanakları ve siyasî gücü nedeni île
çok büyük bir tarım sübvansiyonu sağlayabilmesi ve destek çeşitlerinin farklılığıdır. Serbestleşme yönündeki
ciddi söylemlerine rağmen AB, hala en büyük çiftçi sübvansiyoncusudur. (Ay-Ya par, 2005)
Dolayısıyla devletin tarım piyasasından çekilmesi ve başıboş bir destek politikasının uygulanması, devletin
tarım piyasası organizasyonu içerisinde kurduğu tarım sanayisi KİT'leri ve diğer kurumların bütünleşmiş ve
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sistemli bir şekilde değişim sürecine tabi tutulmaması sebebiyle, tarım 80 sonrasında verimli olarak
yönetilemediği ortadadır. Eğer bir dönüşüm yapılacaksa devletin yönettiği ve yönlendirdiği bir sistem
tasarımı şarttır. Görevi sona eren her kurumun yol açtığı boşluğun nasıl doldurulacağı bir stratejiye göre
tanımlanmalıdır. Türkiye'de devlet Atatürk döneminde tarım inkılâbını gerçekleştirmiştir ve tarımda ulaşılan
nokta önceki analizlerimizde ortaya konulduğu gibi tüm ihmale rağmen dünyada rekabet gücü yüksek
ülkeler arasında kalmasına neden olmuştur. Ayrıca Türkiye'de devlet tüm reform ve dönüşüm çabalarının
öncüsü ve teşvik edicisidir ve bu görev devletin tarihi misyonudur. Rekabetçi bir piyasa oluşması için
tarımın yöneticisi mutlaka devlet olmalıdır. Tarımın yeniden yapılanmasında tamamen devlet,öncülüğünde
bir yöntem düşünülmesi zorunluluktur. (Yıldıran,2008:56-58} Bu öncülük aşağıdaki unsurlara ve
değişmelere göre yapılması gerekmektedir. Bunlar:
•

Kurumların ve Piyasanın Koordinasyonu: Türkiye'de 1980'lere
devletin
destekten
çok
tarım
kurumları
ile
ortadadır.(Kazgan,2003:400) Fakat kurumların özelleştirilmesi
doldurulmaması, yeniden yapılanmada koordinasyonun ne
göstermektedir.

•

Tarım Piyasasının Gözetimi ve Denetimi: tarım piyasaları devlet gözetiminde değişmediği
King ve Örümcek ağı teoremleri gereğince takdirde ürün arzı ve fiyatındaki dalgalanmalar
yüksek olacaktır. AB OTP'ye katılın caya kadar istikrarlı bir tarım piyasasının oluşum süreci
devlet gözetiminde gerçekleşmelidir. Ayrıca denetim faaliyetleri yetersizdir. Kalkınma
planlarındaki ve hükümet programlarındaki gerçekleşmelerin denetimi yapılmadığı reform
denilen uygulamaların sonuçlan belirsiz kalmaktadır.

•

Kamu Harcamalarının Yeniden Yapılanması: tarım destek politikası kıtlık sorunlarının
konuşulduğu, tarımdan enerjiye yönelik ürünlerin üretildiği ve istikrarsız desteklemenin
bozduğu dengeyi düzeltecek ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek şekilde süreklilik arz eden
uygulamalarla yürütülmelidir. Harcama politikasının dizaynında, tarıma bağlı finans
piyasalarının oluşturulmasına destek ve tarım ürünleri üretiminin sürekliliği esas alınmalıdır.

•

Bölgesel Dengesizliğin ve Kırsal Kesimin Fakirliğinin Giderilmesi Sorunu: liberal politikalar
ve devletin küçültülmesi özel sektörün fazla söz sahibi olması bu kesimlerin sorunlannı
çözmede yetersiz kalınmasına neden olunmaktadır. Özelilikle gelişmemiş ve iptidai tarım
üretimi ile geçinen bölgelerde bütün vatanda şiar (ağalık sisteminin işlerliliğini kaybetmesi ile
birlikte) çözümü devletten beklemektedir veya sorunu devlet kaynaklı alanlarda
düşünmektedir. (Mutlu,2002:27,311)Dolayısıyla devletin sosyal sorumluluk ilkesine göre
çözüm üretmesi gereği devletin öncülüğü ile mümkündür.

•

İşsizliğin Getirdiği Sorumluluk; Türkiye'deki kırsal kesimindeki işsizlik ve gizli işsizlik
sorunun çözümü ancak devlet tarafından çözülmesi beklenmektedir. Devletin özel sektörü
teşvik etmek maksadıyla Doğu ve Güneydoğu illerine sağladığı teşviklere rağmen özel
sektör tarafından yatırım yapılmaması ve işsizlik sorunu devletin Anayasal sorumlulukları
çerçevesinde ve AB'ye uyum politikaları gereğince çözme zorunluluğu devletin fonksiyonu
olarak ortaya çıkmaktadır.

•

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilir Büyüme Gerekliliği; Türkiye'deki gelişmiş bölgelerin aynı
zamanda tarımın verimli olduğu bölgeler olmasına rağmen, özel sektörün çevre ile ilgili
yüklere girmediği ve kullanılabilir su kaynaklarının, ekilebilir arazinin sürekli olarak
yağmalanması ancak topyekûn bir politika ile çözülebilecektir. Böyle bir proje sadece
devletin öncülüğünde gerçekleştirilebilecektir. Bu sebeple, özel sektörün liberal dönemde
sanayi ve turizm teşvikleri ile sürekli gelişmesini sağlayan liberal dönem uygulamaları bu
sorunun devletin daha katı önlemlerle çözmesi gerektiğini göstermektedir. Sürdürülebilir
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büyüme, kaynakların gelecek nesilleri aktarılması gibi bir misyonu üstlendiği için, kar
azamileştirmesi amacındaki özel sektörün bu sorunu çözemeyeceğini göstermektedir.
7. Sonuç
Tarımın dönüşüm sürecinin yönetimi amaçlar, kısıtlar, kaynak|ar ve araçların etkin kullanımı içeren karmaşık
bir süreç olacaktır. Bu süreçte Türkiye'de tarım ya değişip verimliği ve rekabet gücünü artıracak ya da İç
piyasadaki üstünlüğünü bile kaybederek sosyal sorunları artırarak ve işsizliği artırarak içinden çıkılamaz bu
sorunlar yumağı meydana gelecektir.
Devletin kalkınma planı ve tarım stratejisi çevresinde AB yönelimli bir dönüşüm amaçladığı ortadadır. Fakat
Türkiye'nin mevcut potansiyeli bölgede AB tarımı ile rakip olma özelliği taşımaktadır. Bu süreçte, tarımın
rekabet gücünün korunarak, Tarım müzakerelerinin yönetimi önemlidir.
Devletin tarımın dönüşümü konusunda aceleci ve yeniden konuyu sorunlara itecek kısa vadeli çözümler
yerine uzun vadeli açılım sağlayacak çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 1980'lerde
oluşturulamayan piyasa sistemine bu çözümlen bırakmak ve AB'den gelme ihtimali olabilecek fonlara göre
planlama yapılması hatalı olacaktır. Öncelikle değişim planlama çerçevesinde ve devletin öncülüğünde bu
değişimin sağlanması sorunun çözümünü kolaytırıcı olabilecektir. AB'nin tarım bütçesinde kısma gayretleri
ve AB üyeliğinin çıkmaza girmesi durumları göz önüne alınarak, aşamalı ve stratejik koruma odaklı bir
değişim yapılarak, iç piyasayı AB lehine dönüştürecek uygulamalara girişilmemedir. Tarımda harcama
politikası reformu kapsamında mutlaka aşağıdaki ilkelere uyulması zorunluluk taşımaktadır:
•

Dünyadaki kuraklık, fiyat istikrarsızlıkları ve spekülasyonlar dikkate alınarak, tahıl
ürünlerinde üretim fazlalıklarına imkân verecek bir destekleme politikası uygulanmalıdır.

•

Tarım desteklerinin tarım sektörünün arazilerin büyütülmesi, çevrenin korunması ve ürün
çeşitliliğinin korunması gibi tarım altyapısını geliştirecek alanlara yönlendirilmesi
yapılmalıdır.

•

Tarıma bağlı ticaret ve finans piyasalarının geliştirilmesi için bütçeden pay ayrılması
gerekmektedir. Böylece tarımın kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi gibi kolaylıklarda
sağlanabilecektir.

•

Biyo teknoloji alanındaki gelişmeler için devletin yatırım yapması Türkiye'de tarımın gelişimi
açısından gereklidir. Türkiye'deki ürünlerin tohum kalitesinin yükseltilmesi ve tohumda
dışarıya bağımlılığın oluşması için devletin ar-ge yatırımlarını ve ilgili İktisadi teşebbüsleri
canlandırılması gelecek nesilin sağlığı açısından son derece önemlidir.
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TARTIŞMALAR

Prof.Dr. Haluk ANIL
Teşekkür ederim sayın Yıldıran. Zamanı da iyi kullandınız. Bir özelliği var arkadaşımız, tarımı yaşayan bir kişi.
Akademik çerçeve içinde bir sunum yaptı. Tahmin ediyorum yararlı olmuştur. Şimdi soru-cevap safhasına
geçeceğiz. Yalnız bir ricamız var lütfen yani ne kadar tanınmış olursanız olun isminizi ve konumunuzu
lütfedin. Birde mikrofona biraz yakın konuşursanız İyi olur çünkü bu kayıtlara almak bu İşle uğraşanlar
yönünden hayli yorucudur. Buyurun efendim, Sayın Rektör.
Prof.Dr. Fazıl TEKİN
Ben sayın başkan önce Mustafa Yıldıran arkadaşımıza bu çok derli toplu, son derece geniş olan bir konuyu
çok konfirme bir şekilde getirdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca tespitlerine katıldığımı da özellikle ifade
etmek isterim. Bende fiilen aynı zamanda tarım sektörü içerisinde bulunan bir kişiyim. Dolayısıyla
Türkiye'deki tarımın sorunları sadece bir bildiri çerçevesinde değil çok geniş bir çerçeve içerisinde belki
günlerce tartışılacak bir konu ama ana başlıklar ve tespitler Sayın Yıldıran'ın yaptığı şekildedir. Türkiye
çiftçisinin temel sorunu, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çiftçilerine ve üreticilerine
uyguladıkları desteklemelerin çok yüksek olmasına karşın, Türkiye'de bunu engellemeleridir. Türk çiftçisinin
gerçekten rakibi durumundadır bunlar. Bir ürünün değer kazanabilmesi için iki niteliği olması lazım. Bir
fiyatının uygun olması lazım, ikinci olarak da kaliteli olması lazım ve maliyetinin de düşük olması gerekiyor.
Maliyeti oluşturan girdilerde siz gerekli sübvansiyonları veremediğiniz takdirde elbette ki maliyet yüksek
olacak. Üstelik prodüktivitenin de hektar başına tanm ürünlerinde düşük olduğunu varsayarsak bu durumda
gerçekten çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Sayın Yıldıran bir noktaya daha temas etti. Tarım kesiminin
vergilendirilmesi konusu, bu çok özellik arz eden bir konu. Tarım kesiminin vergi verebilmesi için önce o
kesimde böyle bir potansiyelin oluşması lazım. Dolayısıyla potansiyel olmayınca vergi atamazsınız ancak şu
anda vergi yoktur diyemeyiz. Çünkü tarım ürünlerinde gelir vergisi stopajı uygulaması devam etmektedir
artı girdiler üzerinden ödenen KDV türü vergilerde, çiftçilerin üstlendiği vergiler olmaktadır. Ben çok sözü
uzatmak İstemiyorum, çok geniş olduğu İçin konu, ancak hayvancılığında tarla ve bahçe ürünlerinin üretimi
kadar önemli bir ayağını oluşturduğunu özelikle işaret etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
Prof.Dr. Aykut HEREKMAN
Efendim zannediyorum 1970 yıllarında ben bu konuyla ilgili çalıştım ve Avrupa Birliği'nde staj yaptım ve bu
konuyla ilgili birde doktora tezi yazdım. Adı 'Tan m'd a Mali Yardımlar" idi. O tarihten bu tarihe pek
ilgilendiğim bir konu değildi sonradan başka konulara geçmiştim. Bugün arkadaşımızı dinledim ve şunu
gördüm ki o tarihten bu tarihe Türkiye bîr arpa boyu yol ilerlememiş. Belki de kötüye gitmiştir. Şimdi biz ilk
önce kafa karışıklığımız şurada, liberalizm ve devletçilik. Bir, ortada şu var ki artık tarım sektöründe
liberalizm veya devletçilik tartışılamaz. Önümüzde İki tane ülke var. Bunlara liberalist ülkeler diyorlar, artık
libaralizmin en üst noktasını biri Amerika Birleşik Devletleri diğeri de Avrupa Birliği ve bunlar
arkadaşımızında söylediği gibi ziraatte devletçi bir politika uyguluyorlar. Türkiye hâlâ daha ziraatte acaba
devletçilik mi, libaralizm mi diye tartışıyor. İkincisi, bir politikayı uygulamak için ilk önce o politikayı
uygulayacak bir örgütün olması lazım. Türkiye'de böyle bir örgütte yok. Bir Tarım Bakanlığı var ama ne iş
yaptığını ben bugüne kadar anlamadım. Avrupa Birliği ilk önce örgütünü kurmuş. İsmini tam hatırlamıyorum
ismi değişmiş olabilir. Onun içerisinde bir örgüt kurmuş.. Avrupa Tarımsal Yönelim ve Garanti Fonu, ve bu
örgütün, bu yapının kendine özgü gelirleri var ve iki kısımdan ayrılıyor. Bir, herhangi bir ürüne ila nihaye,
sürekli destek verilemez. Bunun için ilk önce ne yapacağız, baştan rekabet edebilmesi için destek vereceğiz
ama destek verdiğimiz müddet içerisinde de bu ürünün alt yapısını geliştirmek suretiyle, yani buna kredi
vermek suretiyle bunun dünya üzerindeki rekabetini sağlamak ve böylece desteği yavaş yavaş azaltmak,
yani bunların politikası bu Avrupa Birliği'nde ama ne kadar başarılı oldu ne kadar başarısız, o tartışılabilir.
Türkiye'de böyle bir şey yok. Ben o zaman şunu inceledim. Türkiye'de bu işi yapan biri Ziraat Bankası, diğeri
de en geniş olarak Toprak Mahsulleri Ofisi. Birbirlerinden hiç haberleri olmayan, birbirleriyle en ufak bir
koordinasyonu olmayan iki örgüt. Oysa, bu iki örgütün çok yakın bir koordinasyonu olması lazım. Yani biri
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devamlı desteklemeyecek. Destekleyecek ne zamana kadar, altyapısının kuvvetlenip artık dünya
piyasalanna rekabet edebilecek duruma gelene kadar bir destek verecek. Bunu kiminle yapacak Ziraat
Bankasıyla, alakası yok. Ziraat Bankası hele son zamanlarda, tamamen bankacılık hüviyeti ağır basmış ve
oradaki kredilerin, tarımsal kredilerin hepside abonman kredisidir. Abonman kredisi şudur, her yıl çiftçi o
krediyi ödeyemediği için aynen gider gene faizi de üstüne binmek suretiyle o krediyi tazeler ve bu abonman
kredisidir gider. Bir ara oturdular işte bîr takım şeyler geliştirdiler. Onlarda muvaffak olmadı işte sözde proje
getireceklerdi de bu projeye göre kredi verilecekti. Bunlar uygulanacaktı özellikle zannediyorum
tavukçulukta falan yapmaya çalıştılar. Fakat bunlarda yürümedi. Yani Ziraat Bankası bizim artık tarımın alt
yapısını oluşturacak kredileri vermede basan sızdır. Başarısız kalmıştır ve Türkiye'de bu konuyla ilgili hiçbir
finansman müessesesi de yoktur. Benim görüşüm o, bilmiyorum arkadaşımız katılır mı?
İkincisi, Toprak Mahsulleri Ofisi işte bunun yanında bir İki şey daha var ve bunlarda devamlı bir destek
sağlandı. Bu destek ne zamana kadar sağlanacak? Üçüncüsü finansmandır. Bizim bütün harcamacı
Bakanlıklarımızın başarısızlıklarını maalesef Maliye Bakanlığı ne yapar, çeker, bu onun sırtındadır ve
bütçeden karşılamaya çalışır. Bütçe açık verince de Maliye Bakanlığı'na vay niye açık verdin diye sorulur ve
bu bütçe açığı Maliye Bakanlığı'nın beceriksizliğinden değil, diğer Bakanlıkların beceriksizliklerinden başka
hiçbir şey değil. İşte burada da Tarım Bakanlığı, kendisi bir politika oluşturamamış, kendisi bir örgüt
kuramamış ve bu örgütün en önemli konusu da finansman konusudur. Bu finansmanı sağlayamamış. Yani
tarımsal sektöre yapılacak yardımların bütçeden değil, kendine özgü gelirlerden ve bulunması gereken bir
takım gelirlerden finanse edilmesi gerekir. Avrupa Birliği'nde fonun kendine özgü gelirleri var ve bu kendine
özgü gelirleriyle bu fon tarımı hem altyapı bakımından geliştirmekte hem de fiyat istikrarında
desteklemektedir. İşte böyle bir modelin Türkiye'de kurulması ve böyle bir modelin uygulanmasıyla
tarımında yavaş yavaş bîr şeylerin yapılabileceği inancındayım. 1972'de bırak., İşte 2009'dayız. Tahmin
ediyorum 30 yıl sonra Maliye Sempozyumunda gene aynı konu konuşulacak, benim yerime birisi gene, siz o
zaman benim yaşıma geldiğinizde, diyeceksiniz ki, ben şöyle bir tebliğ vermiştim, benim tebliğim aynen hâlâ
daha bütün canlılığıyla yaşıyor diyeceksiniz, yandık demektir. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Şimdi bir ricam var. Tebliğ bir hayli ilgi çekti. İmkan olduğu ölçüde tabi söz vermeyi arzu ederiz ama lütfen
bize yardımda bulunun biraz hani zamanı da dikkate alarak yorum yapalım. Çünkü bir tebliğimiz daha
var.Buyurun, Sayın Oyan.
Prof.Dr. Oğuz OYAN
Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi ben öncelikle bu sabah oturumunda iki tarım üzerine sunuş olmasını çok
hayırlı bir iş olarak görüyorum. Maliye, nihayet maliye politikalarında tarımında bir maliye politikası aracı
olduğunu hatırlıyor. Yani bizim aslında özellikle de 2000'li yıllarda tarım üzerinde bu kadar önemli alt üst
etme çabaları varken bu konuya galiba yıllardır daha fazla değiniyor olmamız gerekirdi. Umanm bundan
sonra arkadaşlarımız bu konulara biraz daha fazla değinir ve tebliğ hazırlarlar. O nedenle teşekkür ediyorum
ben buradaki arkadaşlarımıza. Galiba geç geldiğim için göremedim ikinci arkadaşımız Dr. Özgür Saraç henüz
daha tebliğ vermedi. Peki, şimdi ben o zaman sevgili meslektaşımız Mustafa Yıldıran'ın tebliği üzerine birkaç
şey söylemek istiyorum. Bir kere tebliğinizde, yani genel olarak, iyi bir çerçeveniz var, yalnız şöyle bir iki
sıkıntı var. Onları size söyleyeyim belki not alırsınız. Bir kere 2000'li yıllarda Türkiye'de bir Dünya Bankası
patronajında bir ARIP politikası ya da Türkçesiyle Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) uygulanıyordu,
tarım reformu uygulanmıyordu. Bundan hiç söz etmiyorsunuz. Bu çok temel bir şey, hatta, sayfa 19'da,
Türkiye'de, diyorsunuz 1980'den itibaren tarım göz ardı edilmeye başlanmıştır, burada bir yanılsama
olabilir. Konuyu bilmeyenlerde yanılabilirler. Diyorsunuz ki Türkiye 1980'den itibaren tarımı göz ardı etmeye
başladı, destekleme kapsamına alınan ürün sayısı ve destekleme fiyat seviyeleri giderek düşürüldü ve ondan
sonra da girdi sübvansiyonları kaldırıldı, yerine doğrudan gelir desteği yani öyle sanıyorsunuz ki 1980'den
sonra doğrudan gelir desteği uygulamasına girilmiş gibi, bundan bu konuyu bilmeyenin çıkaracağı şey
budur. Sizin bu doğrudan gelir desteğinin başlangıç ve bitiş tarihiyle ilgili bir sıkıntınız ya var ya da bunu
belirtmediğiniz için bir eksiğiniz var. Yani doğrudan gelir desteği dediğimiz uygulamaya Türkiye'de tarım
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2000 yılında pilot projesi uygulamasından sonra 2001 yılında girmiştir ve 2007 yılı sonunda da çıkmıştır.
Bakın sizin bununla ilgili tablo 5'te 2008'de doğrudan gelir desteğini gösteriyorsunuz. 2008'de doğrudan
gelir desteği yoktur artık. Ancak 2007'deki ödemelerin sarkması söz konusu, bu önemli bir şey ama.
Dolayısıyla doğrudan gelir desteğinin başlangıç tarihi 2001-2007, yedi yıl uygulanmıştır ve çıkmıştır
sistemden. Bunu çok net bu bilgileri de görmemiz doğru olurdu diye düşünüyorum. Belki tartışılması
gereken bir başka şey: siz çok haklı olarak tarımda AR-GE'nin gelişmesinden bahsediyorsunuz. Fakat 2000'li
yıllardaki politikalar tam bunun tersine gelişiyor. Yani eğer Parlamento'da engellenmemiş olsaydı
Türkiye'deki icracı Bakanlıkların bütün taşra teşkilatları tasfiye ediliyordu Kamu Yönetimini Yeniden
Yapılandırma Kanunuyla. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın bütün ilçe teşkilatlarının süresi bitiyordu. Bütün
bunları aslında IMF ve Dünya Bankası telkin ediyordu Türkiye'ye. Dolayısıyla Tarım Bakanltğı'na bağlı birçok
teknoloji geliştirme bilmem kamu israfıdır, şudur, budur, bir yığın şeyi tasfiye etmiş durumdadır zaten.
Devlet üretme çiftlikleri gibi tohum çoğunlukla çok önemli yeri olan çiftlikler özelleştiriliyor. Çok miktarda
özelleştirildi bunlar. Bunlarla ilgili çok sıkıntılar var. Belki onlara da değinsek iyi olabilirdi. Sizin belki
sorununuz değil ama bunu tartışsanız iyi olurdu. OECD ve FAO verilerinde bazı sıkıntılar var. OECD'nin
verilerinde şu sıkıntı hep vardır. Örneğin 94 tarihli raporunu ben çok ayrıntılı eleştirmiştim. Ama diğer
raporları devam ediyor. Türkiye'deki tarım destekleri çok yüksek gösterme eğilimindedir OECD istatistikleri.
Çünkü bütün destekler yani bütçe içinden yapılan destekler dışında bir takım desteklemeyi büyüttüğünü
düşündükleri şey, mesela sizin gümrüklerde koruma politikanız mı var, bunun getirdiği etki nedir ya da
tüketicinin ödediği fiyatlar üzerindeki etki nedir? Bütün bunları da katarak çok yüksek destek miktarlarına
ulaşıyorlar. Mesela sizin hatta Ziraat Bankasının verdiği bütün kredilerin sübvansiyon tarım kredileri olduğu
varsayımıyla çarparak bunu katıyorlar desek tamamen fantezidir. Bakınız sizin şekil 4'te, şekil 4 sayfa 9'u
açarsanız orada 14 milyar dolara çıkan ve üstelik 2000'li yıllarda artış eğilimi gösteren bir grafiğiniz var.
Şimdi bu şekil tamamen OECD'nin fantezileri üzerinden üretilmiş bir şekildir. Yani bu gerçek dışı bir şey.
Sizin başka bir şeklinizle zaten çelişiyor. Yani onu belirtmeniz gerekir. Mesela tablo 4'te siz tarımsal
desteklerin milli gelir içindeki payının % 04'e kadar birde 05 olacak o, onu düzeltin isterseniz 04'e kadar
düşmedi. Yani o binde 5'tir. Yani bir taraftan 2000'li yıllarda % l'ln altında olduğunu söyleyen bir tablomuz
var ki buradaki tarım desteklerin boyutuna bakarsanız bunlar 2-3 bin dolar, 2-3 milyar en son geldiği
noktada işte 3 milyar dolar düzeyindedir. OECD rakamları 14 milyar dolar yani orayı bize açıklamanız lazım
nedir aradaki fark? Yani böyle bir fark var mı? Tamam siz cevap vereceksiniz herhalde. Dolayısıyla buna
ilişkin bir şey var. Keza şekil 5'te de benzer bir sıkıntı var yani tarıma yönelik kamu desteklerinin milli gelir
içerisindeki payını veriyorsunuz gene OECD'yle hemen altındaki tablo 4 ile çelişiyor. Yani buna göre
görüyorsunuz % 3'lerin altına düşmüyor. Bu sıkıntılı bir şey, aslında eğer Birinci Niyet Mektubuna bakarsanız
IMF'ye verilen şey şudur, milli gelire oranla tarıma verilen destekler % 3, bilemedin 2'dir, bu yüksektir.
Bunun düşmesi gerekir diye. Tabi bu nedenle burada hala % 3 ile 5 arasında 2000'li yıllarda olması zaten işin
doğasına aykırı. Efendim bir de son olarak şunu söyleyeyim tablo 6'da tarım nüfusu diye bir kavram
kullanıyorsunuz. FAO'nun rakamı, bu kavram tabi biraz yanıltıcı bir şey. Eğer orada karşılaştırma temeli
olarak tarımsal istihdamı alsaydınız bence çok daha sağlıklı bir karşılaştırma bazına sahip olurdunuz. Çünkü
burada Avrupa Birliği 15 ülkesiyle Türkiye'deki tarım nüfusu arasındaki karşılaştırma gerçekten çok tuhaf bir
şey. Bizdeki tarım nüfusu bir kere 60'larda 18 milyon iken, 2010'da 19 milyon, artıyor. Yani buradaki
istihdamı alsaydınız, siz yani bunu deseniz ki kırsal nüfus o başka bir şey kırsal alanda oturanlar ama tarım
kırsal alanda oturup da tarımsal faaliyet dışına çıkmış çok sayıda artık insan var Türkiye'de. Dolayısıyla bu
doğru bir şeyi vermez bize yani bu tablodan bence vazgeçmek gerekir. Bunu yapabiliyorsanız tarımsal
istihdam itibarıyla bunu yapıp Avrupa 15'te ya da Avrupa 27'de yapabiliyorsanız Türkiye arasında karşılık
olup o temelde yapmakta yarar olur, bu çok yanıltıcı bir tablodur. Efendim, teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Şimdi sorulara toplu cevap vermek üzere buyurun.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN
Eleştirileri için çok teşekkür ediyorum Oğuz Hocama, yalnız öncelikle şunu belirteyim. Tanm reformuyla ilgili
iki tane şey var. Birincisi, Dünya Bankasıyla projenin uygulandığını siz gelmeden söylemiştim bir, sayfa 14'e
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bakarsanız orada yazıyor zaten. ARIP projesi kapsamında 20p0 yılından itibaren uygulandığı 2006 yılında
uzatılan sürenin sona ereceği ve 2008 yılına sarktığını söylememişim orada haklısınız. Sayfa 14'te bu net
olarak belirtiliyor. Ayrıntılı olarak anlatıldı, nedir kapsamı, içindeki uygulamalar, sayfa 14'e bakabilirseniz,
orada var. Diğer bîr konu OECD ve FAO verilerini kullanma konusu. Türkiye'de tarım verileri çok problemli
bir alan yani Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine İstatistiği üçü birbirinden farklı. Bu anlamda
çalışma yaparken OECD veya FAO kullanmak bu anlamda daha istikrarlı hem uluslararası bir atıf olarak daha
mantıklı ama bu konuda iki ayırım var. Birincisi bütçeden alınan pay, ikincisi de tüm destekler. Biraz önce
söylediğimiz gibi Ziraat Bankası da bu kapsamda, gümrükteki vergilerde bu kapsamda ama bu hatta şöyle
söyleyeyim OECD'ye göre Türkiye'deki destekleme % 27'lere varıyor bazı hesaplamalarda. Bu doğru değil
zaten bunu zaman içerisinde söylemiştik. Türkiye'deki destek politikası 2000'!erde grafiklerin çoğunda bu
ortaya çıkıyor. 2000'li yıllarda da bir düşüş özellikle milli gelir açısından oranlarda düşüş gözüküyor. Özellikle
de bu Dünya Bankası ARIP projesinden sonra kasıtlı olarak bu şekilde bir azaltılma var. Bunu da
vurgulamıştım zaten. Siz toplantıya katılmadan önce onu da ifade edeyim. Diğer tablolardaki sorunlar
üzerine biraz daha fazla düşüneceğim, onlara da teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Evet, buyurun, tamam, siz.
Prof.Dr. İsmail TATLIOĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Ben teşekkür ederim, değerli arkadaşıma. Bu çalışmanın giriş bölümü dışında değerli arkadaşımızda aslında
çalışmanın başlığı kıtlık çağında diye başlamış ama içeriğine tabî bu başlık, bu tarafı, çok fazla yansımamış.
Sade bir soru sormak istiyorum. Yeni bir çağ ve kıtlık çağı diyoruz. Bu süreçte tarım ürünlerinin fiyatlarında
ve tarım sektörü yeni bir rol alıyor. Fakat destekleme fiyatlarını konuşuyoruz acaba size göre bu süreç
destekleme politikalarını ortadan kaldırmaz mı? Yani bu normal bir fiyat süreciyle gündeme gelmez mi tarım
ürünleri veya gelmesi gerekmiyor mu bu yükseliş çerçevesinde? Teşekkür ederim. Sağ olun.
Prof.Dr. Üstün DİKEÇ
Herhalde ilk konuşmaları dinledik, çoğu da tarımla doğrudan ilgisi olan arkadaşlardı, hocalarımızdı. Bende
ailesinde tek tarımla uğraşmayan fakat ailesinin tümü tarımla uğraşan bir ailenin bir bireyiyim. Söylenenler
doğru, Aykut hocanın dediklerine katılmamak mümkün değil. Fakat benim gördüğüm en büyük sorun
Türkiye'de örgütleşme sorunu, tarımda örgütleşme sorunu. Türkiye'de tanmda tarımla uğraşan kişiler,
küçük çiftçiler veya aileler şeklinde gelişiyorlar ve dolayısıyla bunların üretimleri de üretim maliyetleri de
devamlı sorun olarak karşımıza çıkıyor. 1940'lı yıllarda başlayan devlet üretme çiftlikleri bunları çok güzel bir
şekilde org üt ley ip birçok katkıda bulunuyordu. Fakat Oğuz Beyinde dediği gibi bunlar özelleştirildi ve
bundan sonra çiftçinin arkasında hiçbir kimse kalmadı. Küçük işle uğraşan küçük ürün elde eder ve
maliyetleri de çok yüksektir. Modern teknolojiye geçmesi mümkün değildir. Ziraat Bankası ister traktör
kredisi versin, ister teknik donanım versin, bunların beslenmesi mümkün değildir. Bunların da geri
ödemeleri, sorun değildir. Bir rakam vereceğim Çukurova Bölgesinde, altı yıl çalıştım orada, ailelere
baktığınız zaman 60-70 dönüm ekin elde edildiği zaman çeşitli türde bunlar bir aileye ancak yetebiliyor.
Kendi ailesinin geçimini sağlayabiliyor. Benim doğum yerim olan Manisa'da da 7-8 dönüm eskiden 60'lı, 70'li
yıllarda bir aileyi besleyebiliyordu. Şimdi bu miktarlar ve bu miktarlardan elde edilen üründe aileleri
besleyemlyor. Çünkü o kadar çok borçları oldu ki bu borçları ödeyemez hale geldiler ve bağımlı borç oldu,
eski borcu ödeme şeklinde kaldı. Benim kısaca söylemek istediğim şey Türkiye'de tarımı geliştirilmesi
isteniyorsa mutlaka devlet üretme çiftliklerinin veya tarım işletmelerinin tekrar ortaya konması örnek
çalışmalar yapması bunları kazanması ve de küçük çiftçilerinde kooperatifler şeklinde işte İsrail'de olduğu
gibi örgütleşmeleridir. Aksi takdirde, Türkiye'de ne kadar, İster nakdi kredi ister ayni kredi, gübre veya
tohumluk olsun bir şey yapılabileceğini inanmıyorum. Teşekkür ederim.
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Arş.Gör. Işıl Fulya ORKUNUĞLU (Gazi Üniversitesi)
Benim sorum şöyle. 2008'de doğrudan gelir desteğinin aksadığı yani aktarıldığı söylenildi. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz, teşvikler devam etmeli mi sizce? Doğrudan gelir desteği şeklinde olmayacaksa ne tür bir
teşvik uygulamasına geçilmeli, Üstün hocamın da önerdiği gibi acaba böyle kooperatifleşme şeklinde bir
destek mi uygulanmalı ülkemizde, çünkü AB ile ortaklaşa bir sistem oluşturmamız, ortak bir tarım politikası
oluşturmamız zor gözüküyor. Bizi risk olarak görüyorlar. İhracatımız, ithalatımız ne kadar yoğun olsa da AB
ülkeleriyle aralanna almayacak gibi gözüküyorlar. Bu konuda önerilerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim.
Öğr.Gör. Ahmet MIDIK (Anadolu Üniversitesi)
Öncelikle Mustafa arkadaşımıza teşekkür ediyorum bu güzel tebliği sunduğu için. Ülkemizde malum, 80'Ii
yıllardan sonra tarım kesimi ihmal edilmiş gözüküyor. Ayrıca yıllardan beri yanılmıyorsam 1950'li yıllardan
beri köyden kente göç adeta teşvik ediliyor. Tabiî ki tarım kesimi gerçekten ihmal ediliyor mu? Edildiğini de
zaten tebliğinde bahsetmiş. Acaba bu bilinçli olarak mı yapılıyor diye düşünüyorum. Neden derseniz işte
ekonomik kriz gündemde olunca biraz herhalde yıllarca sanayinin yanında tarım, ihmal edilen tarım kesimi
insanların aklına geldiğini düşünüyorum. Burada şunu sormak istiyorum Mustafa B e / e acaba bu köyden
kente göçün özellikle bilerek teşvik edilmesi, tarım kesiminninde ihmal edilmesi biraz siyasi olarak mı
düşünülüyor? Örneğin biraz açmak istiyorum; köyden kente göçenler ne kente entegre olabiliyorlar kültürel
açıdan ne köylü olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda herhalde siyasi olarak düşündü, onu sormak istiyorum.
Bir de bu tarımsal sanayi, kentsel tarım uygulaması gibi alternatif projeler acaba ülkemizde uygulanamaz
mı? Diğer bir sorum destekleme alımları, tabi son verildi destekleme alımlarına. Doğrudan gelir destekleri,
doğrudan gelir desteklerinin ben amacına bir köylü çocuğu olarak, çiftçi çocuğu olarak ulaştığını
zannetmiyorum. Ziraat Bankalasının önlerinde hiç üretimi teşvik eder mahiyette değil, doğrudan gelir
destekleri, sadece tapuyu gösteriyorsunuz, hiç üretmeden orada işte 15-20 milyon dekar başına para
veriyorsunuz. Bu acaba çiftçilerimize balık tutmayı öğretmek yerine balık yedirmeyi mi öğretiyor? Bir de
köylüyü köyde bırakacak, köyünde bırakacak projeler acaba yatırımlar geliştirilemez mi? Teşekkür
ediyorum.
Doç.Dr. Ahmet KESİK (Maliye Bakanlığı)
Teşekkür ederim, hocam, öncelikle Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel sunuşundan dolayı. Şimdi
birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi, bu planlama ve denetim meselesiyle İlgili söylediklerinize
katılıyorum. Öncelikler, bu önceliklere göre tercihlerin belirlenmesi gayet iyi bir şey, olması gereken bir şey.
Bu konuda bazı önemli adımların atılması gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, bu liberal dönemdeki küçülme
önceki devletçilik dönemindeki büyüme, tabi bu gelişen süreç içinde yeni toprakların tarıma kazandırılması,
tarımda mekanizasyon, bunlar o ilk dönemlerde üretimi tabiî ki artırdı ama gelişen dönem içinde bir baz
etkisiyle bu artış sizin o grafiğinizde de gördüğünüz gibi ve daha da küçük olabilir. İkincisi, DGD meselesi,
doğrudan gelir desteği. Doğrudan gelir desteğini Dünya Bankası desteklemedi. Doğrudan gelir desteği
tamamen bütçe kaynaklanyla finanse edildi. Ama doğrudan gelir desteğinin başlaması Kemal Dervişle
alakalı bir konu değil, 1997'den beri yürütülen çalışmaların bir sonucudur. Doğrudan gelir desteğinin esas
amacı şuydu aslında başlarken, İki ya da üç yıl devam edecek ve bu arada tarımda alternatif ürün
politikaların ortaya konulması bu yönde bir temel, bir dönüşüm ortaya konulacaktı. İki ya da üç yıl değil
daha uzun bir süre devam etti. Ama bu süreç içinde o alternatif ürün ve diğer dönüşüm sağlandı mı diye
sorarsak, o konuda önemli adımlar atıldığını söylemek zor. Bir diğer konu 2006-2010 tarım stratejisinde
doğrudan gelir desteğinin toplam tarım destekleri içindeki payının % 45 ile sınırlanacağı konusu vardı. Az
önce arkadaşımızın sorusuna da cevaben doğrudan gelir desteği şu anda tamamen kaldırıldı. Yani 20062010 tarım stratejisindeki % 45 ile sınırlandırma düşüncesinden vazgeçilerek tamamen kaldırıldı demek
tabiî ki toplam tarım desteklerinin düştüğü anlamına gelmez.
Şu anda Tarım Bakanlığı bütçesinden yapılan tarımsal destek miktarı, yıl içindeki eklemelerle beraber 6
milyar lira, eski rakamla 6 katrilyon lira yani dolayısıyla toplam rakamı etkilemiyor ama iç dağılımında bir
değişiklik var. Onun da altını çizmek gerekir. Bir diğer konu tarıma destek, tarıma destek sadece Tarım
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Bakanlığı'na yapılan destek değil onun yanında DEFİF'ten (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) yapılan
destekler var, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden yapılan görev zararı şeklinde yapılan destekler var, tarımsal
KİT'ler üzerinden yapılan destekler var ve hatta Ziraat Bankasının bu bütçeden görev zararlarını karşılamak
suretiyle şu anda aşağı yukan kredi hacmi 6 katrilyon civarında eski rakamla yine o civarda bir kredi
potansiyeli var ve burada 5 yıl ödemesiz işte bir yığın değişik kredi mekanizmaları var. Yani bunu da tarımsal
destek kapsamında düşünmek lazım. Şimdi on beş günde on beş kanun, mesela onlardan tarımla ilgili çok
önemli kanunlar var. Mustafa Bey, onlardan bir tanesi tarımsal üretici birliklerinin yeniden yapılandırılması
yani tarımsal üretici birlikleri kendilerini yönetemiyorlar, maliyet etkin çalışamıyorlar ve her zaman
dışarıdan devlet desteğiyle verimsiz bir şekilde çalışmak konusunda ısrar ediyorlar. Öyle bir yapılandırma
kurulu oluşturuldu ve burada o yapılandırma kurulu oluştururken onların birikmiş borçlarının devlet
tarafından finanse edilmesi gündeme geldi ve oradaki eğer finanse edilen ya da silinen borçlan ben şimdi
söylesem bir yıllık tarımsal desteklemesi ile ciddi anlamda karşılaştınlabilir durumda. Ama halen etkin
çalışıyorlar mı? Değil, o yapılandırma çalışmaları maalesef, yani biz modern yönetim ilkelerini
uygulamıyoruz. Maalesef kendi içimizdeki yapılandırmaları yapamıyoruz. Maliyet etkin çalışmıyoruz. Ama
her seferinde devletten desteklerle bir etkin sizlik yaratıyoruz.
Şimdi hemen bitiriyorum hocam orada bir iki konunun daha altını çizmek lazım. Yani burada sizin çok
önemsediğim bir şey var, mesele önemli değil yani mesele harcama değil. Az önce o söylediğiniz işte sektör
öncelikleri, tercihler evet aynen katılıyorum. Biraz oturup bazı şeyleri irdelemek gerekiyor. Şimdi Hollanda
278.000 kişiyle yılda 75 milyar dolar ihracat yaparken biz 6 milyon kişiyle nasıl 10 milyar dolar ihracat
yapıyoruz. Bunu bir karşılaştırmak lazım ki ben size üç dört ülke daha verebilirim. Onlardaki toplam tarımsal
nüfus 1 milyonu geçmezken yaptıkları ihracatta en az 60-70 milyar dolar. Yani mesele burada tarımdaki
kişilerin işte % 45'ten tarımsal nüfus şu anda % 27'Iere indi. Yani burada mesele bu tarımsal nüfusun
azaltılması meselesi değil, mesele yine sizinde söylediğiniz yeniden yapılandırma, verimlilik ve diğer ciddi
atılması gereken önlemler, mesela tarımsal sulama projeleri.
Şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı 26 katrilyon lira tanmsal proje stoku var. Yıllık biz aşağı yukarı buna 1
milyar lira ödenek ayırıyoruz. Bu şu demek, demek ki biz tarımsal proje stokunu 26 yılda bitireceğiz
demektir. Bence bunun altını çizip, bunun üzerinde biraz kafa yormak lazım. Bunu tartışmak gerekir diye
düşünüyorum. Tohumculuk konusunda Tarım Bakanlığı'nın bir yığın tarımsal araştırma enstitüleri var. O
konuda gerçekten ciddi çalışmalar yapılıyor. Tabi daha da etkin olabilir. Çünkü Türkiye'de hepimiz biliyoruz
ki kamu sektörünün genel bir hantal, oligar yapısı var. Bunun ciddi anlamda bir silkelenip kendisine gelmesi
konusunda çünkü tarım, kamu sektörü giderek küçülüyor derken giderek kendisini büyütme yolunda.
Gerçekten bir takım düzenlemelerle önemli adımlar atıyor. Ben bunun olması gerekli diye düşünüyorum.
Son olarak biz kırsal kalkınma meselesiyle tarımsal kalkınma meselesini mutlaka ayırmamız gerekiyor. Kırsal
kalkınma ayrıdır, tarımsal kalkınma ayrıdır ve ben kırsal kalkınmayı daha çok önemsiyorum ve bu çerçevede
Türkiye'de ciddi adımlar atılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Evet, yani kurul kendi kendine karar verdi zaten şimdi kimse söz istemiyor herhalde teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN
Teşekkür ediyorum sorular için. Öncelikle Fazıl hocamın sorusuyla başlayayım ya da dileklerinin çoğuna
katılıyorum. Ama vergiyle ilgili eğer finans tarıma bağlı finans piyasaları düzenlenebilirse vergilendirme daha
kolay olabilir diye söylemeye çalıştım yoksa vergilendirilmiyor diye bir şey söylemeye çalışmadım. Aykut
hocanın temennisine katılmamak mümkün değil, ama şöyle bir şey Tarım Kredi Kooperatifini de bu anlamda
unutmamak gerekiyor. Bu üçlü sacayağı şeklinde değerlendirmek daha mantıklı ve bu finans sisteminin
regüle edilip, düzenlenmesi çok önemli ve bu şekilde tarım politikası yeniden bir gelişme sağlayabilir. Bu
konuda destekleme fiyatlarıyla İlgili bir soru vardı. Şimdi burada şöyle bir şey, fiyatlar zaman içerisinde aynı
seviyeye gelir, bu doğrudur. Şöyle söylemek lazım; bütün dünyada destekleme kaldırılırsa fiyatlar belirli bir
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süre sonra kendiliğinden belirli seviyeye gelir, ceteris paribus, ama destekleme diğer ülkeler tarafından
devam ettirildiğine göre, tarım fiyatları bu şeklide değişime uğramayacaktır. Dolayısıyla müdahale edilmesi,
değişik şekillerde müdahale edilmesi bir zorunluluktur. Bu konuda şöyle bir şey daha belirteyim, bu
çalışmada özellikle politika üzerinde kalmaya gayret gösterdim. Yani çokta teknik konulara girmek
istemedim. Çünkü bunun üzerinde şöyle bir şey var, ürün destekleri, girdi destekleri, tek tek ayrıntılanna
girildiği zaman bu konunun kapsamından çıkmış oluyor. Maliye politikası veya maliye stratejisi kapsamında
ele alınmıştır bu konu.
Işıl Hanımın sorusuna gelince, doğrudan gelir desteği Türkiye'de çok verimli olmamıştı zaten söylendiği gibi
kaldırıldı. Bunun yerine ne getirilebilir. Bunun yerine ilk önce, bu destekleme politikasının kim tarafından,
nasıl yürütüleceğine karar verilmesi lazım. Mesela Türkiye'de bu konularla ilgili çalışmalar yapılmıyor.
Ahmet Bey'de söyledi zaten ona cevap verirken yine söyleyeceğim. Örneğin Türkiye'nin bir tanm stratejisi
var, ama tarım stratejisindeki ifadelerin ciddi şekilde okunduğu zaman çelişkiler var. Mesela istihdam
politikasıyla destekleme politikası birbiriyle çelişiyor. Bu tip şeyler daha dikkatli hazırlandığı zaman belki
daha verimli olabilir. Ama şunu söyleyeyim destekleme politikası uygulaması için önce bir koordinasyon
kurulunun kurulması lazım. Bu İşin Maliye Bakanlığı bütçe kısmıyla ilgileniyor, Tarım Bakanlığı işlemlerle
ilgileniyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi işlemleri yürütüyor. Ama buna tam olarak karar verip
yürütme aşamasında bir aksaklık var, yani destekleme politikaları, ayrıntıları, stratejileri ve planlaması
yapılmıyor Türkiye'de, bu ciddi bir sorun ve bu düzenlendiği zaman daha verimli bir sonuç elde
edilebileceğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle başlayayım. İlk önce Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum.
Özellikle şunu düzelteyim. Eğer böyle bir söz söylediysem, Kemal Derviş döneminde on beş günde on beş
yasa söylemiş olmam lazım. Doğrudan gelir desteklemesinde öyle söylediysem düzelteyim yani orada bir
hatam olabilir. Çünkü 99'da uygulamaya çalışmalar başladı, 2000 yılında yürürlüğe girdi, 2006'ya kadar
uzatıldı, 2008 yılına sarktı. Yani özet olarak budur. Onu net olarak söyleyeyim ve Dünya Bankası'nın bu
politikanın yapılması yönünde baskıları da vardı yani doğrudan gelir sistemine geçilmesi çünkü bu uygulama
sadece Türkiye'de değil, Kore, Meksika gibi ülkelerde de 85'ten bu yana uygulanıyor ve bu konuda Dünya
Ticaret Örgütü'nün ve Dünya Bankası'nın özellikle baskıları var. Yani üretimden bağımsız tarım politikası
gelişmiş ülkelerin çok desteklediği bir konu bu ve bu yüzden de uygulanıyor. Bu konuda hatta biraz önce
sunumda da söyledim ikiyüzlülükleri de var. Ben pamuk piyasasından bir örnek vereyim. Pamuk piyasasında
2002 yılında yanılmıyorsam Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nî ticareti saptırıcı politikaları yönünden
dava etti ve dış ticaret örgütünde bunu kazandı. Bunu 2008 yılına kadar uygulaması gerekiyordu,
yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika Birleşik Devletleri de bu yaptırımların uygulanma
yönünde gayret gösterirken bütün ülkelerde pamuk piyasasının düzenlenmesi için çalıştı. Bîr tanesi de
Türkiye, 2001 yılında Türkiye'de pamuk piyasası çıkarıldı. Bu öyle bir şey ki Togo denilen bir ülkede bunu
ekonomistte yazdı açlıktan ölüyor insanlar çünkü sadece pamuk ekiliyor. Amerika'nın sadece bu stratejisi
bütün ülkeyi sefalete sürüklüyor. Yani bu tip şeylerde baskılar ve siyasi diğer konularda çok Önemli. Bu
konuda doğrudan destekleme yerine daha farklı uygulamalar getirilebilir.
Bir konu daha var, Türkiye'deki 1980'den sonraki gelişmelerde baz etkisinden söz edemeyiz. Neden
edemeyiz, çünkü dünya 1980'den sonra yeni bir tarım devrim yaptı. Biyolojik tarım dediğimiz veya işte biyo
teknoloji dediğimiz bir devrim yaptı ve dünyada üretim çok hızlı sıçradı. Yani 1980'lere kadar, 1980'lerde
hatta 1995'lere kadar bu tartışma devam ediyor. Tarım besleyecek mi, beslemeyecek mi? Ama o biyolojik
devrimle dünya birden sıçrama yaptı ama Türkiye buna katılamadı. Dolayısıyla burada baz etkisini yani nasıl
Türkiye'ye traktör girdiğinde tarımsal üretim birden fırladıysa biyo teknoloji de girdiğinde Türkiye öyle
fırl aya bilecekti yani buradaki baz etkisinden de bu anlamda söz edemeyiz. Böyle bîr baz etkisinin olduğunu
düşünmüyorum. Şimdi nüfusla ilgili konulara gelirsek burada biraz önce yine Oğuz hocamda söyledi. Avrupa
Birliği'nde kırsal kesim veya bu FAO'nun verilerinde tarım nüfus olarak alındığı için ben onu almıştım, onu da
belirteyim. Avrupa Birliği'nde en kalabalık ülke yanılmıyorsam Fransa var tarım sektöründen pay alan. Ama
burada çok ciddi eleştiriliyor, ama Avrupa Birliğî'ndeki tarım politikasının niteliği farklı. Biraz önce yine
söylendi kooperatifler falan çok yoğun çalışıyor. Türkiye'de böyle bir uygulama, kooperatifler Türkiye'de bir,
nasıl desem, çok basit işler için kullanılıyor. Yani alım satım işleri için kullanılıyor, bir gelişme sağlayamıyor.
Bu nüfusu küçük ülkelerin bir özelliği var, bu ülkeler sadece bir sektörde ünlü yani Hollanda zaten tarım
odaklı bir ülke bunların stratejik sektörü bu, ama Türkiye'de birçok sektörde bunu söyleyebiliriz.
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Türkiye çimentoda dünyada 3'üncü sırada, elektronikte bilmem kaçına sırada işte bu bütün hizmette
mesela konaklama sektöründe Türkiye yine sıralamada yani Türkiye'de şöyle bir şey söylenemez; tarım
öncelikli, hizmet öncelikli. Hollanda ile Türkiye'yi kıyaslamak doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye
bütün bir politika uygulamak zorunda yani birinden vazgeçip diğerine yoğunlaşamaz. Antalya'da Türkiye'nin
en önemli hem turizm şehridir hem Türkiye'nin en önemli tarım şehridir. İkisi de aynı anda yürür ev bunun
ikisi de yürümesi gerekir. Yoksa biri birinden vazgeçilirse biz Hollanda gibi olmayız, bir felakete gideriz, yani
bizim durumumuzun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, fazla uzatmak
istemiyorum.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Efendim, arayı veriyoruz. Afiyet olsun, çayınızı kahvenizi içiniz.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Sayın Dr. Özgür Saraç Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim kadrosundan "Devletin Değiştirilemeyen Rolü, Yarı
Çevrenin KOBİ'leşmesi ve Türk Tarımına Devlet Müdahalesi" konulu tebliği, buyurun efendim, Özgür Bey.
Dr. Özgür SARAÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Tüm katılımcıları saygıyla selamlarım ve bu
teşekkürlerimi sunarım.
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I- Giriş: Devletin D e ğ i ş e n / Değiştirilen / Değiştirilemeyen Rolü
Devleti değiştiren kimdir ve değişim ihtiyacını gündeme getiren nedir? Yoksa devlet denilen yapı doğal bir
süreç olarak yaşanan değişime kendiliğinden uyum sağlayacak yetenekten yoksun mudur? Eğer değişimden
kasıt iktidar ilişkileri bağlamında dengelerde ortaya çıkan değişim ise o zaman devlete biçilen rolün
değiş(tiril)mesi söz konusu olmaktadır ki, bu durumda değişim bir tür programa dönüşmektedir. Eğer
böyleyse, bu program esasta kamusal müdahaleyi önlemekten ziyade, küresel ekonominin Uluslararası Para
Fonu (UPF), Dünya Bankası (DB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi hâkim aktörlerince ulusal ekonomilere
dayatılan kuralları içermektedir. Özetle, devletin değişen rolü yerine, devletin kullandığı kamusal müdahale
araçlarının kompozisyonuna yönelik ve dışandan gelen bir "kamuya müdahaleden" bahsedilmesi çok daha
doğrudur.
Kaldı ki, devletin hangi rolü değişmiştir? Devletin daha önceki rolü neydi, şimdiki rolü nedir? Elbette ki, bu
ve benzeri sorularda geçen "rol" kavramından kasıt ekonomideki roldür. "Değişen" ifadesinden anlaşılması
gereken veya anlaşılması istenen ise devletin "müdahaleci" olan rolünün "gözetleyici ve/veya denetleyici"
olarak yeniden yapılandınlmasıdır. Esasen böyle bir algı, er ya da geç "gözetmek ve/veya denetlemek de
müdahalenin farklı biçimleri değil midir?" sorusunu akla getirecektir. Bize göre, 16. yüzyıldan bu yana piyasa
ile birlikte var olan "yani sosyalist veya komünal olmayan" her devlet (veya devlet benzeri yapı) müdahaleci
olmuştur. Bu müdahaleyi basit bir biçimde "iktidar" veya "kalkınma" ekseninde açıklamak yetersizdir. Tabi
ki, bu olguların da etkisi olmuştur, ancak müdahalenin asıl fonksiyonu piyasayı yapılandırmak ve işleyişini
sürdürmek biçiminde gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 1980 sonrasına atfedilen "değişim" olgusunun
devlete, o zamana kadar olandan daha farklı bir işlev yüklemediği anlaşılacaktır. Devlet yine müdahale
etmektedir (-ki bu müdahale, halen yaşamakta olduğumuz küresel mali krizin aşılma çabalarında da kendini
açıkça göstermiştir). Ancak devletin kullandığı araçlar değişmiştir. Spesifik biçimde ifade edecek olursak,
1980 sonrası dönemde kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT'ler) kademeli olarak piyasaya müdahale aracı
olmaktan çıkanlmıştır. Bu süreçte merkez ekonomiler lisans-patent eksenli İşleyen hizmet ekonomilerine ve
ayrıca finans merkezlerine dönüşürken, merkeze yakın yarı çevre ülkeleri KOBİ'leşmekte
(taşeronlaştırılmakta) ve adeta atölye görünümüne bürünmektedir.
Türkiye özelinde ele alındığında, 1980'lerde başlayan yan çevre ülkelerinin KOBİ'Iestirilmesi sürecinin halen
devam etmekte olduğu gerek akademik, gerekse piyasa uygulamalanndan kolaylıkla takip edilebilir. Hemen
1

Nicelik olarak değerlendirildiğinde, zamana ve yaşanan toplumsal gelişmeye bağlı olarak herşey değişmektedir. Bu
cümleden hareketle değişimin toplumsal yapıyı da durmaksızın etkilediği ve bu bağlamda devletin rolüne dair
değişimin doğal bir süreç olduğu söylenebilir. Bizce bu akıl yürütme biçiminin en çarpıcı hali, Herakleitos'un
"değişmeyen tek şey değişimdir* ironisidir.

2

Nitelik olarak değerlendirildiğinde ise, değişim denilen olgunun baskın gücün çıkarlarını korumaya yönelik bir
program olduğu sonucuna ulaşılır. Değişimin program olduğu iddiası, bağımlılık kuramının çözümlemeleri ile tarihsel
olarak doğrulanabilir.
Küreselleşme sürecine rağmen ulus devlet, toplumsal yapılanmanın halen en önemli yönetim aygıtıdır. Halen
savunma, diplomasi, adalet, sağlık ve eğitim gibi toplumsal ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunmakta ve geçmişte
olduğu şekliyle mülkiyet temelli varlığını sürdürmektedir.

3
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her orta düzeyli üniversitede görülen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı) merkezleri, bankacılık sektörünün öne çıkardığı "KOBÎ kredileri", yine üniversite-sanayi
işbirliği adına yürütülen KOBİ araştırmaları; bahsedilen KOBİ'leşme sürecinin yansımalandır. Ulusal
ekonomilerin kalkınma sürecinde sermaye birikiminin ne kadar önemli olduğu ve bunun gerçekleşmesi için
küçük ve orta boy işletmelerin büyük sermayeli şirketlere dönüşmesi gerektiği ve bunun gerek kuramsal
olarak gerekse devlet tarafından desteklenmesi gerektiği ortada iken, KOBİ'lere yapılan bu aşırı vurgu
şüphecilik yaratmaktadır. Kaldı ki, kamu maliyesinin finansman olanakları açısından da denetlenmesi kolay,
kayıtdışılığa yönelme olasılığı düşük ve vergi potansiyeli yüksek büyük ölçekli örgütlenmelerin teşvik etmesi
mali açıdan daha rasyoneldir. Bu nedenle; günümüzde vergi potansiyeli düşük, kayıtdışılığa eğilimi yüksek,
mali açıdan kırılgan ve en önemlisi artı-değeri düşük ara malı üretimi ile merkezden gelen dış talebe büyük
ölçüde bağımlı KOBİ'lere yüksek düzeyde vurgu yapılması pek de anlaşılır değildir. İşin ilginç yanı İse bu
vurgunun ileri sanayileşme süreci olarak sunulması ve bu uğurda tarımın gözden çıkarılarak (tüm gelişmiş
ülkeler tarımı ve çiftçiyi desteklerken -ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği sürecine de bu
durum açık biçimde yansımıştır) çiftçinin kaderiyle baş başa bırakılmasıdır.
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında, UPF ile sürdürülen yapısal uyum sürecinde de özellikle şeker
pancarı ve tütünde -liberal öğretinin tüm ilkelerini altüst edecek biçimde- regülasyona gidilmesi ve hatta
buna yönelik olarak özerk kurulların oluşturulması, devletin üretime bir müdahalesi biçiminde ele alınmak
durumundadır. 1980 sonrası dünyada yaşanan neo-liberal dönüşümün getirdiği "deregülasyon" anlayışının UPF'nin de marifetiyle- tarım söz konusu olduğunda görmezden gelindiği görülmektedir. Ayrıca
belirtilmelidir ki, bu ürünlerde regülasyona giden devletin, zeytin ve fındık gibi ulusal üretimin dünyada
oldukça önlerde yer aldığı ürünlerde hiçbir müdahale ve/veya destekte bulunmamak biçiminde bir yanlış
yönlendirilmiş politikaya gitmesi ise sorgulanması gereken açık bir çelişkidir.
Çalışmanın bundan sonrasında öncelikle dünya ekonomik sisteminde ortaya çıkan dönüşüm özetlenecek ve
ortaya çıkan değişim ihtiyacının sistemin doğasından kaynaklandığına dikkat çekilecektir. Bu bağlamda,
değişimin bir tür program olduğu vurgusu yapılacak ve dünya ekonomik sisteminin küreselleşme yönünde
geçirdiği dönüşüm, merkez-yarı çevre İlişkisi kapsamında ele alınarak "yarı çevrenin KOBİ'leştirilme
nedenleri" sorgulanacaktır. Sonrasında ise, bir anlamda taşeronlaştırma olarak da okunabilecek sürecin
tarım sektörü üzerinden nasıl geliştirildiği, Türk tarım sektörünün 2001 yılı UPF Yapısal Uyum Programı ile
alakası kurularak incelenecektir.
II- Dünya Ekonomik Sisteminin Geçirdiği Dönüşüm: M er kez-Yan Çevre İlişkisi
İnsan her zaman çevresinde olup bitene hassasiyet göstermiş ve çıkartan doğrultusunda bazen değişimi
arzulayan, bazen de değişimi engelleyen davranışlara bürünmüştür. Tarih bu tür davranışlarla doludur. Ve
aslında tarih çok daha önceden söylendiği gibi değişimi yaratmak ve bunu engellemek isteyenlerin
oluşturduğu bir tür sınıf savaşımı 4 olmuştur.
Devletin varolmasını sağlayan ortak ihtiyaçların zamanla çeşitlendiği ise bir gerçektir. Ancak buna rağmen
devletin toplumsal rolünün değiştiği ve sürekli değişmekte olduğu tezi oldukça iddialıdır. Ayrıca tarihsel
kanıtlar incelendiğinde değişimin sanıldığı gibi kendiliğinden işleyen bir süreç olmadığı, İktisadi güç ve bu
gücün çıkarları doğrultusunda yönetildiği görülmektedir. Bu yüzden, öncelikle "devletin değişen rolü" yerine
"devletin değiştirilen rolü" kavramı kullanılmalı ve bundaki pasif cümle yapısı, "kim?" sorusu sorularak açığa
kavuşturulmalıdır.
Marks ve Engels'e göre, kim sorusunun cevabı basittir5:

4

Kari Marks ve Friedrich Engels, "Komünist Parti Manifestosu 1848", Seçme Yapıtlar, Cilt I, Sol Yayınları, Ankara, Aralık
1976, s. 131.

5

Marks ve Engels, 1976, s.132.
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"Modern devletin [ve onun rolüne dair değişimin] yönetimi, tüm burjuvazinin ortak işlerini
yöneten bir komiteden başka bir şey değildir."
Gerçekten de böyle midir? Neyse ki, bilinen ve kaydedilen tarihsel süreç İzlenerek bu soru
yanıtlanabilmektedir. Kapitalist birikim süreci ve bu süreçte yaşanan tıkanmalar vurgulandığında hep bir
değişimle karşılaşılmaktadır. Marks'a göre bu son derece doğaldır. Çünkü Marks, ortaya çıkan değişim
isteğinin ardında yatan temel etkenin kâr oranlarındaki daralma olduğunu iddia eder ve bunu "kâr
oranlarının düşme eğilimi yasası" ile açıklar5.
kapitalist üretimin gelişmesiyle birlikte, değişen sermayede, değişmeyen sermayeye, ve
dolayısıyla, harekete geçirilen toplam sermayeye oranla nispi bir azalma olması, kapitalist
üretimin bir yasasıdır. Bunun doğrudan sonucu [ise], aynı ya da hatta artan bir emek sömürü
derecesinde, artı-değer oranının sürekli düşme gösteren bir kâr oranı ile temsil edilmesidir/'
Marks'ın kapitalist üretim modeline özgü bu iddiası tarihsel açıdan sorgulandığında haklılık taşımaktadır.
Kapitalist sistemin geçmişinde kâr oranlarındaki daralma neticesinde ortaya çıkan büyük krizler
bulunmaktadır. Üretim modelleri ve iktisadi yapıda ve de özellikle devletin buna dair rolünde toplu bir
değişimi tetikleyen bu krizlerin oluşturduğu dalgalanmalar iktisadi yazında Kondratieff Dalgaları adıyla
anılmaktadır7.

Şekil 1: Kapitalist Birikim Sürecinde Yaşanan Kondratieff Dalgaları
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1830-50
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4. K. Dalga»

1920-35
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1950-80
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K a y n a k : Leo A. Nefiodovv, D e r S e c h s t e K o n d r a t i e f f : VVege z u r P r o d u k Ü v l t a t u n d
V o l I b e s d ı â f U g u n g i m Z e i t a l t e r d e r I n f o r m a t i o n , 2007'den oluşturulmuştur.

Sanayi kapitalizminin yerleşmeye başladığı 18. yüzyıldan günümüze yaşanan dalgalanmalara ait kırılma
noktaları -dolayısıyla yaşanan krizler- ve bunlardan kurtulmayı sağlayan çözümler şu şekilde özetlenebilir:
Birinci Dalga'nın temel etkeni Sanayi Devrimi'dir. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkmasında 1765 yılında James
VVatt'ın buhar makinesini icadı her ne kadar teknoloji açısından önemli olsa da, 1776 yılında Adam Smith'in
"Milletlerin Zenginliği" adlı eseri de, ortaya çıkan iktisadi gelişmeler açısından en az onun kadar önemlidir.
İkinci Dalga'nın belirleyicisi ise toplu taşımacılıktaki gelişmelerdir. Gelişen toplu taşımacılık sayesine üretim
mekânı olan "fabrika" ile tüketim mekânı olan "pazar" arasında güçlü bağlar kurulmuş ve o dönemde
yüksek ulaşım maliyetleri nedeniyle kâr oranlarında görülen düşüşler engellenmiştir 8 . Üçüncü Dalga'da

6

Kari Marks, Kapital, Cilt III, Eriş Yayınları, 2004, s. 190,

7

Kondratieff Dalgaları hakkında detaylı bilgi için bkz., Ernest Mandel, Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları, Yazın
Yayıncılık, 1991.

3

VVallerstein, maliyetlerin düşürülmesi ve kâr oranlarının yükseltilmesinde yaşamsal önemi olan ulaşım, enerji,
enformasyon altyapısı gibi hizmetlerin büyük ölçüde kamu parasıyla geliştirildiğini ve o dönemde devlete biçilen bu
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ortaya çıkan elektrik enerjisi de üretim maliyetlerinin düşürülmesinde ve bir anlamda kârlılığın ön koşulu
olan talep cephesinin yaratılmasına ve ondan daha da önemli olan kitle tüketiminin oluşturulmasına hizmet
etmiştir. Dördüncü Dalga'nın temel belirleyicisi ise otomobil sektörü olmuştur. Henry Ford tarafından
geliştirilen seri üretim yönteminin bu sektöre adaptasyonu, üretimde yarattığı patlama yönüyle adeta bir
tür İkinci sanayi devrimi sayılmıştır. 1980'lerde ortaya çıkan son dalgalanma ise serbestleşme söyleminin
dünya ölçeğine yayıldığı ve yaratılan bilgi teknolojileri 9 sayesinde dünyanın küçüldüğü küresel bîr dönemi
başlatmıştır.
Tüm bu süreç bir arada okunduğunda akla gelen ilk soru, "kapitalizm, modern devletin etkin rolü olmadan
böylesine serpilip gelişebilir miydi? sorusu olmaktadır. VVallerstein, bunun boşuna sorulmuş bir soru olduğunu
söylemektedir. Ona göre, tarihsel kapitalizmde kapitalistler, devlet mekanizmalarını gerekli olduğuna karar
verdiklerinde çeşitli yöntemlerle kendi yararlarına kullanma yetilerini harekete geçirmektedir 10 .
Kapitalist gelişme süreci, devlete biçilen roller açısından yorumlandığında ortaya oldukça ilginç sonuçlar
çıkar. Buna göre, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan merkantilist dönemde müdahaleci
-hatta aşırı
11
müdahaleci- olmakla suçlanan devlet ve müdahaleciliğinin yol açtığı enflasyon krizi, müdahaleciliği azaltan
serbestleşme politikalarıyla aşılmıştır. Uzunca bir dönem cazibesini koruyan serbestleşme politikaları 1929
yılına gelindiğinde ortaya çıkan aşırı üretime bağlı krizle gözden düşmüş ve içine düşülen durum devletin
müdahale alanını genişleten Keynesyen politikalarla çözümlenmiştir. Çok geçmeden bu defa
müdahaleciliğin neden olduğu sorunlar yüzünden içine düşülen stagflasyon krizi, "neo" öneki ile bir önceki
dönemde klasîkleştirilen iktisatçıların önerdiği serbestleşme politikaları ile kısmen aşılmıştır12. Bundan böyle
devlete biçilen rolün ne yönde değişeceğini tahminlemenin pek de zor olmadığı söylenebilir. Hatta son
dönemde yaşanan küresel kriz ve gelişmiş ülkelerin ardı ardına açıkladığı kurtarma paketleri 13 , daha
şimdiden dünya kamuoyunda "müdahalecilik anlayışı geri mi geliyor?" merakı uyandırmıştır. Bunun
şimdilerde ortaya attığımız iddiaları güçlendirmede pek de önemi olmadığı söylenebilir. Ancak böyle de olsa,
ortaya çıkan toplumsal maliyetlerin devasa boyutu devlet müdahaleciliğinin daima varolduğunu ve kapitalist
sisteme özgü risklerin töplumsallaştırılabilmesi için devlete bu amaçla biçilen rolün değiştirîlemediği
söylenebilir.
III- Kapitalist Ekonomik Sisteminin Geçirdiği Dönüşüm: Merkez / Yarı Çevre / Çevre İlişkisi
Devlete biçilen rolün değiştiği iddiası ortaya atıldığında, önem kazanan diğer bir konuda da, bu değişimin
tüm devletleri kapsayıp kapsamadığıdır. Günümüz küresel dünyasındaki ulus devletler müdahale
rolün sermaye birikiminin yaşamsal mekanizması olduğunu iddia etmektedir. Bkz., Immanuel VVallerstein, Tarihsel
Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yayınları, 1992, s.46-48.
9

Bilgi teknolojileri içinde sahip olduğu altyapı ve sağladığı imkânlar bakımından özel bir yere sahip olan "internet' in
ABD savunma bakanlığı bünyesinde geliştirildiği dikkate alındığında Wallerstein'in yukarıdaki iddiasının haklılığı bir
kez daha ortaya çıkmaktadır.

10

VVallerstein, a.g.e., s.48.

11

Modern laissezfaire doktrinlerinin entelektüel kaynağı olan ve tarihin bir aşamasında her bakımdan serbest ticareti
uygulamış olduğunu iddia eden Britanya'nın devlet müdahalesi olmadan kalkınmış bir ülke olduğunu düşünmek son
derece hatalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Ha-Joon Chang, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, 3. Baskı, Çev. Tuba
Akıncılar Onmuş, İletişim Yayınları, 2007, s.42-52.

12

Bizce, stagflasyon olarak tanımlanan krizin o dönemdeki monetarist reçetelerle aşıldığı iddiası eksiktir. Çünkü
monetarist reçetelerin "doğal işsizlik oranı" icadı sayesinde olgu içindeki işsizlik veri hale getirilmiş ve bu sayede
oluşturulan çözümün maliyeti o dönemden bu yana emekçi kesim üzerine yüklenmiştir.

13

Bianco Araştırma Kuruluşu uzmanı Jim Bianco, ABD hükümetinin son krizde uygulamaya koyduğu kriz ve destek
paketlerinin toplamının 8.5 trilyon doları bulduğunu ve 2008 yılı ABD GSYİH'nin yaklaşık yarısına denk gelen bu
tutarın tarihte görülmüş en büyük harcama olduğunu rapor etmektedir. Bianco, II. Dünya Savaşı'nın enflasyona göre
ayarlanmış maliyetinin 3.6 trilyon doları bulduğuna dikkat çekerek yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne
sermektedir. Bkz., Hürriyet Gazetesi, "ABD'nin Kriz Yükü 2. Dünya Savaşı'nı Katladı, 8.5 Trilyon Dolara Dayandı",
www.hurriyet.com.tr, 05.12.2008.
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kabiliyetleri ve üstlendikleri roller bakımından eşdeğer değildir. Bu bakımdan, yaşanan süreçte ulusal
önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesine yönelik girişimler daha en başından eleştirel olmak
durumundadır. Bu eleştirel girişim gerek bağımlılık kuramı, gerekse dünya sistemleri kuramı vasıtasıyla çok
daha sağlam bir zemin üzerine geliştirilebilir.
Dünya ekonomik sistemi ve bu sisteme özgü hegemonik karakterin tahlili açısından bağımlılık kuramının
kurucularından Paul Baran'ın şu tespiti önemlidir 14 .
"[Kapitalist sistemde] en önemli gerçek şu: az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınması,
gelişmiş kapitalist ülkelerin egemen çıkarlarına kesinlikle ve temelden terstir. Sanayileşmiş
ülkelere birçok önemli ham maddeyi gönderen, bu ülkelerin şirketlerine büyük kârlar ve
yatırım alanları sağlayan geri kalmış dünya, gelişmiş kapitalist Batı için her zaman
vazgeçilmez bir dayanak, bir hinterland15 olmuştur. Bu nedenle, Birleşik Devletler başta
olmak üzere diğer emperyalist ülkelerin egemen sınıfları, "kaynak ülkeleri" denilen bu
bölgelerin, sanayileşmelerine kesinkes karşı çıkmakta, sömürge ve yarı sömürge bölgelerde
bütünleşmiş sanayi süreçleri ekonomilerinin ortaya çıkmasını engellemek için elinden geleni
yapmaktadır."
Baran'ın bu tespitinde altının bir kez daha çizilmesi gereken yerler vardır. Buna göre, herşeyden önce
kapitalist sistem, ülkeler açısından ekonomik çıkarların çatıştığı bir sistemdir. Sistemde geri kalmış
ülkelerden oluşan çevre, hammadde teminine yönelik roller üstlenmişken; sanayileşmiş ülkelerden oluşan
merkez, çevrenin gelişmesini sürekli olarak engellemiştir. Bağımsızlık kuramı iktisatçılarına göre, merkezin
çevreye olan egemenliği, çevre ülkelerde aşırı düzeyde bir çarpıtma, biçim sizi eştirme ve eklemsizleştirme
meydana getirir. Kapitalizmin çevreye yayılması, çevre ekonomilerin iç bütünlüğünü bozar ve gelişmenin
yolunu tıkar. Çevre ekonomisi merkezden uyarılan, biçimlendirilen bağımlı bir yapıya dönüşür. Dolayısıyla
çevrenin merkeze entegrasyonu merkez kapitalizminin ihtiyaçları doğrultusunda olur. Bunun sonucunda
ekonomik yapı, yabancı sermayenin faaliyet gösterdiği ihracat sektörü lehine biçimsizleşir 16 .
VVallerstein'in geliştirdiği dünya sistemi kuramı ise, dünya ekonomilerini merkez / yarı çevre / çevre
şeklinde üçlü bir ayrımla tahlil etmekte ve dünya ekonomisinin işlemekte olan sürecinin, bunlar arasındaki
ekonomik ve sosyal uçurumları genişletme eğiliminde olduğunu İleri sürmektedir. Bu noktada bizce
VVallerstein uzun uzadıya alıntılanmayı gerektirir 17 .
"[Dünya sistemi] bazı grupların diğerlerinin işgücünü sömürmesini, yani artı-değerden daha
fazla pay alma yeteneklerini arttırır ve bunu meşrulaştırır. Bir dünya-ekonomisinde gruplar
için varolan ilk siyasi baskı noktası yerel (ulusal) devlet yapısıdır. Kültürel homojenleşme,
anahtar grupların çıkarlarına hizmet eder ve kültürel-ulusal kimliklerini oluşturmada baskı
yapar. Bu özellikle dünya-ekonomisinin -merkez devletler dediğimiz- avantajlı bölgeleri İçin
geçerli olan bir durumdur. Bu devletlerde ulusal bir kültürle eşleşmiş güçlü bir devlet
aygıtının oluşturulması -buna çoğu zaman bütünleşme olarak atıfta bulunulur- hem dünya
sistemi içerisinde ortaya çıkan farklılıkları koruyacak bir mekanizma, hem de bu farklılıkların
devamı için bir ideolojik maske ve meşruiyet görevi görür."

14

Paul A. Baran, Büyümenin Ekonomi Politiği (1957), Çev. Ergin Günce, May Yayınları, Ekim 1974, s.85.

15

Bir yerleşim merkezinin ticaret merkezi durumunda olduğu ve ürünleri toplayıp gelen malları dağıttığı çevredir.
Almanca olan hinterland kelimesi "iç bölge" ya da "arka bölge" anlamında da kullanılabilir.

16

Samir Amin, Eşitsiz Gelişme, Çev. Atilla Kotil, Arba Yayınları, 1991, s. 180.

17

Immanuel VVallerstein, Modem Dünya Sistemi: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyılda Avrupa Dünya Ekonomisinin
Kökenleri 1976, Cilt 1, 2. Baskı, Çev. Latif Boyacı, Bakış Yayınları, İstanbul, 2004, s.361.
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Dünya ekonomilerini başlangıçta merkez ve çevre olarak ayıran VVallerstein, bu ayrımın içine yarı çevreyi de
18
katarak ortaya koyduğu dünya sistemini özetler .
"Dünya-ekonomileri merkez-devietler ve periferi alanlar olarak ikiye ayrılır. Periferi devletleri
demiyorum çünkü periferi bölgesinin bir özelliği [de] yerel devletin zayıf olmasıdır. Bu hiç var
olmamaktan (yani, sömürge durumundan) düşük bir özerklik derecesine (yani, neo-sömürge
durumuna) sıralanabilir.
Bunun yanında, ekonomik etkinliklerin karmaşıklığı devlet
mekanizmasının gücü, kültürel bütünlük gibi birçok boyutta merkez ve periferi arasında
bulunan yarı periferi bölgeler de mevcuttur."
Gelinen bu noktada merkezin çevre ve yarı çevreyle olan etkileşiminde her türden üstünlük kurmasını
19
sağlayan araçların; ulus-üstü örgütlerin sisteme dâhil edilmesi bizce oldukça anlamlıdır. Tahmin edileceği
üzere, bu araçlar "uluslararası işbirliği" söylemi altında yapılandırılmış olan ve bir anlamda sisteme gizli bir
meşruiyet kazandıran UPF, DB ve DTÖ gibi ulus-üstü örgütlenmelerdir. Merkezin, burada andığımız ulusüstü örgüt kararlarını, çıkarları doğrultusunda yönlendirme ve gerektirdiğinde neticesiz bırakma imkânı
20
vardır . Buna karşı çevre ülkelerin böylesine güçlü işbirliği oluşumları yoktur ve çevrenin bu yolla bir tür
21
karşı koyucu ya da dengeleyici güce ulaşması söz konusu değildir . Bu nedenle, küreselleşme kisvesi altında
ulus devlete yöneltilen dayatmalar sadece ve sadece çevre açısından önem taşmakta ve dolayısıyla devletin
rolünün değiştiği argümanı sadece ve sadece bu gruptaki ülkeler için geçerli olmaktadır. Küresel kapitalist
sistemde ulus-üstü örgütler marifetiyle çevreyi şekillendirmede kullanılan çok sayıda araç vardır. Bizce, bu
araçların başında sisteme UPF tarafından entegre edilen ve uluslararası mali yardımların koşulu olarak çevre
ülkelere dayatılan serbest piyasa yönelimli ekonomi politikaları seti olarak da tanımlanması mümkün olan
"yapısal uyum programları"22 gelmektedir. Ayrıca, İleride değinileceği üzere üretim sürecinde merkez
ülkelerinin gücünü koruma işlevi gören ve DTÖ tarafından 1994'ten bu yanan ulus-üstü hukukla korunan
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması 23 da anılan araçlar arasında önemli bir yer
tutmaktadır.Küresel boyutta faaliyet gösteren ve merkezin ekonomik çıkarlarını gözeten ulus-üstü örgütler
de hesaba katıldığında VVallerstein'in geliştirdiği dünya sistemleri kuramının aktörleri ve sistemin işleyişi şu
şekilde resmedilebilir.

Şekil 2: Dünya Sistemleri Teorisi: Merkez / Yarı Çevre / Çevre İlişkisi
Uluslararası Para Fonu (UPFI
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VVallerstein, a.g.e., s . 3 6 1 .

19

Bizce "uluslararası" ifadesi m e r k e z l e ç e v r e arasındaki iktisadi g ü ç farklılığının üstünü ö r t e n ve bu ö r g ü t l e r d e alınan kararların
işbirliği ç e r ç e v e s i n d e sanki her d a i m d e m o k r a t i k o l d u ğ u n u i m g e l e y e n bir kavramdır. Biz, bu örgütler anılırken ü y e l e r arasındaki
g ü ç ilişkisine k ı s m e n vurgu y a p a n "ulus-üstü" kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.

20

G ü n ü m ü z d e merkezin nüvesini oluşturan G 7 ülkelerinin UPF v e DB'deki o y oranları t o p l a m ı sırasıyla y ü z d e 4 5 . 4 v e 4 2 . 9 ' d u r .
DTÖ'de ise her üyenin e ş i t oy hakkı b u l u n m a s ı n a r a ğ m e n G7'nin d ü n y a ticaret hacminin yaklaşık olarak y ü z d e 4 5 ' i n e sahip
olması, m e r k e z ülkelerinin DTÖ'de alınan kararlarda da belirleyici o l d u ğ u n u gösterir. Bu oranlar, küresel ilişkilerin sahip o l u n a n
iktidarla belirlendiğinin açık birer kanıtıdır.

21

Gülten Kazgan, K ü r e s e l l e ş m e ve U l u s - D e v l e t : Yeni E k o n o m i k D ü z e n , 3. Baskı, istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ekim
2002, s.41.

22

Yapısal U y u m Programlarının İçeriği ve bu programlarla sağlanan bağımlılığın ç e v r e ülkelerde yol açtığı yoksulluğun t o p l u bir
d e ğ e r l e n d i r m e s i için bkz., Alkan Soyak, "Yapısal U y u m Programları ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir D e ğ e r l e n d i r m e " , Bilim ve
Ü t o p y a Dergisi, Sayı 1 2 5 , Kasım 2 0 0 4 , s s . 3 6 - 4 5 .

2 3

Uluslararası k a m u o y u n d a kısaltması TRIPs olarak bilinir. Bizce,/ffcn

mülkiyet haklan neden serbest mal haline getirilmiyor? sorusu

kapitalist s i s t e m i n eşitsiz işleyişini g ö z l e r ö n ü n e s e r m e s i bakımından önemlidir.
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Merkez ülkelerin başat konumda olduğu bu sistemde yarı çevre ve çevre ülkelerle oluşturulan ticari ilişkiler,
bu ülkelerde yaratılan artı-değerin massedilmesi mantığına dayanır. Buna göre, merkezle yarı çevre
arasındaki ticaret, merkezden yarı çevreye "yüksek teknolojili mallar", yarı çevreden merkeze "endüstriyel
ara mallar" akımından oluşur. Benzer işleyiş yarı çevre ile çevre arasındaki ticaret için de geçerlidir. Bu
bağlamda, yarı çevre çevreye "endüstriyel nihai mallar" satarken buna karşılık çevreden yarı çevreye "ham
madde" satışı gerçekleşmektedir. Sistemin işleyişi kısaca şu şekilde de özetlenebilir: merkezden çevreye
yüksek artı-değerli ürünler buna karşın çevreden merkeze düşük artı-değer içeren ürünler. Sömürgenin
modern hale dönüştüğü bu sistemde yarı çevre açısından ortaya çıkan gelişme ise şu şekildedir: Yarı çevre,
çevreden aldığı ham maddeleri işleyen ve bunların küresel meta zinciri kapsamında merkez ülkelere
aktarımını sağlayan basamaktır. Yarı çevreyle oluşturulan bu işleyişte serbest ekonomi ve bundan sonuna
kadar beslenen çokuluslu şirketler (ÇUŞ'lar) ile bunların kurduğu iktisadi ilişkilerle izin verdikleri ölçüde yarar
sağlayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) arasındaki ilişki özel bir yer tutar.
Günümüzde ÇUŞ'lar tarafından gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlar (DYY'lar) yerel ekonomiler için
adeta küresel ekonomiden sağlanan nimetler niyetliğindedir. Yarı çevre için DYY'ların taşıdığı anlam; daha
çok yatırım, daha ileri teknoloji, daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok dış ticaret ve en nihayetinde
daha iieri iktisadi gelişme demektir. Bu nedenle, DYY'ların ardında yatan mantık, bunlann taşıdığı cazibeye
kapılan ulusal hükümetler tarafından ihmal edilmekte ve ÇUŞ'ların peşinden gittiği aşırı kâr motifi
unutulmaktadır. DYY'ların etkileri ile ilgili çalışmalarda bu tür yatırımların çevre ülkelerde yarattığı tahribatla
ilgili değişik birçok duruma ağırlık veren teorik ve ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar özellikle
DYY'ların kısa ve uzun dönem büyüme etkilerine yönelik olarak sermaye kaçışı, firma içi ticaret, teknoloji
transferi, işçilerin pazarlık gücü gibi konulan da içeren oldukça geniş bir tartışma alanına sahiptir24.
Bağımlılık kuramı iktisatçılarına göre, devletin DYY'lan çekmek için uyguladığı politikalar emeğin pazarlık
gücünü azaltan ve dolayısıyla gelir dağılımının bozulmasına yol açan faktörlerdendir. Çünkü günümüzde
ÇUŞ'ların çevre ve yarı çevrede elde ettiği artı-değeri merkeze yönlendirmelerini sağlayan mekanizmalar
herhangi bir müdahaleye uğramaksızın işletîlebilmektedir25. ÇUŞ'ların KOBİ'lerle olan ilişkileri küresel meta
zinciri açısından incelendiğinde ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre, ÇUŞ'ların KOBİ'lerle olan
İşbirliğinin temelinde yaratılan artı-değerin massedilmesi gerçeği bulunmaktadır. Bu, yarı çevrede KOBİ'lere
verilen özel önemin merkez-yarı çevre ilişkileri kapsamında sorgulanmasını ve KOBİ'lerin ekonomi politiğinin
ortaya konulmasını gerektirir.
IV- Yarı Çevre'nin KOBİ'leştirilmesi: (Taşeronlaştırma)
Kapitalist sistemde merkez - yarı çevre ilişkileri incelenirken bizim için en fazla dikkat çeken husus, yarı
çevrenin KOBİ'ler üzerinden kalkınma stratejileri belirlemesine rağmen neden korumacı politikalardan
vazgeçtiğidir. Kapitalist sistemde korumacılığı tümden reddeden neo-liberal anlayışın önerdiği serbestleşme
politikaları, esasta pazarlık gücü sınırlı olan KOBİ'lerin ÇUŞ'larca birer atölyeye dönüştürülmesi sürecine
hizmet etmektedir. Kalkınma sürecinde sermaye birikimini sağlamanın en önemli hedef olduğu
hatırlandığında, KOBİ'lerin büyük örgütlenmelere 26 dönüşmesi gerektiği kuramsal açıdan savunulduğu

Bu çalışmalar hakkında bkz., Hakan Ongan, "Gelir Eşitsizliği, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi",
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 54, Sayı: 1, 2004, s. 155.
Anılan mekanizmalar arasında fiyat manipülasyonuna dayanan "transfer fiyatl andırma sı" ayrıcalıklı bir yer
tutmaktadır. Transfer fiyatlandırmasının işleyişi hakkında detaylı bilgi için bkz., Yenal Öncel, "Transfer Fiyatlaması,
Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergileme", İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Seri.41,
Yıi.2002, Yayın No. 571, İstanbul 2003, s.2-3.
Bölüşümün daha adaletli hale getirilmesinde sahip oldukları üstünlükler dikkate alındığında burada geçen
örgütlenmelerin kooperatif şeklinde tahsis edilmesi mümkündür.
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hatırlanmalıdır. O halde, KOBİ'iere yapılan bu aşırı vurgunun nedeni, nedir? Kaldı ki, daha önce de
değindiğimiz gibi kamu maliyesinin finansman olanakları açısından; denetlenmesi kolay, kayıtdışılığa
yönelme olasılığı düşük ve vergi potansiyeli yüksek büyük ölçekli örgütleri teşvik etmesi mali ağdan daha
rasyonel değil midir? Aynca büyük ölçekli fâaliyet, neo-klasik iktisadi analizlerin ortaya attığı ve savunduğu,
27
önemli maliyet avantajı sağlayan husus değil midir? . Bu ve buna benzer nedenler bir araya getirildiğinde
KOBİ'lerin önemsenme nedenlerini anlamak güçleşir. Bu nedenle, günümüzde yan çevre ülkelerde KOBİ'iere
duyulan hassasiyetin nedenleri sorgulanmalı ve KOBİ'iere atfedilen önem; iktisadi ve politik yönleriyle ele
alınmalıdır.
A- Yarı Çevrede KOBİ'iere Atfedilen Önemin Ekonomi Politiği
Eğer kalkınma hedefine ulaşmada KOBİ'ler endüstriyel yapılanmanın çok önemli unsurları ise, o halde
neden dış rekabet sürecinde birer taşeron olmaya mahkûm edilmektedir? Bizce öncelikli olarak samimiyetle
yanıtlanması gereken soru budur, Yukandaki KOBİ'iere atfedilen "endüstriyel yapılanmanın çok önemli
unsurları" ifadesi bize ait değildir. Bu ifade, bir tür yarı çevre ekonomisi özelliği taşıyan Türkiye'de 20072013 dönemine ait Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan KOBİ Özel İhtisas Komisyonu
Raporu'ndadır 28 . Rapor, Türkiye ekonomisinin kalkınabilmesi için Herİkİ dönemde KOBİ'lerin önemli işlevler
üstleneceğini vurgulamasıyla da dikkat çekmektedir.
KOBİ'iere atfedilen önem böylesine açık seçik ortadayken dış rekabete karşı korunmaları gerektiği ortadadır.
Esasen KOBİ kısaltmasında geçen "küçük ölçeğin" geliştirilmesinin önemi, geçmişte, korumacığın ekonomi
politiğini yapan bebek endüstriler tezi29 ile ortaya konmuş ve günümüz merkez ülkelerinin bu türden
stratejilerle kalkındıkları tarihsel olarak ispatlanmıştır 30 . Hal böyle İken, hazırlanan raporda korumacılık ve
bebek endüstriler tezine herhangi atıf yapılmamıştır. Bu aslında gayet doğaldır. Çünkü küreselleşme ve
bunu sağlayan serbesti eşme her ne sebeple olursa olsun daha en başından korumacılığı yasaklamıştır.
İşletmecilik alanında kullanılan ve bizce ekonomi politik açıdan oldukça sığ bir mantığı bulunan "Güçlü ve
Zayıf yönler-Fırsat ve Tehlikeler" (GZTF) Analizi yardımıyla KOBİ'lerin önemini vurgulayan Rapor, gerekli
stratejileri de açıklamıştır. Rapor'a göre, KOBİ'lerin -iddialarımızı güçlendiren zayıf yönleri ve tehlikelerini
dahi anmaksızın- sadece bunların güçlü yönleri ve karşı karşıya oldukları fırsatlar ele alındığında, KOBİ'lerin
"taşeron" ilişkiler geliştirmedeki ekonomik ve politik rolü ortaya çıkmaktadır.
Rapor'a göre KOBİ'lerin güçlü yönleri şunlardır 3 1 , 3 2 :
- KOBİ'ler, istihdamın olumlu bir unsuru olup işsizlik sorununa çözümde önemli rol oynarlar,
- Bölgesel kalkınmaya katkı sağlarlar,

27

Kitlesel üretimin İktisadiiiği olarak da bilinen ölçek ekonomilerinden sağlanan maliyet avantajları hakkında bilgi
edinmek için herhangi bir İktisat Teorisi ders kitabı yeterlidir.

26

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.2.
Friedrich List tarafından ortaya atılan ve geliştirilen bebek endüstriler tezi hakkında genel bilgi için bkz., Aykut
Kibritçioğlu, "Friedrich Lisf in Bebek Endüstriler Tezi", Uluslararası Makro İktisat Okumaları içinde, Ed. Aykut
Kibritçioğlu, TDFOB Yayıncılık, Ankara 1996, ss. 49-81.

29

30

List, geçmişte birçok ülkeyi zenginliğe götüren yoldaki en önemli unsur olduğunu düşündüğü bebek endüstri
koruması sanatında mükemmelliğe ulaşan ilk ülkenin İngiltere olduğunu öne sürer. Hatta bebek endüstri argümanı
ile ikna olmamış herhangi birinin önce İngiliz sanayi tarihi üzerine çalışması gerektiği tavsiyesinde bulunur. Bkz.,
Chang, a.g.e., s. 18-28.

31

a.g.r., s.38.
Raporda geçen ancak bizce burada karşı argüman geliştirmeye dahi gerek olmadığını düşündüğümüz güçlü yönler ise
şunlardır: KOBİ'ler; "Yenilik, atılım ve girişimcilik için istek duyarlar", "Dinamik yapılarıyla ülke ekonomisi için
dinamizm kaynağıdır", "Başarma ve kazanmaya yönelmiş girişimcilerdir", "Girişimcilik zihniyeti gelişme trendine
girmiş bulunmaktadır", "Yatırım üretkenliği yüksektir", a.g.r., s.38.

32
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- Ekonomik konjonktürdeki değişikliklere kolay uyum sağlayabilirler,
- Hızlı ve değişime uyum sağlayabilecek esnek yapıları vardır,
- Uluslararası rekabet koşullarına uyumda azimli ve isteklidirler,
- Yüksek öz sermaye oranı ile çalışması sayesinde finansal krizlere daha az duyarlıdırlar,
- Sayısal açıdan fazlalığı, riskin dağılımı ve girişimciliğin gelişimi açısından olumludur.
Sırasıyla okunduğunda; KOBİ'lerin İşsizlik sorununa çözüm getirme konusu tartışmalıdır. Çünkü zaten tüm
33
işletmelerinin yüzde 99.5'i KOBİ'lerden oluşan bir ekonomide geriye kalan binde 5'in istihdam sorununu
çözümlemesi olağan değildir. KOBİ'lerin istihdama sağladığı katkının; düşük ücret başta olmak üzere mevcut
olumsuz çalışma koşulları ve sosyal güvenceden yoksunluk hesaba alındığında ne kadar anlamlı olduğu da
tartışmalıdır. KOBİ'ler ve bölgesel kalkınmaya katkı konusu da muammalıdır. Bölgesel açıdan bu katkının
34
özellikle "kümelenme" yaklaşımı sayesinde ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Oysa kümelenme yaklaşımı,
KOBl'lerle birlikte, hatta onlardan daha çok yerel avantajların belirlenmesi açısından ÇUŞ'lara da fayda
sağlamaktadır. KOBİ'lerin güçlü yönlerinden biri olarak verilen esneklik, ÇUŞ'larla kurulan taşeronluk
ilişkileri bağlamında oluşan maliyet baskısı nedeniyle sosyal politika açısından ortaya çıkan en önemli sosyal
maliyetlerden biri olmaktadır 35 . Günümüzde KOBİ'ler ile ÇUŞ'lar arasında kurulan piyasa ilişkileri
bağlamında KOBİ'lerin uluslararası rekabet gücü diye bir kavramdan bahsetmek hiç de anlamlı değildir.
KOBİ'lerin uluslararası rekabete uyumda "azimli ve istekli" olduğu iddiası ise ekonomi politik açıdan
değersizdir. KOBİ'lerin yüksek öz sermaye ile çalışmalan sayesinde finansal krizlere daha duyarlı oldukları
görüşü ise, finansal krizlere ait maliyetlerin yereli eşti ri İd iğinin göstergelerindendir. Son olarak KOBİ'lerin
sayıca fazla olmaları, riskin dağılımı ve girişimciliğin gelişimi açısından olumlanırken, daha önce de ifade
ettiğimiz üzere bunun kapitalist sistemde riskin toplumsallaştırması anlamına geldiği hatırlanmalıdır.
Kısacası, KOBİ'ler için güçlü yön olarak ortaya atılan bu iddia KOBİ'lerin yerleşik olduğu toplum İçin yaşanan
sorunların daha da ağırlaşması anlamına gelebilmektedir.
Neo-liberal iktisadi akıl yürütme şeklinin bize öğrettiği en önemli maliyet kısıtlama yöntemi olan "ölçek
ekonomileri" nin bu raporda kullanıldığı yer ve ona yüklenen anlam da ekonomi politik açıdan önemlidir.
Rapor'un son bölümünde yer alan Yasal Düzenlemeler kısmındaki bu ifade aynen şöyledir 36 :
"KOBİ'lerin ölçek ekonomilerine
destekleyici tedbirlerin alınması"

ulaşabilmeleri

amacıyla

birleşmeleri

ve

devralmaları

KOBİ'lerin ölçek ekonomilerinden yararlanması adına güzel bir tespit olan bu İfadenin, yasal düzenlemelere
atıf yapması hayli ilginçtir. Çünkü ölçek ekonomilerinden yararlanma durumu yaşadıkla değil, iktisadilikle
alakalı bir konudur. Ölçek ekonomileri, üretim hacminin artışına bağlı olarak ortalama maliyetler ve marjinal
maliyetlerde önemli azalmalar sağlamaktadır. Dolayısıyla her türden piyasada firma dengesi açısından
geçerli olan marjinal maliyetin marjinal hâsılata (MR=MC) eşit olması şartı, üretimin çok daha ileri
aşamalarında gerçekleşmektedir. Ölçek ekonomilerinin firmalar açısından sağladığı üstünlükler sadece
bunla sınırlı değildir. Buna göre, büyük çaplı üretimi konu alan ölçek ekonomileri; satın alınan hammadde
fiyatlarında indirim, daha düşük faizli kredi, daha ucuz reklam ve daha düşük tarifeli taşıma gibi firma
itibarından kaynaklanan üstünlükler de sağlamaktadır 37 . O halde, ölçek ekonomileri ve oluşan maliyet

34

OECD, S M E and Entrepreneurship Outlook 2005, s.346. Ayrıca bu rapordaki diğer ülkelere ait veriler incelendiğinde
yarı çevre ülke olma özelliği gösteren ülkelerde benzer bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır.
Kümelenme (cluster), bir ürün ya da hizmetin üretilmesi ile ilgili tarafların coğrafi bir yakınlıkta bir arada bulunmaları
koşulu ile birlikte iş yaptıkları ağ yapılarıdır. Bursa'daki otomotiv, Sultanahmet'teki turizm, Denizli'deki tekstil ve
konfeksiyon sektörleri kümelenme yapılarına Türkiye'den verilebilecek tipik örneklerdir.

35

Zeki Erdut, "Liberal Ekonomi Politikaları ve Sosyal Politika", Çalışma ve Toplum, Sayı 2, 2004, s.24.

36

a.g.r., s.60.

37

Firma itibarı kurulan piyasa yapısının monopsoncu özellikte olması durumunda firmanın pazarlık gücünü arttırmakta
ve yaratılan artı-değerden "aslan payı" almayı sağlayan monopsoncu kazancını sağlamaktadır.
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üstünlüğüne bağlı ortaya çıkan diğer üstünlükler düşünüldüğünde büyük ölçekli üretimin iktisadi açıdan
önemi anlaşılmaktadır.
B- Taşeronluğun İktisadi Mantığı
Taşeronluğun iktisadi mantığı, neo-klasik iktisadın piyasa tahlillerinde gizlidir. Esasen açıkça ironi oluşturan
bu hususu anlamanın en iyi yolu taşeron ilişkilerinin kurulduğu piyasa yapısının incelenmesidir. Taşeron
ilişkiler genellikle monopson piyasası üzerinden tahsis edilmektedir.
Monopson piyasalar çok sayıda satıcı karşısında sadece bîr alıcının bulunduğu durumlarda oluşur. Bu
piyasada monopsoncu genellikle ya kendi tüketimi İçin ya da önce piyasada üretilen malı toplayıp daha
sonra satmak için o malın tümünü talep eden birimdir. Ve elbette ki, rasyonel ite varsayımı altında
monopsoncu kâr maksimizasyonu amacındadır. Bu nedenle, monopsoncu firma alıcı konumda olduğundan
maliyet minimizasyonuna ulaşmak isteyecek ve piyasadaki tek alıcı olmasından yararlanarak fiyatı, mümkün
olduğunca aşağı çekmeye çaba gösterecektir. Bu kapsamda bu piyasada oluşan fiyat aşağıdaki Çizim l'deki
gibi olacaktır.
Ç i z i m 1: Monopsoncu F i r m a Dengesi
p

u

Qı

Qo

Q

Çizimdeki D piyasa talep eğrisi monopsoncunun talep eğrisidir ve bu eğri aynı zamanda monopsoncunun
marjinal fayda eğrisi ile çakışan eğridir. S arz eğrisi ise piyasa arz eğrisidir ve tanım gereği "n" sayıdaki
satıcının marjinal maliyet eğrilerinin toplamıdır. Eğer piyasada monopsoncu tek alıcı olduğundan güçlü
olmasaydı denge Eo da kurularak fiyat P0 ve piyasa hacmi Qo olacaktı. Ancak monopsoncu piyasadaki gücünü
bildiğinden maliyet minimizasyonu sağlamak için piyasa artığı oluşturma yoluna gidecektir. Monopsoncu
firma piyasadaki Qo kadar mal alınca, fiyatın P0 olacağını bildiğinden mal alımını Q.ı de durduracak ve
böylece talep eğrisi Dı e dönüşecek ve piyasa dengesi Eı de kurulacak, fiyatsa daralan piyasa hacmine bağlı
olarak P L e düşecektir. Sonuçta monopsoncu aslında X : kadar malı P 2 fiyatında bile almaya razı olacakken
aynı miktarda malı Pı fiyatına almakta ve PıP 2 aEı dikdörtgeni kadar monopson kazancı elde etmektedir.
Taşeronluğun iktisadi mantığı alıcı ve satıcı arasında kurulan piyasa tespitinin hatalı olduğu iddia edilerek
reddedilebilir. Bizce bu iddianın neden olacağı kafa karışıklığının engellenmesi için söz konusu ilişkinin iki
taraflı tekel piyasası ile de açıklanması gerekir. İki taraflı tekel piyasasında bir mal veya hizmetin bir alıcısı ve
bir satıcısı bulunmaktadır. Bu piyasa türüne emeğin tümüyle sendikalaştığı işgücü piyasaları ve silah
üretiminin tek bir firma tarafından yapılıp sadece devlet tarafından satın alındığı silah piyasaları örnek teşkil
etmektedir.
İki taraflı tekel durumunun iktisadi argümanları şunlardır: Piyasada alıcı konumundaki monopsoncu mal
veya hizmeti kendisine en yüksek kazana sağlayacak en düşük fiyattan satın almak ister. Buna karşılık, satıcı
konumundaki monopolcü de mal veya hizmeti en yüksek kârı sağlayacağı en yüksek fiyattan satmak ister ve
monopsoncu kazancı aynı mantıkla oluşan monopolcü kazancı ile dengelenir (Bkz., Çizim 2).
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Çizim 2: İki Taraflı Tekel Piyasası Dengesi
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Çizimde görüleceği gibi piyasa arz ve talep eğrisinin kesiştiği E 0 noktasında piyasa fiyatı P 0 oluşmaktadır.
Monopsoncunun piyasa talebini Dı e indirmesi ve böylece maliyetlerini minimize etmesi, piyasa fiyatının Pı
e düşmesine ve en nihayetinde de bu stratejiye bağlı olarak monopsoncu kazancının oluşmasını
sağlamaktadır. Ancak bu tespit yapılırken karşı cepheyi oluşturan satıcının da monopol olduğu ve
monopolcünün düşen fiyat karşısında üretim miktarını azaltarak fiyat yükselmesine bağlı kar
maksimizasyonu stratejisi izleyeceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla talep cephesinde monopsoncu tarafından
oluşturulan azalma, ancak ve ancak "eşit güç" şartına bağlanırsa monopolcünün arz cephesini daraltması fiyatın P2 ye yükseltilme baskısı- ile dengelenebilecek ve piyasa dengesi daha düşük piyasa hacmi Ooo da,
ancak aynı piyasa fiyatı P0 da tekrar tahsis edilecektir.
Tüm bu tespitlerden sonra sorulması gereken en önemli soru; piyasa fiyatını belirleyen alıcı (monopson) ile
satıcı (monopol) arasındaki pazarlık sürecinde "eşit güç" şartı Var mıdır? sorusudur. Şayet, taraflar arasından
eşit güçten bahsedilemiyorsa o zaman piyasa yapısının monopsonlaşma ya da monopolleşme eğiliminde
olacağı kesindir. Küresel meta zinciri ele alındığında oluşan piyasalann monopsonlaşma eğilimine girdiği ve
yaygınlaşan taşeronlaşma sayesinde yaratılan artı-değerin her geçen gün daha da eşitsiz paylaşıldığı
görülmektedir.
C- Küresel Meta Zinciri ve Eşit Olmayan Gelişme
Küreselleşme projesi kapsamında çevre ülkelerde yaratılan artı-değerin merkez ülkelere aktarımını sağlayan
kanallar tahsis edilmesi, merkez ülkeler açısından son derece önemlidir. Günümüzde bu aktarım kanalları
küresel meta zinciri (global commodity chains) adıyla anılmaktadır. Küresel meta zincirleri kapitalist
genişlemenin eşit olmayan gelişme sağlayan doğasına son derece uygundur. Bu kanallar geçmişte sistemin
ortaya çıktığı ilk dönemde, çok daha açık şekilde "sömürgecilik" hareketleri ile tahsis edilmiş ve kapitalizmin
tarihsel gelişiminin gereklerine uygun olarak dönüştürülmüştür. Küresel meta zincirinin temeli, yukarıda
izah etmeye çalıştığımız eşit olmayan piyasa pazarlık gücü bağlamında artı-değer yaratılması ve bunun diğer
kanallarla merkeze aktarılmasıdır. Burada bahsi geçen artı-değer yaratma süreci reel ekonominin özünü
oluşturan üretim faaliyetleri üzerinden işletilmekte ve merkez-çevre arasındaki dış ticaretle
genişletilmektedir. Küresel meta zincirinin işleyişi basitçe şu şekildedir.

Şekil 3: Küresel Meta Zinciri

r--~

Faktör Sahipleri

ÇUŞ'lar

KOBİ'ler
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Birbirine bağlı olması bakımından zincir benzetmesi ile tanımlanan küresel üretimin aşamalan, herşeyden
. önce esnekliğin sağladığı mekândan bağımsızlaşma sayesinde yerelden küresele uzanacak şekilde
ya pil andırıl m aktadır. Bu süreçte yer alan aktörlerin sağladığı işi evi erse şunlardır:
(i)
Küresel meta zincirinde her an ikame edilme tehdidini göğüslemek durumunda bırakılan faktör
38
sahipleri; Bunlar İçinde en önemli grup KOBİ'ler tarafından enformel şekilde istihdam edilen emekçilerdir.
Günümüzde faktör piyasa yapısının aksak rekabetçi özellikleri bu piyasada iç rekabetin yoğunlaşmasını
sağlamaktadır. İç rekabetin yoğunlaşmasını sağlayan diğer bir süreç ise devletin denetim mekanizması çalıştırıl-mamasından kaynaklanmaktadır.
(ii)
KOBİ'ler; genelde emek-yoğun üretimin yapan mekânlardır. Müşterisi konumundaki ÇUŞ'lara teknik
39
sözleşme kapsamında sipariş üzerine mal üreten ara birimlerdir. KOBİ'lerin ÇUŞ'larla oluşturduğu iktisadi
ilişkilerdeki piyasa yapısı monopson özellikler taşıdığından yarattıkları artı-değerden aldıkları pay çalışmanın İlk bölümünde bahsedilen merkezle yarı çevre arasındaki ilişkiye özgü hegemonik unsurlar
gereği-genelde küçük olmaktadır.
(iii)
Küresel meta zincirindeki başat aktörler olan ÇUŞ'lar; sahip oldukları iktisadi güç bakımından
günümüzde birçok ülkeyle başabaş düzeyde olan merkez orijinli bu şirketler, genelde yarattıkları markalar
üzerinden sağladıkları müşteri kitlesi sayesinde yaratılan artı-değerin büyük bölümünü sahiplenmektedir.
ÇUŞ'ların küresel meta zincirindeki önemi, alıcı olması bakımından monopsoncu kazancı, satıcı olması
bakımından da monopolcü kazancı elde etmelerini sağlamaktadır.
(iv)
Tüketiciler; fayda ençoklaması peşinde koşan ancak üzerilerinden sağlanan ekonomik rantın
farkında olmayan, olsa bile buna duyarlı olmayan müşterilerdir.
Küresel meta zinciri kapsamında merkez ülkelerin fason imalat yaptıran ÇUŞ'ları, aynı zamanda çevre
'ülkelerinin merkez ülkelerine ihracatını da örgütlemektedir. Dolayısıyla yaratılan artık değerin çevreden
merkeze aktarımını gerçekleştiren ÇUŞ'lar için çift taraflı bir kazanç sağlama süreci oluşmaktadır.
Araştırmalar, yaratılan artı-değerin eşitsiz dağıtımını gözler önüne sermesi bakımından son derece
önemlidir 40 . Örneğin; Kalpinsky (2000) Güney Afrika'dan Avrupa'ya ihraç edilen konserve şeftalinin
değerinin yüzde 43'ünün Güney Afrika'ya ödendiğini kaydetmektedir. Chossudovsky (1998) azgelişmiş
ülkelerde üretilen kahvenin ABD'deki fiyatının sadece yüzde 10'unun kahve üreten ülkede kaldığını,
Bangladeş'te üretilen gömleklerin ABD piyasasındaki fiyatının yüzde 5'inin üreten ülkede kaldığını
göstermektedir. Figueroa (1996) El Salvador'da tanesi 18-19 sente diktirilen gömleklerin ABD'de -markasına
göre- 12-20 dolara pazarlandığını bildirmektedir. Liu (2001) Çin'de fabrika satış fiyatı 2 dolar olan ve San
Francisco'ya vardığında maliyeti 3 dolara çıkan oyuncakların ABD'de 7 dolar ilave kârla 10 dolara satıldığını
yazmaktadır.
Küresel meta zinciri ve oluşturduğu eşitsiz paylaşımı Türkiye ekonomisinden örneklendirmesi açısından
Dikmen'in yaptığı çalışma özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmasında Dikmen, İstanbul'da ve Denizli'de

Enformel istihdam hakkında detaylı bilgi için bkz., Zeki Erdut, "Enformel İstihdamın Ekonomik, Sosyal ve Siyasal
Etkileri", Çalışma ve Toplum, Sayı 12, 2007, s.54-55.
Patent ve lisans haklarının teknik sözleşmeler ve bu sözleşmelerdeki fahiş fiyatlamayla KOBİ'iere satılması, başta bu
satıştan sağlanan hasılat ve izleyen dönemde teknik destek hizmetlerinden sağlanacak hasılat olmak üzere, eskiyen
teknolojinin ekonomik ömrünün uzatılması ve en önemlisi teknolojik bağımlılığın sağlanması sayesinde ÇUŞ'lar çok
yönlü kazanç sağlama olanağı elde etmektedir.
Burada verilen örnekler topluca şu çalışmadan alınmıştır. Cem Somel, "Meta Zincirleri, Bağımlılık ve Eşit Olmayan
Gelişme", İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktay Türel'e Armağan içinde, Der. Ahmet
Haşim Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s.562-563.
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yabana şirketlere fason hazır giyim üretimi yapan firmaların ÇUŞ'lar tarafından dış piyasada elde edilen artı41
değerinin ancak yüzde 20-25'ini hasılat olarak sağlayabildiğini belirtmektedir .
Günümüzde çevre ülkelerinin serbest pazar ekonomisi ve dış alemle kurduğu ilişkilerin özetini gösteren Dış
Ticaret Bilançosu, sözünü ettiğimiz artı-değer aktarımını gizleyen önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu
iddia, son yıllara ait Türkiye'nin Dış Ticaret Bilançosu ile somutlaştırılabilir.
Tablo 1: Türkiye'de İhracat ve İthalatın Sektörel Sıralaması, 2007
(Toplam İçinde Sahip Olunan Paya Göre)
Sıralama

Sektör Adı

İhracat

İthalat

1.

Taşıt Araçları

30.9

31.2

2.

Demir Çelik

19.1

22.5

3.

Dokuma ve Giyim

14.0

9.2

4.

Gıda ve İçki

6.7

6.4

5.

Madeni Eşya

6.5

6.4

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat İstatistikleri, 19.02.2009

Küresel meta zinciri hakkında bilgisi olmayan kişi, yukarıdaki tabloya baktığında bunun muhtemelen 4 2
gelişmiş bir ülkenin dış ticaretine ait sıralama olduğunu düşünecektir. Çünkü ilk sırada yer alan "taşıt
araçlar" sermaye-yoğun bir sektördür. Bu sektöre ait ürünler ileri teknoloji gerektirir. Günümüzde sermayeyoğun işbölümü -mukayeseli üstünlüklere de uygun olarak- gelişmiş ülkelerce yapılmaktadır. Bu tablonun
Türkiye'ye ait olduğu söylendiğinde ise, kişinin yapacağı ilk şey her ne kadar imkânsız da olsa muhtemelen
Türk Otomobil Marka'larını hatırlamaya çalışmak olacaktır.
Şüphesiz ki, küresel meta zinciri ve bu sayede yaratılan artı-değerin merkez ve çevre ülkeler arasında eşitsiz
dağılımını gösteren örnekler daha da geliştirilebilir. Bizce bundan daha önemli olan bu dengesizliğin
nedenidir? Küreselleşme projesinin güzümüzde geldiği noktada merkez ülkeler orijinli ÇUŞ'lar üretimi,
mekândan bağımsızlaştırmış ve vaadettikleri istihdam ve teknoloji yönlü sözde kazanımlarla cazibe unsuru
haline geldikleri bir süreç başlamıştır. Çevre ülkeler ise vaadedilen bu kazanımları sağlama yönünde serbest
pazar ekonomisi odaklı "ihracata dayanan büyüme" stratejisi ile kendi arasında yoğun bir rekabete girmiştir.
Günümüzde bu rekabet, sistem içinde yaratılan ve meşrulaştırman en önemli illüzyonlardan biri olan
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) rekabetidir. DYY rekabeti, faktör fiyatlarını -özellikle reel ücretleri- baskı
altında tutmayı, ucuzlatmayı gerektirmektedir. İşte çalışma konumuzun bu noktadan sonrasını oluşturan
tarım sektörünün taşıdığı anlam da buradadır.
Tarım sektörü küresel meta zincirlerinin en önemli parçasını oluşturan yabancı yatırımların ülkeye
çekilmesinde reel ücretlerin ucuzlatılmasını sağlayan özel bir öneme sahiptir. Bunun için yapılması gereken
oldukça basittir; bu sektörün zamanla tasfiyesi ve buradan çözülen işgücünün maliyet unsuru olmaksızın
KOBİ'lere yönlendirilmesi.

41

Dikmen'in çalışması Türkiye ve Denizli tekstiline olan uluslararası talebin yaşanan küresel kriz sebebi ile daraldığına
işaret eden 1999 yılı E.B.S.O. çalışmasına dikkat çekmesiyle de önemlidir. Ahmet Alpay Dikmen, "Küresel Üretim,
Moda Ekonomileri ve Yeni Dünya Hiyerarşisi, Toplum ve Bilim, Sayı 86, Güz 2000, $.288-289.
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Dikkat edilecek olursa ikinci ve sonrasında gelen sektörler emek-yoğun özelliktedir.
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V- Türk Tarımına Devlet Müdahalesi-zliği: UPF ve BD Yönlendirmeli Yapısal Dönüşüm
Çevrenin merkeze bağımlı kılınmasında izlenen merkez yönlendirmeli politikalar, günümüzde kapitalizmin
adeta bekçiliğini yapan UPF, DB, DTÖ tarafından oluşturulmaktadır. Bahsedilen bağımlılığın
oluşturulmasında tarım sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Çevreye dayatılan politikaların küresel meta
zincirinin İşleyişi ele alındığında ÇUŞ'larla KOBİ'ler arasında kurulan taşeron ilişkilerin gelişmesine zemin
hazırladığı ortadadır. Bizce bu ilişkinin oluşturulmasında, çevrede tarım sektörünün tasfiye edilme süreci
belirleyicidir.
Bilindiği üzere, 1980'li yıllar serbestlik anlayışının benimsendiği bir süreç başlatmıştır. Bu süreçte öncüllüğü
sanayi ürünleri oluşturmuş ve zamanla genişleyerek tarım ürünlerini de içine almıştır. Oyan (2004), bu
gelişmenin ardında, çevre ve yarı çevre ülkeleri kollama niyetinden ziyade, merkez ülkelerin belirli bir
intibak sürecine gereksinim duymalarının belirleyici olduğunu iddia etmektedir. Oyan'a göre, DTÖ'nün 1995
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yılında imzalanan tarım anlaşması çevre ülkelere dayatılan ilk uluslararası resmi belge niteliğindedir . 1995
yılı tarım anlaşması devlet müdahalesi ile ilgili üç temel kural getirmiştir. Bunlar;
- Tarımsal ürün ithalatında korumanın kaldırılması,
- Tarımsal ürün ihracatına yönelik teşvik ve sübvansiyonların sona erdirilmesi, ve
- Tarıma yönelik iç desteklerin 44 sona erdirilmesî'dîr.
Ülke uygu I amal an sürecinde merkez ülkelerin öncü olduğu bu kurallar, bu çalışmada ortaya attığımız
merkez / yan çevre / çevre ilişkileri bağlamında kurulan hegemonya kapsamında son derece hassas bir
programla çevre ve yarı çevre ülkelere dayatılmış ve bu ülkelerde devletin tarım politikaları işlevsiz hale
getirilmiştir. Türkiye açısından ise, bu sürecin uzun bir geçmişi 4 5 olmakla birlikte esasen 2000-2002
döneminde UPF ve DB gözetiminde uygulanan yapısal uyum programlan ile sürecin son aşamasına
gelinmiştir. Önceden ifade edildiği üzere, çalışmanın bu son kısmı gelinen bu son aşamayı konu almaktadır.
Ortaya attığımız iddiayı bir kez daha yinelemek gerekirse, Türkiye gibi yarı çevre özelliği gösteren ülkelerin
KOBİ'ler vasıtasıyla taşeronlaştırılabilmesi için tarım sektörünün tasfiye edilmesi gerekir. Çünkü tarım
sektörünün tasfiyesi, tarımdan çözülen işgücünün devletin düzenleyici rolünü uzun süre önce terk ettiği
imalat sektöründe ucuza istihdamının yolunu açmaktadır.
Türkiye'nin merkeze olan bağımlılığı gerek DB, gerekse UPF ile yaşanan işbirliği sayesinde giderek
güçlenmektedir. Türkiye'deki ilklerden biri olan 10 Mart 2000 tarihli DB'ye verilen "Kalkınma Politikası"
başlıklı mektubu 4 6 -ardından daha geniş şekilde inceleyeceğimiz UPF ile yaşanan sürecin içeriğine benzer
şekilde-tarım sektöründe yapılması planlanan reformlar konusundaki kararlılığı vurgulamaktadır.
"Tarım alanında, Hükümet, büyümenin desteklenmesi ve tarımsal destekleme politikalarının
bütçe ve tüketiciler üzerindeki yükünün azaltılması için geçmişe kesin bir set çekmek
niyetindedir. Orta vadeli hedef, hükümetin sübvanse ettiği girdi, kredi ve temel
mahsullerdeki fiyat desteklerine dayanan mevcut sistemin, zaman içerisinde küçük çiftçileri
43
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Oğuz Oyan, "Tarımsal Politikalardan Politikasız Bir Tarıma Doğru", Neo-liberalizmin Tahribatı: 2000'li Yıllarda
Türkiye 2, içinde, Haz. Neşe can Balkan ve Sungur Savran, Metis Yayınları, 2004, s.44.
DTÖ tarım antlaşmasında iç destekler de minimis kuralına bağlanmıştır. Bu kurala göre, ilgili tarım ürününe sağlanan
İÇ destek tutarı o ürünün toplam hâsılat değerinin yüzde 5'ini aşmıyorsa söz konusu iç desteğin azaltmasına gerek
yoktur. Burada geçen yüzde 5 oranı gelişmiş ülkelere özgüdür. Gelişmekte olan ülkelerde de minimis kuralının üst
sınırı yüzde 10'a kadar ulaşabilir.
Bkz., www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/de_minimis_e.htm Erişim: (01.03.2009)
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Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektörünün, periferileşme (çevreleşme) sürecinde taşıdığı rol hakkında
bkz., Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye 1923-1929, Yurt Yayınevi, Ankara, 1982, ss-23-69.

46

DB'ye verilen "Kalkınma Politikası Mektubu" için bkz., http://www.belgenet.com/eko/kpm_2.html, Erişim:
(01.03.2009)
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giderek daha fazla hedefleyecek doğrudan gelir desteği programı ile değiştirilmesidir." (prf.
20)
Türkiye'nin izleyeceği kalkınma politikası hakkında DB'ye niyet mektubu vermesi herşeyden önce bağımlılık
ilişkisinin açık bir kanıtı niteliğindedir. Bizim sadece tarımla ilgili bölümleri aldığımız bu belge, kalkınma
politikasının diğer sektörlerdeki açılımlarını da ortaya koymaktadır. Tarım sektörü söz konusu olduğunda
Hüküm et'in üzerinde durduğu en önemli konunun destekleme politikaları olduğu görülmektedir. Kaldı ki,
kullanılan ifadelerdeki keskinlik, bir anlamda Hükümet'in kararlılığını sergilemektedir. Oysa bu kararlılık
farklı bir açıdan okunduğunda ortaya çok farklı türden yorumlar çıkabilmektedir: Tarımsal destekleme
politikalarının tasfiyesi, bütçe üzerindeki yükü hafifletecek ve bu sayede Türkiye'deki çiftçiler kaderine terk
edilme pahasına da olsa geçmişte alınan ve gelecekte alınacak borçların geri ödenebilmesi için kaynak
yaratılmış olacaktır.
UPF'ye Aralık 1999-Şubat 2002 arası dönemde Onyedinci Stand-By Düzenlemesi için verilen Niyet
Mektuplarındaki tarım politikalarına ait ifadeler ele alındığında açıkça ortaya çıkmaktadır 47 .
09/12/1999 tarihli Niyet Mektubu
"[Tarımsal destekleme politikaları] son yıllarda ortalama olarak GSMH'nın yüzde 3'ü gibi bir
maliyet ile vergi mükellefleri üzerine ağır yük getirmektedir. Reform programımızın orta
vadeli amacı, var olan destekleme politikalarını safhalar halinde ortadan kaldırmak ve fakir
çiftçileri hedef alan doğrudan gelir desteği sistemi ile değiştirmektir." (s. 6)
Tarımsal destekleme politikalarının tasfiye edilme nedeni olarak gösterilen maliyet büyüklüğünün o
dönemde ortaya çıkan ve GSMH'nın yüzde 20'sine ulaşan faiz yükü ile karşılaştırıldığında çok da önemli bir
büyüklük olmadığı görülecektir. Destekleme politikalarının orta vadede safhalar halinde ortadan
kaldırılmasının açıkça ifade edilmesi ise, bu politikaların UPF'den borçlanmaya koşut olarak gerçekleşiyor
olması dikkate alındığında politik bağımlılığın hangi kanallardan ne şekilde kurulduğu açıklık kazanmaktadır.
İkinci Gözden Geçirme: 22/06/2000 tarihli Niyet Mektubu
"[Yapısal]
değişikliklerden
en
önemlisi
devlet
bankalarınca
sağlanan
kredi
sübvansiyonlarının kaldırılmış olmasıdır. Sübvansiyonların kaldırılmış olmasının etkileri,
makroekonomik koşullardaki iyileşmenin yol açtığı kredi -tarımsal krediler de dâhil olmak
üzere- faiz oranlarındaki keskin düşüş ile hafifletilmiştir." (s. 9)
Niyet mektubunda en önemli yapısal değişikliklerden olarak zikredilen devlet bankalarınca sağlanan kredi
sübvansiyonlarının kaldırılmış olması ifadesi, aslında bu çalışmanın başında tartışılan devletin
değişen/değiştirilen rolleri konusuna önemli ölçüde açıklık getirmektedir. Dikkat edilecek olursa, yapılan
değişiklikler toplumsal ihtiyaçların gerektirdiği türden değildir. Bu kapsamda, bir program söz konusudur ve
bu program UPF'nin Stand-By programına yeşil ışık yakmasını -daha da önemlisi dış borcun bir an önce
vermesini- ikna etme amacını taşımaktadır. Bundan daha hayret veren ise sübvansiyonların kaldırılması ile
makroekonomik koşullarda iyileşme sağlandığıdır. Bilindiği üzere bir ekonomide makroekonomik koşulların
iyileşmesi uzun soluklu bir süreçtir. Kaldı ki, o döneme ait makro göstergeler incelendiğinde herhangi bir
iyileşme olmadığı görülmektedir.

47

UPF ile yapılan Onyedinci Stand-By Düzenlemeleri hakkındaki bilgiler için bkz., www.hazine.gov.tr, "Uluslararası
İlişkiler" ve "IMF ile İlişkiler" başlıkları. Erişim: (01.03.2009)
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Üçüncü ve Dördüncü Gözden Geçirme: 18/12/2000 tarihli Niyet Mektubu
"Dolaylı
destek politikalarının
kaldırılması
devletin
tarımsal
ürünlerin
üretim
ve
pazarlanmasındaki payının daha azaltılmasına neden olacaktır. Bu da, bu alanda çalışan
KİT'lerin hızla özelleştirilmesini sağlayacaktır." s.(21)
"Şeker piyasasının reformunu sağlayacak olan Şeker Kanunu 15 Şubat
Parlamento'ya sunulacak ve 15 Mart2001'e kadar onaylanacaktır." (s.21)

2001'e

kadar

"Tütün için destekleme alım politikalarını ortadan kaldıran, tütün alımlarında ihale
mekanizmasını oluşturacak Tütün Kanunu 2001 Ocak ayı sonuna kadar çıkarılacaktır." (s.21)
KİT'lerin özelleştirilmesi üçüncü ve dördüncü gözden geçirme sürecinin de ihmal edilmeyen
konularındandır. Ancak burada bizim açımızdan çok daha dikkat çekici olan şeker piyasasının reform e
edilmek istenmesi ve bu amaçla Şeker Kanunu'nun yürürlüğe konulacağı taahhüdüdür. O dönemde benzer
taahhüt tütün sektörü ve bunu düzenleyen Tütün Kanunu için de geçerli olmuştur.
Yapısal düzenlemeler kapsamında DB ve UPF tarafından verilecek krediye karşılık Türkiye Hükümeti'nin
tavizde bulunduğu şeker sektörüne ilişkin düzenleme -20 günlük gecikmeyle-, 4 Nisan 2001'de TBMM'de
kabul edilerek Şeker Kanunu adıyla yürürlüğe girmiştir 48 . Kanun'un getirdiği yenilikler ele alındığında tahsis
edilen Şeker Kurumu ve Kurulu'nun geniş yetkilerle donatıldığı ve adeta bir tahkim kurulu gibi çalışması
düşünüldüğü görülmektedir 49 . UPF niyet mektuplarında öngörülen diğer bir kanun olan Tütün Kanunu 5 0 ise,
Şeker Kanunu'na göre nispeten daha zorlu bir süreçten geçmiştir. 20 Haziran 2001 tarihinde TBMM'de
kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Daha sonra 3 Ocak 2002 tarihinde tekrar aynı
haliyle TBMM'de onaylanıp gönderilmesi suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve kanun 9 Ocak
2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şeker Kanunu gibi Tütün Kanunu da geniş yetkilerle donatılan Tütün
Kurumu ve Kurulu'nun tahsisini sağlamış ve bu kurulun bir tür tahkim kurulu olarak çalışmasının önünü
açmıştır.
Süreç bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye'nin UPF ve DB İle giriştiği işbirliği sürecinin ekonomi açısından
beklenen olumlu etkileri oluşturmadığı rahatlıkla söylenebilir. Kaldı ki, bu politikaların Türkiye'nin tarımsal
yapısı üzerinde yarattığı sonuçlar, DB raporunda şu şekilde özetlenmiştir 51 :
-

1999-2002 döneminde, tarım sübvansiyonları 6 milyar dolar azalarak 1,1 milyar dolara inmiştir. Başka bir
deyişle, tarımsal sübvansiyonların GSMH'ye oranı yüzde 3,2'den yüzde 0,5'e düşmüştür.

-

Aynı dönemde, tarımsal GSMH 27 milyar dolardan 22 milyar dolara gerilemiştir.

-

Çiftçiler üzerindeki net etki, yaklaşık 4 milyar dolar tutarında yıllık zarar olmuştur.

-

2002-2003 reform döneminde gübre ve ilaç kullanımı yüzde 25-30 azalmıştır.

-

Tarım kredisi faiz oranları negatiften pozitife dönmüştür.

-

Kredi alan çiftçiler, borçlarını, tarımsal gelirdeki azalmalar ve yüksek reel faiz oranları nedeniyle
ödeyememişlerdir.

48

Şeker Kanunu'nun metni için bkz., www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1134.html, Erişim: (12.02.2009)

49

Şeker Kanunu'na ait bazı düzenlemelerin eleştirisi hakkında bkz., Oyan a.g.m., s.60.

50

Tütün Kanunu'nun metni için bkz., http://www.belgenet.com/yasa/k4733.html, Erişim: (12.02.2009)
9 Mart 2004 tarihinde Türkiye'de Tarım Sektörü Destekleme Reformunun Etkilerine Bîr Bakış başlıklı rapordan
alınmıştır. Aktaran; Necdet Oral, "IMF-DB Programının Sonucu: Tarım Çözülüyor", BİANET, 16.08.2006,
www.zmo.org.tr. Erişim: (12.02.2009)
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-

1999-2001 arasında, Türkiye'de üretilen başlıca tarım ürünlerinin brüt değeri, reel olarak yüzde 16
oranında azalmıştır.

-

1997-2002 döneminde, ihracat ve ithalat tüm ürün çeşitlerinde artış gösterirken, tarım ve gıda
ürünlerinin toplam ihracat ve ithalattaki payı düşmüştür.

-

1999-2001 arasında hektar başına üretimin dolar eşdeğeri 864 dolardan 621 dolara olmak üzere yüzde
28 oranında düşmüştür.

-

Çiftçi, 450 bin hektar alanı ekmekten vazgeçmiştir. Bu alanın 300 bin hektarı, Orta Anadolu Bölgesinde
bulunmaktadır.

-

1999-2001 arasında tarım ürünleri fiyatları yüzde 40 oranında gerilemiştir.

-

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük destekleme oranlarına sahip olan ülke haline gelmiştir.

-

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) programı, çiftçilerin uğradığı net gelir kaybının ancak yüzde 35-45'ini
karşı laya bil mistir. DGD programından fiilen yararlanamayanlar için, bu durum dahi söz konusu değildir.

Tüm bu olumsuz sonuçların ardından konumuzu doğrudan ilgilendiren istihdam yapısı hakkında bilgi vermek
gerekirse, Türkiye'de son dönemde yaşanan ve giderek ağırlaşan işsizlik sorununda tarım sektöründeki
çözülmenin önemli etkileri olduğu söylenebilir.
Tablo 2: Türkiye'de Tanm Kesiminin İstihdam İçindeki Payı, 1980-2005
Yıl / Dönem

Toplam (1000

Tarımsal (1000 kişi)

Tarımın Payı
(Yüzde)

Wşi)
1980

16.523

8.960

54,2

. 1985

17.547

8.837

50,4

1990

19.323

9.233

47,8

1995

20.394

9.538

46,8

2000

21.580

7.769

36,1

2001

21.524

8.089

37,6

2002

21.354

7.458

34,9

2003

21.147

7.165

33,9

2004

21.791

7.400

34,0

2005

22.046

6.493

29,5

-

-1.276

-16,4

2004/1. Dönem

19.902

6.412

32,2

2005/I.Dönem

20.838

6.230

29,9

2006/1. Dönem

20.604

5.167

25,1

-

-1.245

-19,4

2000-2005

2004-06/1.Dönem

Kaynak: Necdet Oral, "IMF-DB Programının Sonucu: Tarım Çözülüyor", BİANET,
16.08.2006.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yürüttüğü Hanehalkı İşgücü Araştırmalarına göre; 1980 yılından bu
yana tarımın istihdam içindeki payı sürekli olarak azalmış ve son 25 yıllık sürede yüzde 54,2 seviyelerinden
yüzde 29,5'lere inmiştir. 2000-2005'e ait 5 yıllık dönemde ise tarımsal istihdam yaklaşık 1.27 milyon kişi
azalmıştır. 2004 yılının I. Döneminde tarımda 6.412 bin kişi istihdam ediliyor (İstihdamdaki payı yüzde 32,2)
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iken, 2006 yılının I. Döneminde bu rakam 5.167 bin kişiye (istihdamdaki payı yüzde 25,1) düşmüş ve iki yıllık
dönemde yaklaşık 1.25 milyon kişi tarımsal istihdamdan dışlanmıştır.

VI- Sonuç Yerine
Kapitalist sistemin özünü oluşturan merkez / yarı çevre / çevre ilişkisi incelendiğinde ortaya çıkan önemli
bulgulardan biri, bugün yaşanmakta olan sürecin tarihte yaşananlardan oldukça farklıdır. Farklılığın özü ise
adeta bir tür zamanlama meselesi olarak özetlenebilir. Buna göre, günümüzün merkez ülkeleri geçmişte
müdahalecilik anlayışının en şiddetli savunucusu olmuşlardır. Hatta müdahalecilik sayesinde sağlanan
kazanımlarla çevre ve yan çevre ülkeler üzerinde güce dayanan İlişkiler tahsis etmişler ve gelişmişliklerini bu
yolla teminat altına almışlardır. Merkez ile diğerleri arasında kurulan ilişkilerin yönlendirilmesinde ulus-üstü
örgütler de üzerilerine düşenleri yerine getirmişler ve çevre ekonomilerine yönelmiş eşitsiz gelişme tarihte
hiç olmadığı kadar farklılıklar yaratmıştır.
Merkezin çevre ülkelere yönelik yanlış yönlendirilmiş politikalarının hedefi devlettir. Çünkü, mülkiyet
temeline dayanan devlet aygıtı yerel ölçekte toplumsal egemenliğin kullanıldığı yasal iktidar konumundadır.
Dolayısıyla devletin istenilen yönde değişime uğratılması kapitalist ilişkilerin yerleşmesi ve yaygınlaşması
açısından da 8 n # h taşımaktadır. İşte bu noktada günümüzde çevre ülkelerin borçlandırılması ekonomik
bağımlılığı tahsis edilmesinde kullanılan en temel araçtır. Borç ilişkileri, zamanla ulus-üstü örgütlerin
yönlendirdiği politikalara zemin hazırlamakta ve çevre ülkeler merkezin lehine olacak bîr sürece
zorlanmaktadır.
Günümüzde gelinen noktada yaşanan süreç küreselleşme olarak adlandırılır. Buna göre, serbestlik
paradigmasından beslenen süreç en ufak bir müdahaleyi dahi, kabul etmeksizin ilerlemekte ve kurulan
küresel meta zinciri sayesinde yarı çevre, aynı zamanda eşitsiz gelişmenin bizce en önemli göstergelerinden
bir olan KOBİ'ler üzerinden taşeron I aştın İm aktadır. Taşeronlaşmanın bilindik anlamı tedarikçidir. Bu
anlamda, oluşan monopson piyasa yapısı içinde günümüzün birçok ulus-devletinden bile güçlü ÇUŞ'larla
yerel özellikli KOBİ'ler -yöneten ve yönlendiren konumlarıyla- yaratılan artı-değerden paylar almaktadır.
Tahmin edileceği üzere piyasa yapısı artı-değerin bölüşümünü etkilemekte ve bölüşüm taraflar arasında
eşitsiz sonuçlanmaktadır. Bölüşümdekİ eşitsizliği arttıran bir diğer unsur İse, yarı çevrenin KOBİ'ler
üzerinden ancak korumacı olmayan kalkınma stratejileri geliştirmesi d İr. Oysa korumacılığın olmadığı
durumlarda KOBİ'ler üzerinden tahsis edilen bebek endüstriler ÇUŞ'lar tarafından tahrip edilmekte ve
ülkenin bu yolla kalkınmasının önü kesilmektedir.
Günümüzde yarı çevre ülkelerde adeta bir tür iktisadi tabu haline gelen KOBİ'ler ve alet oldukları
taşeronlaşmanın toplumsal maliyetleri işgücü üzerine yüklenmektedir. Yan çevre ülkelerde devletin rolünün
etkinsizleştirildiği süreçte işgücü piyasaları kuralsızlaştırılmakta ve yaratılan artı-değerden alınan eşitsiz pay
emekçi sınıf açısından küçülmektedir. Bu anlamda emekçi sınıfın aldığı artı-değerin azalmasını sağlayan en
önemli gelişmelerden biri de tarım sektörünün yarı çevrede tasfiye edilmesidir. Çünkü bu sayede tarım
sektöründen çözülen işgücü KOBİ'ler tarafından ucuza istihdamın önünü açmakta ve işgücü piyasasında
yaşanan rekabet emekçilerin istihdam edilmelerini sağlasa bile yoksullaşmayı engellememektedir..
Tüm bu iddialar son dönemde Türkiye ekonomisi açısından sorgulandığında maalesef önemli ölçüde
doğruluk taşımaktadır. Özellikle 2001 yılı sonrasında UPF ve DB ile girilen süreç ele alındığında, bu ulus-üstü
örgütlerden sağlanacak krediler karşılığında devletin şeker ve tütün kanunları ile bu piyasalardan
çekilmesinin tarımsal kesimde yarattığı tahribat istihdam verileri ile doğrulanmaktadır. Diğer yandan tarım
sektöründe görülen tasfiye sürecinin gelecekte de devam edeceği yönündeki tahminler her geçen gün
güçlenmektedir.
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Ekonomik ve politik bağımlılığın çevre ülkelerde geldiği son aşamada, yaşanan küresel kriz son derece
öğretici olması bakımından önemlidir. KOBİ'ler üzerinden oluşturulan kalkınma stratejisinin merkezden
gelen talebin daralmasına bağlı olarak iflas etmek üzere olduğu söylenebilir. Her geçen gün yaşanan İşten
çıkarmalar ve beraberinde gelinen sosyal refah kayıpları Türkiye ekonomisinin uzun vadeli bir durgunluğa
gireceğinin sinyallerini vermektedir.
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TARTIŞMALAR
Prof.Dr. Haluk ANIL
Sayın Saraç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi soru ve cevap bölümüne geçiyoruz. Efendim soru sormak isteyenler
yahut katkıda bulunmak İsteyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Buyurun.
Mustafa ŞAHİN (Plan ve Bütçe Komisyonu)
Ben çok teşekkür ederim hocama sunuşları için, gerçekten çok açıcı, son zamanlarda alışık olmadığımız
nitelikte bir eleştirel çözümleme yaptılar. Tabi ben bazı metnin içinde bazı tartışmalara yönelik kanımca
güçlendirilmesi gereken hususlar üzerinde durmak istiyorum. Şimdi birincisi bu teorik tartışmalar
çerçevesinde Marksist literatürde devlet çok fazla, çok boyutlu bir olgu olarak kodlanır. Yani şunu söylemek
istiyorum, buradaki alıntılar ve önerme ya da çözümlemeler çok çok kısır, yani sadece benim şimdi ilk elden
sayabileceğim 9-10 Marksist devlet çözümlemesi var, farklı, o itibarla belki o açıdan bir daha gözden
geçirilebilir bu çerçeve. İkinci husus, bu küresel üretim zincirleri ekseninde KOBİ'ler, tabi ben algılayamadım.
Yani KOBİ'ler bağımsız mı tartışılıyor yoksa, tarım, sanayi bağlantısı İçindeki KOBİ'ler özelinde mi küresel
üretim zincirlerine bir vurgu var, onu netleştiremedim. Çünkü konserve şeftali daha gıda sanayi vurgu var
ama KOBİ'lere ilişkin daha genel bir bakış var ama kanımca o genellikten farklı özellikleri var gıda sanayinin
küresel üretim zincirlerine bağımlılık ilişkileri daha farklı. Yani pek tabiatıyla, genel anlamda ortak yanlar
olmakla birlikte daha spesifik konumu var. Bu anlamda ben şunu sormak İstiyorum. Tabi şunu söylüyoruz biz
yani metin şunu söylüyor, algıladığım kadarıyla; küresel üretim zincirlerine entegre bir KOBİ perspektifi
memlekette ne kadar? Diyelim ki o alana teşvik ve sübvansiyon yoluyla aktanlan kaynakları o zincir
üzerinden çok uluslu şirketlerin elde etmesine, devlet tarafı bu yani devlet işte bu maliyeti
toplumsallaştırıyor. Birde emek tarafı var. Toplumun geniş kesimleri düşük ücret ve refah konumlarıyla bir
kaynak aktarımında bulunuyor. Birde o hat üzerinden biz çok uluslu şirketleri besliyoruz. Şimdi bu iki hat
var, ve özellikle üretim, pazarlama ve ticaret ilişkilerine hakim olduğu için çok birde teknoloji tabi o
çerçevede hareket yeteneğiniz çok sınırlı devlet olarak. Ben özellikle sözleşmeli çiftçiliğin, tarımdaki
sözleşmeli çiftçiliğin çok önemli bir pratik olduğunu düşünüyorum. Özellikle 90'lı yıllardan sonra aldığı,
kazandığı özellikler bu küresel üretim zincirlerine tarımın entegrasyonunda çok kritik öneme sahip bir
üretim ilişkisi gibi geliyor bana. Eğer bu konuda hocam yani çünkü işte domates üreticileri, salça fabrikaları,
makarnalık buğday, kesme çiçek bir arıcılık, tavukçuluk yani bir dizi ben size ürün sayabilirim. Çok hakim bir
ilişki ve devlet yaşanan sözleşmeli çiftçilik pratiğine nedense gözleri kapalı. Yani herhangi bir korumacı ne bir
düzenleme yapıyor ne bir teşvik, sübvansiyon veya işte daha düzenleyici bir fonksiyon icra ediyor. Ben bu
bağlamda sözleşmeli çiftçiliği bu tablonun neresinde görüyor hocam onu merak ettim. Uzattım biraz,
teşekkür ederim.
Prof.Dr. Güneri AKALIN
Önce ikinci konuşmacıdan başlayayım ama birinci konuşmacının da aşağı yukarı her satırında itirazım var.
Geç geldiğim için, biraz sonradan katılabildim. İkinci konuşmacının rakamlarıyla ilgili birkaç şey söylemek
isterim. Şimdi bu çevre merkez ilişkisi, değişmez emperyalist modelde günümüz itibariyle Amerika Birleşik
Devletleri'nin gayri safi milli hasılası 15 trilyon doların altında, şu anda Doğu Asya'da ortaya çıkan bloğun
gayri safi milli hasılası 15 trilyonun üzerinde, hangisi merkez, hangisi çevre olmuş. Eğer Çin tek başına
büyüyecek olursa Amerika'yı katlayacak durumda. Şimdi demek ki, böyle başından ideolojik bir kalıba
şablon oturtabileceğimiz bir dünya gerçeği yok. İkinci bir rakam 8,5 trilyon dolarlık bir paketten bahsettiniz.
15 trilyon doların altındaki bir ekonomide hiç 8,5 trilyonluk bir paketin uygulama olanağı olabilir mi? Bu 850
milyar dolar olmasın sakın. Dolayısıyla ikincisi Kontratief'in cycle'larını yatay olarak gösterdiniz. Ekranın iki
tarafına gayri safî milli hasılayı iki tarafına zamanı koyduğunuzda eğer kapitalist ekonomiler büyümeye
devam ediyorlarsa Kontratief cycle'l yukarıya doğru gitmesi lazım yatay olarak durmaz. Dolayısıyla ikinci bir
husus çevrenin rekabeti dolayısıyla şu anda Amerika, buhranda. Amerika'da milli gelir düşüyor. Amerika
imalat sektörünü ihraç ediyor, dolayısıyla çevrenin eline geçiyor. Amerika'nın en büyük sorunu bu. Bizim
yani Marksist şablonun gösterdiği bütün verilerin ve modelin tam tersi bir durum var şu an itibariyle
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dünyada, ve biz bu gerçekleri unutarak burada Paul Baran'dan başlayarak o modeli eğer kurgulamak
istersek çok büyük hata ederiz. İkinci bir husus, birinci arkadaşımızın anlattıktan, 7,9'la İşte zirai inkilap mı
olur filan. O dönem 29 Buhranı dönemidir. Buğday fiyatı 15 kuruştan 4 kuruşa düşmüş ve zirai alanda bir
çöküş var. Nasıl oluyor da ekonomi bir buhran döneminde 7,9 büyüyor? Efendim istatistikler onu gösteriyor
diyebilirsiniz ama başka istatistiklerde başka şeyler gösteriyor. İkinci bir husus yani devlet üretme çiftlikleri
filan, devlet üretme çiftliklerinin ilk adı zirai kombinalardır. Kombina Rusça bir kelime, bunun çöktüğü bir
yerde kombinanın yaşatılmaya çalışılması bir bakıma anavatanında olmayan bir kurumu burada hala
desteklememiz demek. İşte Ahmet Bey söyledi açıklarda malum,, yürütemeyiz. Cumhuriyetin tarım
politikasında temel bir yanlış var, geçimlik küçük üreticiyi mi destekleyeceğiz, yoksa müteşebbis bir çiftçi mi
yaratacağız. Siyasi nedenlerden dolayı cumhuriyet kendisini garantiye atabilmek! için küçük çiftçiyi
destekledi. Aşarı biz 1926'da Şeyh Sait İsyanının ikinci, üçüncü gününde kaldırdık. Dolayısıyla, bir siyasi
tercih yapıldı. Daha sonra da bizim ortanca seçmenimiz çiftçi olduğu için biz tarıma sübvansiyon vermeye
devam ettik. Ama bu bir sanayileşme, sermaye birikimi modelinin tam tersi bir sonuçtur. Siz mesela ne
düşünürsünüz tarıma verilen sübvansiyonun fırsat maliyeti yok mu? Hiç bunu kendi kendinize sordunuz mu?
Bir sermaye birikimi modeli içerisinde bu nereye oturur? Eğer tarıma sübvansiyon verecek olursak,
destekleyecek olursak bu sanayiden gelecek. Sanayide ücretlerin yükselmesi ve sermaye birikiminin
düşmesi demektir. Elbet ki, ikinci arkadaşımız söylediği gtb,i tarımdan sanayiye işgücü ihracı olacaktır. Bu bir
büyüme modelinin kaçınılmazıdır. İki şey olacaktır. Bir, sermaye sanayide birikecektir. İki, tarım sürekli
işgücünü ihraç eden ucuz emeği ve düşük ücretli emeği sanayiye aktaracaktır. Bu büyüme modelinin bir
sonucudur. Bunun büyük bir hakikat olarak ortaya konulması söz konusu değil. Dolayısıyla ben her ikinizin
modeline de tamamen itirazım var. Hatta ve hatta başından itibaren de ilk günde de söylendi. Liberal
dönem 1920'd e başlamış yani 22'de başladı. İki kere liberal partiler kapatılmış, liberaller mahkum olmuş,
sürgüne gönderilmiş, yani liberalizmin yasak olduğu bir dönemi nasıl liberal olarak tasvir edebiliriz? İkincisi,
burada oturuyoruz ve bu otelin içerisinde bir kongre yapıyoruz. Asıl liberal dönem 1980 sonrası ve biz
bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. 80 öncesi burada koyun otluyordu. En azından içinde bulunduğumuz
gerçeklerle dünyayı bir kere daha düşünmeye davet ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Başka söz isteyen var mı? Buyurun.
Prof.Dr. Oğuz OYAN
Teşekkür ederim. Ben tekrar biraz önce söylediğim gibi iki arkadaşımı da kutluyorum. Yani hem bu tanm
konusunu ele aldıkları hem de eleştirel bir bakış açısı getirdikleri için. Dr. Özgür Saraç bu eleştirel bakışı biraz
daha ileri götürmüş, onun için ayrıca kutlarım. Şimdi burada tabi tarımı aşan bir şey var Saraç'ın tebliğinde,
KOBİ'ler ana merkezinde çalışmanın. Ben aslında burada, merkez çevre ilişkileri bağlamında konunun ele
alınmasını, bu yaklaşımı çok verimli bir çerçeve olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin aslında meselelere biraz
böyle bakmasında, özelliklede 2000'li yıllardaki bu 98'deki yakın gözlem anlaşmasına bakarsanız on yıllık bir
IMF ve Dünya Bankası sürecinden sonra bu çerçeve içinden meselelere biraz bakmakta yarar olduğunu
düşünenlerdenim. Aslında Dünya Bankası'nın bile 2005'teki, Dünya Bankası uzmanının yazdığı bir çalışmada
şu söyleniyordu: küreselleşmeye kendi iç sinaı yapılarında belirli bir aşamaya varmadan geçmeyenler ve
küreselleşme sürecine tamamen kapılmadan yine kendi koruma politikalarını sürdürenler çok daha başarılı
olmuşlardır. Dünya Bankası söylüyor, kim için söylüyor? Çin için, Hindistan için söylüyor. Dolayısıyla yani
ortada ikiyüzlü bir politika vardır ve bunun mutlaka teşhir edilmesi gerekiyor. Bu anlamda ben burada bu iki
arkadaşımızın da bu teşhiri burada uygun zamanda tamda dünyadaki bu neoliberal sermaye birikim
sürecinin bir yandan da üçüncü küreselleşme dalgasının tıkandığı bir alanda tablo l'e bakmak gerekiyor.
Çünkü aslında gelişmiş dünya kendi sermeye birikim tarzına bu artık cevabı yok, başka bir şey düşünmeliyiz,
bu çöktü yani "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" felsefesi bitmiştir diye yaklaşırken, bizde hala bu
bağnazlığın, neoliberal tezlere bağnaz yaklaşımın aşılamaması büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. Şimdi
bunun yanında tabi birkaç şey daha izninizle ilave edeyim. Burada belki üçüncü küreselleşme dalgası dendi.
Bu Kontratief dalgaları, çevrimleri yanında belki üç ana küreselleşme dalgasından bahsetmek yararlı
olabilirdi diye düşünüyorum. Yani tarihi 1876-1914 arasıdır. Daha sonra kopuş vardır. Birinci Dünya
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Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar, onun arasında iki tane de önemli olay vardır, 29 krizi ve
Sovyet Devrimi. Dolayısıyla orada otuz yıllık kopuş vardır. Daha sonra 45'Ie 79 arası, 80 arası süren ikinci
küreseireşme* dalgası vardır v& bu nihayet StTsonrasınrfa bu neoliberaT dedîgTmrz sermaye bTrflorn tarzıyla
önceki Keynesci tarzından önemli ölçüde farklılaşan bir yeni dalgadır. Şimdi bizim tanık olduğumuz şey
kapitalizmin krizi olduğu kadar bu üçüncü küreselleşme dalgasının krizidir ve onun çöküşüdür. Bundan sonra
ne olacağı ayrı mesele ama ne olmayacağını söyleyebiliriz. Bundan sonra bu üçüncü küreselleşme dalgasının
aniden devam edici bir yolun mümkün olmadığını en azından görüyoruz. Tabi bütün buradaki bu
uluslararası sömürü ilişkileri bütün bunlardan sonra hemen tersine çevrilecek gibi bir şeyde söylemiyorum.
Tam tersine aslında gelişmiş ülkeler şu an kendi krizlerini nasıl çevre ülkelere atabiliriz meselesi üzerinde
yoğunlaşıyorlar. Çünkü iki önemli dengesizlik vardı. Bir dünyadaki üretim hacimleriyle ya da sanayide
üretken kesimle yaratılan değer ile ya da dünya geliriyle finansal kesim arasındaki büyük açıklık yani 60
trilyona 600 trilyon dolar gibi bir bu dengesizlik ve köpüklerin çökmesi ama ikinci bir dengesizlik daha var.
Çok yüksek üretim kapasiteleri var, bu üretim kapasitelerinin altında kalan bir talep var. Dolayısıyla burada
üretim kapasitelerinin gerilemesi söz konusu, kimin, hangi ülkede, hangi üretim kapasitesi gerileyecek
meselesi. İşte krizin esas olarak kime ihraç edileceği meselesiyle ilişkilidir.
Tam da bu noktada bizim yani bu KOBİ'lerin tasfiye bu beğenmediğimiz KOBİ'lerin bile tasfiye olup
olmayacağı meselesi gündeme gelebilir. Efendim bu arada izninizle şunu da söyleyeyim. Uzatıyor olabilirim
ama kusura bakmayım. Şimdi bu bizim doğrudan gelir desteği ile ilgili bir meseleyi açıklığa kavuşturmamız
lazım. Burada şu söylendi bu aslında 97'den itibaren karşılaşılan meseledir. Sayın Kesik söyledi. Şimdi
burada aslında şöyle bakmamız lazım. Bu acaba Türkiye'nin kendi aklı mıydı yani bizim doğrudan gelir
desteğine geçmemiz kendi aklımızla mı olmuş bir şeydi? Aslında yedinci beş yıllık plan yani 1996 ile 2000
arasında geçerli olan planda bu var zaten. Ama bunun kökeni burada belirtildi 94 yılında tamamlanan o
birinci dünya ticaret örgütü anlaşmalanndadır. Zaten 2004'ten itibaren dünyaya empoze edilen bir şeydir
bu. Dolayısıyla Türkiye bu aklı kullanarak en iyisi buduru benimseyerek girmiştir meseleye. Bu bizim kendi
aklımız değil ama başka bir şey var. Bugün Avrupa Birliğİ'nin ilerleme raporlarına bakın, şunu söylüyor,
eleştiriyor. Diyor ki, Türkiye'de üretimle ilişkilendirmeye başlamıştır tarım. Hatta doğrudan gelir desteği
sistemden çıkmadan yani yeniden üretimden bağımsız bîr doğrudan gelir desteği sistemine geçmek diye
baskı yapar. Şimdi biz bundan tamamen çıktık. Acaba Türkiye-AB ilişkilerinde ne olacak? Tabi ben AB istiyor
diye buna girelim demiyorum ama bu doğrudan gelir desteğinde kısa bir süre, kısa değil yedi yıl kaldık
Acaba gelişmiş ülkelerde şu an destekler daha çok üretimden ilişkisiz, üretimle ilişkisiz destek alanlarına
kısmen kayarken biz burada bu konumu, bu dünya merkez-çevre ilişkilerindeki bu bağımlı politikayı
koruyarak sürdürebilir miyiz? Soru budur. Bağımlı ilişkilerden çıkarsak başka bir şeyi benimseyebiliriz. Şunu
da benimseyebiliriz. Biz doğrudan gelir desteği mekanizması gibi bir şeyi belki sistem içinde atıyorum %
20'lik bir ağırlıkta tutabiliriz. Ama buna kendi aklımızın karar vermesi gerekiyor.
Bakınız Türkiye'deki TRUP politikaları tarım reformu uygulama politikaları Dünya Bankasının patronajında
yürütüldü. Size somut örnek vereyim. Nasıl Türkiye'de yasaların bizzat uluslararası finans kuruluşları
tarafından yapıldığına dair, 2000 yılında bu programın TRUP Programının başında olacak olan yetkili
Türkiye'ye geldi ve dedi ki ertesi günde benimle buluştu. Telefon etti, kabul ettim, görüştüm. Adımı almış bir
yerden eski TARİŞ genel müdürü olmam sıfatıyla ve şimdi 4572 sayılı 2000 Haziran'ında çıkan yasanın
hazırlığını yapacaklar. Çok ilginç görüşmelerimiz oldu. Yani şunu söylüyordu: biz işte burada bir şey
yapacağız, yani kooperatifler tarım dışı hiçbir alanda olmasın, sanayide, bankacılık vesaire. Ben şunu
söylediğimde yani sizin ülkelerinizde tamda bu alanlarda gelişiyorlar. Şunu söylüyordu, geçen yıl Maliye
Bakanının, ben parayı verirsem düdüğü de çalarım demesi gibi, onlarda şöyle diyordu bankacılık şapkamı
giyeyim Mr. Oyan diyordu, eğer parayı veriyorsam düdüğü çalarım. Yani senin ülkene başka şey uygularım.
Yani sen üçüncü sınıf ülkesisin diyordu. Ve hazırladıkları ilk taslağı gördüm. Türkiye'den bir doçente
hazırlatmışlar. Yasama tekniğini bilmeyen birisiydi. O metni okudum, o metin tabi dediğim gibi yasama
tekniğine uygun değildi ama 4572'nin İlk hazırlığıydı. Daha sonra bu, bu hazırlık Sanayi Bakanlığı'nın tabi o
konularla ilgili olan bakanlık Sanayi Bakanlığı, Hazine'nin, süzgecinden geçerek yasalaştı. Türkiye'de yasa
yapmaya kadar gitmişlerdir. Tabi on beş günde on beş yasa empozesi bir tarafa, bizzat yasa yapmışlardır.
Şimdi mesele şudur: Türkiye bağımlı politikalar içinde kalacak mı, kalmayacak mı? Yani bunu tartışmak
galiba buradaki en doğru nokta olur. Evet yani başka şeyler de var, ama şunu söyleyeyim Türkiye'deki temel
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mesele ihracatın ve sanayinin ithalat bağımlı olarak gelişmesi ve bütün 2000'li yıllar boyunca bu geçmişte
olmayacak kadar yoğunlaşmıştır.
V^ratroaAjfcl^diıM^yaa^

Dolayısıyla Türkiye'de ekonomik büyümelerin bile istihdam artışı
t a t m i n d e » bfr M» otarak- Hı«ı—ıil> büküme var ama-

istihdam artışı yök. Yani bu bizim gibi büyük nüfus artış hızı olan, hala büyük gelişmiş ülkelere göre ve büyük
bir tarımsal nüfus ve dolayısıyla kırsal göç potansiyeli taşıyan bir ülkede istihdam yaratmayan politikalar bu
ülkede sosyal anlamda bir kere yönetil em ez. Yani bu sosyal alt üst olur. Şimdi sosyal hususu yönetilemez bir
ülke olması ve dıştan müdahalelere politik olarak daha açık bir ülke haline gelmek anlamındadır. Dolayısıyla
Türkiye'de mutlaka istihdam yaratan büyüme modellerine geçilmesi ve bu anlamda da IMF ve Dünya
Bankası politika lan dışında kalması gerekir. Çok teşekkür ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Evet, gözlerim buğulandı. Kimseyi göremiyorum. Öğleden sonraki oturum saat 14.30'da başlayacak. Bilgi
geldi. Bundan haberiniz olsun. Evet buyurun Özgür Bey size sorulan sorulara cevap.
Dr. Özgür SARAÇ
Teşekkür ederim. Sayın Mustafa Şahin'in katkıları ve sorusu hakkında hemen başlayayım. Sırayla gideceğim.
Dokuz Marx devlet çözümlemesi var dedi, benim Marx devlet çözümlemesi yapma gibi bir niyetim yoktu.
Sadece bağımlılık kuramının bakış açısıyla mevcut sistemi Türkiye özelinde algılamaktı, yani bunu ele
almaktı. Öneri de geliştirmedi. Yani öneri geliştirmemem konusu devlet müdahalecitiğiyle son anda
bağlandı. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu anlamda nedeni bu şekilde açıklayabilirim neden olmadığı
konusunda. Yine KOBİ'lerin şeftali Örneği vesaire tarım, orada tekstil ürünleri var ve emek yoğun sektör
olarak en bilindik sektör tekstildir. Sadece bir şeftali örneği var, konserve şeftali olarak, diğerlerinin hepsi
tekstil ile ilgili ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu anlamda mal grubu açısından çok alakalı
olduğunu düşünüyorum verilen örneğin. Mutlaka örnekler yetersiz gözükebilir. Bunlar sadece birkaç tanesi,
çünkü kurulan ilişkilerin sadece birkaç tekstil ya da birkaç şeftaliyle açıklanması mümkün değil. Birçok mal
var. Bu anlamda son soru olarak sözleşmeli çiftçilik hakkında ne düşünüyorum. Sözleşmeye bakmak gerekir
tabi bu sözleşme nasıl bir sözleşme, hakkaniyet çerçevesinde hazırlanmış bir sözleşmeyse tabiî ki sıcak
bakılabilir. Ama sözleşmenin şartlarını görmeden sözleşmeli çiftçilik konusunda ne düşünüyorum yani hiçbir
şey düşünmüyorum. Önemli olan o sözleşmenin şartlarının ne olacağıdır. Eğer burada tarımdaki sıkıntıyı
giderecek bir sözleşme yapılacaksa mutlaka tabi ki desteklenir. Söyleyeceğim bundan ibaret.
Sayın Güneri hocamın katkı ve eleştirilerine hemen geçeyim. Şimdi hocam Orta Doğu'daki bir gruptan
bahsetti, haklıdır, gelişmiş ülkeler kategorisine yaklaştılar hocam yani G-7 hep bildiğimiz gelişmiş ülkeler bu
anlamda dünya ekonomisindeki başat ülkeler, işte Doğu Avrupa'da oluşturulan dediniz, orada tek bir
ülkeden bahsetmiyoruz. (Doğu Asya). Doğu Asya'daki gruptan bahsettiniz dolayısıyla bir grupla bir ülke
karşılaştırması, evet, grubun ön plana çıktığı doğrudur ve buradaki korumacı stratejiler özellikle Güney
Kore'nin uygulamış olduğu korumacı stratejiler önemlidir. Mesela Güney Kore teknoloji yoğun mallar ihraç
eden ülkedir. Bilişim teknolojilerinde Samsung markasını hepimiz hatırlarız ya da Hyundai ya da Kia gibi.
Yani yarı çevre özelliği gösteren ama çevreye çok yakın olan bir ülke konumundadır. Grup içerisinde diğer
ülkelerde Güney Kore'nin öncülüğüne ilerlemektedir, ama burada bir güçler birleşmesi söz konusu.
Tanımlama, yarı çevrenin oluşturduğu bir grup olarak düşünülebilir. Nasıl Avrupa Biri iği "de 15'ler, 20'ler
grubu oluşturuyor ve bunu meşru görüyorsa, hocanın yapmış olduğu eleştirel katkıda belki bu şekilde
cevaplandırılabilir. 8,5 trilyon doğrudur hocam, orada rakam olarak gayri safi milli hasılasının yarısını bile
aşan ölçüde bir destekleme yapılmışbr. Yani şüpheyle karşıladınız, kaynağı vardır hocam çünkü evet aynen
Merkez Bankası'nda basılan paradır. FED bunu şu an doların emisyonu konusundaki süreçte muallaktır. Yani
rakamlar böyle, elçiye zeval olmaz diyeceğim ama güvenmediğim bir kaynağı koymadım, koymayacağımı
söyleyeyim. Bir de model dediniz, ben bir model kurmadım. Herhangi bir bağımlı değişken ya da bağımsız
değişkenin üzerinden herhangi bir yöntemle açıklamadım. Ben sadece eleştirel bir yaklaşım ortaya koydum.
Tabi sizin de yaklaşımınız eleştirel olduğu için son derece normal. Yatay Kontratief eksende oradaki eksende
hiçbir şekilde gayri safi milli hasıla ve servet, sadece dönüşümde kırılma noktalarını göstermekti muradımız.
Dolayısıyla tabiî ki gayri safi milli hasılayı dikey eksene koyarsak mutlaka dikey olacaktır. Orada kesinlikle
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haklısınız ama sizin söylediğiniz yaklaşımla bizim ortaya koyduğumuz tablo niyet ve murat açısından
farklıdır. Buradaki gelişmeyi tabiî ki kontratief dalgalarını dikey olarak göstermek mümkündür hocam. Yine
çevre gelişiyor mu sorusunu sormak gerekiyor. Siz dediniz ki imalat sanayinde Amerika şu an zor durumda.
Buradan üretimde bir çözümleme var, işte mekândan bağımsızlaşma dedikleri yarı çevre ya da çevreye
kayıyor. Peki çevre niye gelişmiyor? Şimdi bu soruda çok ilginç. Amerika eğer risk altındaysa ya da merkez
bu çözülme nedeniyle risk altındaysa çevre neden gelişmiyor? Şimdi bu da karşıt soru olarak önemli bir soru
gibi düşünülebilir. Katkı yapacaksanız hocam bekleyebilirim. Hocam, merkez, yarı çevre ve çevre, buradaki
ülkeler illa bu grupta olacaktır diye bir şey yok içindeki ülkeler değişim gösterebilir yani çevreden merkeze
ya da merkezden çevreye olabilir. Çok iyi biliyoruz ki İngiltere Sanayi Devrimiyle birlikte dünyada değil mi
merkezin başını çeken ülkeydi ama bu konumunu tarihsel süreç İçerisinde Amerika'ya bırakmak, hatta
Japonya'ya bırakmak hatta Fransa ve Almanya'ya bırakmak durumunda kaldı. Şimdi demek ki kaymalar
olabiliyor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz ülke gruplanndaki değişimde makul ve mantıklıdır, olabilir, olmaması
için herhangi bir neden yok. Şimdi birde şunu söyleyeyim.
Oğuz hocamın katkısı için teşekkür ediyorum. Burada çok önemli bir destek bulduğuma inanıyorum.
YoksuIIaştıran büyümeye değinmek istiyorum. Sizin eleştirilerinizi de çok önemsiyorum hocam ama Oğuz
hocamın da katkısı inanın moral verdi, o şekilde bağlayayım. Şimdi yoksullaştıran büyüme dış ticaret
hadlerindeki işte kayıp, orada dış ticaret bilançosunu gösterdiğimde zımni olarak bahsetmek istediğimde
oydu. Evet dış ticaretiniz artabilir ama istihdamınız artmıyorsa bunun teorideki adı yoksullaştıran büyümedir
ve bu anlamda Türkiye'nin ne yapması gerektiği konusunda devlet müdahalesi, tarımda devlet müdahalesi
mutlaka olması gerekiyor. Devlet müdahalesinin Keynesyen politikalarla nasıl yapıldığı, iyi yapıldığı, kötü
yapıldığı değil ama önemli olan mevcut bağımlılık ilişkilerinin terk edilmesi gerektiği ve bununda belki de bir
huruç stratejisi ile olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Mustafa Bey'inde bir iki söylemesi gereken şey var. Lütfen, müsadenize sığınarak.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN
Çok kısa konuşacağım, kusura bakmayın. Öncelikle hocam galiba bazı rakamları tam göremedi. 1924-39
arasında % 10 büyüme var, yani sadece 30 krizinde değil, galiba orayı kaçırdı. İkincisi, ekonomi ideolojik
düşünülerek her zaman çözümsüzlüğe itiliyor, yani ne liberal bir ideolojidir ne de sosyalist bir ideolojidir
bakış açısı burada. Bu pragmatik iktisattır. Bunda şöyle bir şey düşünün sosyalist Çin şu anda piyasacı,
kapitalist Amerika ise şu anda iyi bir sosyalizm uygulayıcısıdır. Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Haluk ANIL
Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Ben bu kadar tatsız bir adam değilim, kısıtlayıcı olmak
bakımından, ama işte zamanın bir şekilde değerlendirilmesi açısından bu duruma düştüm. Her ne kadar
kusur ettiysek af ola.
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IV. OTURUM
14:00-17:30
Oturum Başkanı
Prof.Dr. M. Kâmil Mutluer
Bil kent Üniversitesi
Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme
Doç.Dr. Fatih Savaşan
Sakarya

Üniversitesi

Doç.Dr. Hakan Çetintaş
Balıkesir

Üniversitesi

Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve
Özel Sağlık Kurumlarını Düzenleyici Görevleri
Yrd.Doç.Dr. Tekin Akdemir
Giresun Üniversitesi
Dr. Birol Karakurt
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sağlık Harcamalarında Performans Değerlemesi:
Devlet Hastaneleri Üzerine Veri Zarf lama Analizi
Yrd.Doç.Dr. Fehim Bakırcı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Yusuf Temür
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
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Sunucu
Değerli Katılımcılar, dördüncü oturumu açmak üzere Prof.Dr. Kâmil MUTLUER'i kürsüye davet ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLU ER
Değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlayarak bu toplantıyı açıyorum. Bu
kadar güzel bir organizasyonu bize sunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesine, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesinin çok değerli Rektörü, değerli dostum Fazıl TEKİN'e ve organizasyonda görev alan herkese
teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Bugünkü oturumda altı konuşmacımız var, sürenin 17.30'da
bitmesi gerekir. Fakat 17.30'dan sonra herhangi bir organizasyon olmadığı için biraz uzatmamız mümkün
olacak. Önce ilk iki konuşmacıyı davet ediyorum. Doç. Dr. Fatih Savaşan ve Doç. Dr. Hakan Çetintaş.
Prof.Dr. Kâmil M UTLU ER
Arkadaşlarım, otuz dakika veya otuz beş dakika içerisinde tebliğlerini sunacaklar. Tebliğlerini sunmalarından
sonra tebliği tartışmaya açacağız ve öğleden sonra olması nedeniyle sizleri fazla sıkmamak için ilk tebliğ ve
tartışmalar bittikten sonra yirmi dakikalık veya on beş dakikalık bir kahve molası vereceğiz. İkinci tebliğde de
aynı yolu izledikten sonra üçüncü tebliğe geçeceğiz. 17.30, 18.00 dolaylarında bitirmeye çalışacağız.
Efendim bu tür toplantıların amaçlarından bir tanesi de tabi bir amacı da birbirimizle tanışmak ama diğer bir
amacı da burada tartışılan konuları mümkün olduğunca uygulamaya geçirmeyi sağlamak. Bildiğiniz gibi
konuların hem teorik tarafı var hem ülkelerin uygulamalarıyla ilgili hem de Türkiye koşullarıyla yakından
ilgili. O bakımdan bu üç yönü uygulamaya geçirirken dikkate almak lazım, ne derece uygulamaya geçmede
başarılı olur onu bilemiyorum ama bu yönde bir katkımız olursa ülke bakımından faydalı olacak diye
düşünüyorum. Bugünkü oturumun konusu eğitim ve sağlık üzerine. Türkiye'nin en önemli iki alanı eğitim ve
sağlık. Çünkü Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke, 0-24 yaş grubu yaklaşık 40 milyon, bu nüfusun % 60'ını
oluşturuyor. Bundan şu sonuca da varabiliriz. Eğer Türkiye bu 40 milyonu gerçek anlamda eğitirse Türkiye
bir dünya devleti olur kuşkusuz. Ama eğer bunu eğitemezse Türkiye'nin altında her an bir bomba gibi. O
bakımdan eğitim bu ülke için son derece önemli. Ben şimdi sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sonunda bir
toparlama yapacağım. İlk sözü Fatih Savaşan'a veriyorum. İki arkadaşımızın toplam konuşma süresi otuz,
otuz beş dakika. Buyurun efendim.
Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN (Uşak Üniversitesi)
Sayın başkan, saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli hocalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konumuz
"Kamu Sağlık, Eğitim Harcamaları ve Büyüme". Bu konuyu kıymetli meslektaşım Hakan Çetintaş Beyle
beraber hazırladık, sunumu da ortak yapacağız.
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Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN
Sakarya Üniversitesi
İİBF, Maliye Bölümü
e-mail: fsavaşan @sakarya. edu. tr
Doç.Dr. Hakan ÇETÎNTAŞ
Balıkesir Üniversitesi
İİBF, İktisat Bölümü
e-mail: cetintash@yahoo.com

1. Giriş
Kalkınmada insana yatırımın önemi açıktır. Ekonomik kalkınma için gerek şart olan büyüme, üretim
faktörlerinin tam ve etkin kullanımını ve üretim olanaklarının artırılmasını gerektirir. Üretim faktörlerini
üretim sürecine sokan ve yöneten ise yine bir üretim faktörü olan insandır. Kalkınma ise büyümenin yanında
tarımın payının azalmasından dış ticaret yapısının değişmesine, beşeri sermayenin ve bilginin üretimde
artan rolünden kurumsal değişmeye bir çok alanda dönüşümü de içerir {Cyper ve Dietz, 1997:15-17). Kamu
harcamaları tasnifinde eğitim ve sağlık harcamaları cari harcamalar sınıfında yer almasına rağmen işgücü
kalitesini artırarak üretim kapasitesini olumlu etkilemesinden dolayı farklı biçimde ele alınmalıdır (Pınar,
2006:194). İşte kalkınma carileri terimi ile karşılanan kamu sağlık ve eğitim harcamalarının beşeri
sermayenin oluşumunda önemli rol oynadığı ve sürdürülebilir, yüksek ekonomik büyümeye uzun dönemde
önemli katkılar sunduğu ilgili literatürde teorik olarak tartışılmaktadır. Ancak bu harcama türleri ile büyüme
arasındaki ilişkiyi araştıran ampirik sonuçların tamamı özellikte sağlık harcamaları için teorik beklentiye
uygun bulgular sağlamamaktadır.
Bu çalışmada kamu sağlık ve eğitim harcamalarının büyüme ile ilişkisi Türkiye özelinde ampirik olarak
tartışılmıştır. Çalışmada ikinci bölümünde kalkınma carileri kavramına ve bu tür harcamaların büyüme ve
kalkınmadaki rolüne ilişkin teorik ve ampirik değerlendirmelere yer verilecektir. Üçüncü bölümde veriler
tanıtılacak ve ekonometrik analize başlanacaktır. Bu bölümde önce analizde kullanılan kamu sağlık-eğitim
harcamaları ve büyüme zaman serileri ve uzun dönem trend değerlendirmesi Hodrick-Prescott Filtresi
yardımı ile yapılacaktır. Ardından kamu sağlık ve eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasında
koentegrasyon ilişkisi araştırılacaktır. Eğitim ve sağlık ile büyüme arasında çift yönlü bir ilişkinin beklenmesi
noramldir. Bir taraftan büyüyen ekonomiler eğitim ve sağlığa daha çok kaynak ayırma imkanı bulurken diğer
taraftan artan eğitim ve sağlık harcamaları beşeri sermayeyi geliştirdiği oranda ekonomik büyümeye katkı
sağlayabilir (Gillis vd., 1992: 218). Burada İse çalışmanın odak noktası, kamu sağlık ve eğitim harcamaları ile
büyüme arasındaki ilişkidir. Bir taraftan kalkınma carileri olarak anılan sağlık ve eğitim harcamaları uzun
dönemde ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilecekken büyüme ile beraber bütçe olanaklarındaki gelişme
sağlık ve eğitime ayrılan payın artmasına da yol açabilir. Çalışma kamu sağlık ve eğitim harcamaları ve
büyüme ilişkisini irdelediğinden ulaşılan sonuçlar eğitim ve/veya sağlık büyüme ilişkisine değil bu alanlardaki
kamu harcamalarının büyüme ilişkisine dair olacaktır. Koentegrasyon analizine geçmeden önce zaman
serilerinin ekonometrik analizinde önemli olan durağanlık sorunu ADF, KPSS ve yapısal kırılmalı Zivot ve
Andrevvs birim kök testleri kullanılarak irdelenecek ve serilerin entegrasyon düzeyi tespit edilecektir. Birim
kök testlerini takiben, Pesaran vd.(2001) tarafından geliştirilen ARDL (Autoregressİve Distributed Lag)
yöntemi kullanılarak seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı araştırılacaktır.
Çalışmanın dördüncü bölümünde etki-tepki (impulse-response) analizi ve varyans ayrışım analizi yer
alacaktır. Herhangi bir değişkenin karşılaştığı bir standart sapmalık şokun aynı değişken ve diğer değişkenler
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üzerinde bıraktığı etki dinamik bir çerçevede irdelenecektir. Varyans ayrışım analizi ile de değişkenlerin
tahmin hataları varyansının herhangi bir değişken tarafından açıklanan yüzdesi irdelenecektir. Çalışma
sonuç ve değerlendirme bölümü ile sona erecektir.
2. Sağlık ve Eğitim Harcamaları ile Büyüme İlişkisi: Teorik Altyapı
Eski çağlardan beri bilge kralların (devletlerin) bilime ve bilim adamlarına değer verdikleri bilinmektedir.
Ekonomik kalkınmada insana yatırımın önemine ilk dikkat çekenler Adam Smith ve Klasik İktisadın diğer
öncüleri olmuştur. Smith Milletlerin Zenginliği adlı eserinde işbölümü ve uzmanlaşmaya dikkat çekmiştir.
Daha sonraları ekonomi biliminde ölçülebilen unsurların öne çıkması ile beşeri sermaye ihmal edilmişse de
son Dünya Savası'nın ardından baş döndüren hıza ulaşan teknolojik gelişmelerle yeniden keşfedilmiştir
(Taban ve Kar, 2004: 279).
Nobel Ödüllü ekonomist Theodore Schultz'a kadar kalkınma literatürü İşgücünü homojen bir üretim faktörü
olarak almaktaydı. Belki de bu yüzden ekonomik büyümeyi, üretim faktörleri ve bu arada işgücünün
büyümesi ile açıklamaya çalışan modeller, ekonomik büyümede açıklanamayan bir artık bırakıyorlardı. Bu
artığın açıklanmasına yardımcı olan önemli bir değişken emeğin kalitesini artırarak onu daha verimli bir
üretim faktörü haline getiren beşeri sermayedir. Schultz, bir üretim faktörü olarak insan gücünün
verimliliğini artırmak amacıyla kıt olan ekonomik kaynakların bir kısmının kullanılmasını sermaye birikimi
olarak görmek gerektiğini savunmaktaydı. Bu amaçla yapılan yatırımları/harcamaları beşerî sermaye
yatırımı olarak adlandıran Schultz'a göre bu türden yatırımların her zerresi en az fiziksel sermayeye yapılan
yatırım kadar önemliydi. O'nun 1960'da American Economic Association'da yaptığı bir konuşmadan sonra
beşeri sermaye literatürde hak ettiği yeri alabildi. Emeğin kalitesinin artırılmasının, çocukların ve/veya
yetişkinlerin eğitiminden onların beslenme ve sağlıklarının iyileştirilmesine, işgücü göçünden doğum
oranının düşürülmesine kadar bir çok yolu vardır (Gillis vd., 1992: 217; Cypher ve Dîetz, 1997:384).
Sağlık ve eğitim dışında beşeri sermayeyle etkileşim halinde olan ve mevcut bulunmaları halinde beşeri
sermayeyi tamamlayıcı işlev gören faktörler de vardır. Örneğin, sosyal sermaye, ücretler, fiziki sermaye ile
beşeri sermaye arasında kurulması gereken denge ve beşeri sermayenin motivasyonu gibi faktörler, eğitim
ve sağlıkta yapılan iyileştirmelerle oluşturulan beşeri sermayenin kalkınmadaki rolünü artırabilir. Zaten biraz
da bu nedenle örneğin eğitimin sosyal ve kişisel getiri oranları ülke grupları itibariyle farklılık
göstermektedir. Örneğin, Asya Ülkelerinde ilköğretimin sosyal getiri oranı yüzde 20 iken Latin Amerika'da
yüzde 18'dir. Kişisel getiri oranları ise aynı ülke grupları için sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 26'dır. Öte yandan
yükseköğrenimin hem sosyal hem de bireysel getiri oranları ilköğretim ve ortaöğretime göre daha düşüktür.
Örneğin, Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri için yükseköğrenimin sosyal ve bireysel getiri oranlan
sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 20'dir. Bunun nedeni üniversite mezunlarının eğitimlerine uygun istihdam
olanağı bulamamalarıdır. (Taban ve Kar, 2004: 284, 295).
Beşeri sermaye kavramına kısaca değindikten sonra eğitim ve büyüme ve sağlık ve büyüme ilişkisine biraz
daha spesifik olarak değinmekte fayda vardır.
2.1. Eğitim ve Büyüme
Eğitim, ekonomik kalkınma literatüründe forma! eğitimin yanında emeğin kalitesini artıran diğer yöntemleri
de kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Her düzeyde okulda alınan forma! eğitimin muhatabları
genelde çalışma hayatına henüz başlamamış bireylerdir. Formol olmayan eğitim, okul dışında organize
edilen öğrenme programları aracılığı ile kazandırılır. Daha kısa süreli ve daha odaklı olan bu programlar
formal eğitime göre daha uygulamaya yöneliktir. İnformal eğitim ise herhangi bir okul veya organize eğitim
programı dışında kazanılır. İnsanlar bîr çok bilgi ve beceriyi evde, işte veya toplum içinde yaşarken elde eder
(Gillis vd., 1992: 222).
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Gillis vd. (1992: 218-220) eğitimin önemli bir beşeri sermaye oluşum kaynağı olduğuna inanmanın üç nedeni
olduğunu yazmaktadırlar. Onlara göre, bir defa eğitime özellikle de formal eğitime hem gelişmiş ülkelerde
hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek bir talep vardır. Gelişmekte olan ülkelerde 1950lerden sonra
yaygın formal eğitim hamlesi yapan devletler halktan yüksek bir karşılık görmüşlerdir. Eğitimin önemini
ortaya koyan bir diğer neden eğitimle gelir arasında hem bireysel hem de toplumsal açıdan gözlemlenen
yüksek korelasyondur. Eğitim herkese aynı düzeyde yüksek gelir temin etmese de ortalamada geliri önemli
ölçüde artuma potansiyeli taşıdığı sade vatandaşlar tarafından gözlemlenmektedir. Eğitim düzeyi ile ulusal
gelirler arasında da yüksek korelasyon tespit edilmektedir. Gillis vd. eğitime hanehalkı bütçelerinden ve
devlet bütçelerinden ayrılan miktarın büyüme eğilimi göstermelerini eğitimin önemine işaret eden bir diğer
gösterge olarak ele almaktadır.
1950'ler insan gücü planlamasının yaygın olduğu ve eğitim harcamalannın patladığı bir dönemdi. Bu çabalar
eğitimin ekonomik kalkınma sürecindeki öneminin kavranmasının bir sonucu İdi. 1960'Iardan itibaren ise bu
yaklaşımın sorgulanmaya başlandı. Bütçeler her düzeyde okullaşmanın artırılması çabası sonucu zorlanırken
eğitimin bireysel getirişinde de belirgin düşüşler yaşandı. Hükümetler her düzeyde okullaşma oranını
artırmak için bütçeleri zorlarken eğitimli işsizliğindeki artış sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Eğitime yönelen
aşırı talep (bireysel talebin marjinal ürün gelirinin üzerinde olması) bir tür piyasa başarısızlığına yol açtı.
Bireyler, eğitimli işgücü açığının bulunduğu alanlar hakkındaki eksik bilgilerinden 'dolayı eğitimin bireysel
getirişini gerçekleştirebileceklerinden fazla tahmin etmekteydiler. 1970'ler beşeri sermaye yaklaşımı ile ilgili
illüzyonların sorgulanması ile geçti. Eğitimin önemi genelde kabul edilmekle beraber büyüme ve kalkınma
sürecinde beklentilerin tam karşılanıp karşılanmadığı tartışmalı hale geldi (Gillis vd., 1992: 226-227). Burada
yukarıda bahsedilen beşeri sermaye ile tamamlayıcılık ilişkisi olan diğer faktörlerin önemine tekrar vurgu
yapmakta fayda vardır. Eğitimli işgücü ancak diğer faktörlerle uyum içinde olursa büyümeyi patlatıcı bir
değişken olabilir. Cypher ve Dietz (1997: 385)'de dikkat çekildiği gibi, beşeri sermaye birikimi başarıyı
garanti etmemektedir. Sovyetler Birliği bu duruma örneklik teşkil etmektedir. Öte yandan J_^0-1985
dönemi, yüksek performanslı Asya Ülkelerinin (Hong-Kong, Malezya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Tayland
ve İndonezya) göreli eğitimli ve kaliteli işgücü sayesinde teknoloji transferini, teknolojinin kullanımını ve
yeri il estirilmesini başarıyla gerçekleştirdikleri bir dönem olmuştur.
Eğitimin ekonomik büyümeye etkisini inceleyen birçok amprik çalışma (geniş bir özeti için bkz: Taban ve Kar,
289) eğitimin büyümeyi olumlu etkilediği sonucuna varmıştır. Gösterge olarak okullaşma oranlannı, kayıtlı
öğrenci oranlarını, ortalama eğitim yılını, eğitim harcamalannı ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan
İnsani Gelişme İndeksini kullanan çatışmalar En Küçük Kareler Yöntemini, nedensellik ve koentegrasyon
analizlerindan faydalanarak bir ülke veya ülke grubu için eğitimin büyüme ile ilişkisini analiz etmişlerdir.
1970-1996 dönemi için 8 Batı Afrika Ülkesindeki ortalama eğitim yılını gösterge olarak kullanan bir çalışma
eğitimin büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmaktadır. Bunun dışında kalan çalışmalann (Türkiye için
yapılanları dahil) tamamı, eğitimin büyüme üzerinde olumlu etkiye sahip olduktan sonucuna ulaşmışlardır.
2.2. Sağlık ve Büyüme
Sağlık, beşeri sermaye oluşumuna katkı sağlayan diğer bir faktördür. Sağtık, bir yandan bireylerin daha iyi
eğitim almalarını sağlarken diğer yandan vasıf düzeyi ne olursa olsun emeğin üretken dönemini uzatacak ve
verimliliğini artıracaktır (Taban ve Kar, 2004: 290). Sağlık bir taraftan çalışanların dayanıklılığını, konsantre
kabiliyetini ve canlılığını artırırken diğer yandan çocukların gelecekteki verimliliğini artıracaktır. Eğitim
harcamalarından farklı olarak sağlık harcamaları işgücünün ömrünü uzatarak sadece kalitesini değil aynı
zamanda sayısını da artıracaktır (Gillis vd., 1992: 248). Toplumda ortalama sağlık düştükçe toplam ve
bireysel emek verimliliği düşecektir. Her beş yetişkinden birinin HIV virüsü taşıdığının tahmin edildiği Güney
Afrika'da her hanehalkından birinin AİDS'ten öleceği bilinmekteyken sağlıklı işgücünün bile verimli çalışması
güçtür (Yetkiner, 2006: 83). Eğitim(sİzlîk) gibi (Cypher ve Dietz, 1997: 388) sağlık(sızlık) da (Yetkiner, 2006:
84) pozitif (veya negatif) dışsallık yayan iki değişkendir.
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Kalkınma stratejilerinde ve kalkınma literatüründe sağlık, eğitimden daha sonra yer edinebilmiştir.
1970'lerden itibaren eşitlik vurgulu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve 1980'Ierde yaşanan düşük
büyüme hızının özellikle Afrika'da çocuk sağlığını olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi sağlık konusunun
önemini artırmıştır. Eğitim harcamaları yanında sağlık harcamalarının da beşeri sermayeye yatırım olarak
kabulü ile kalkınma literatüründe sağlık ön plana çıkmaya başlamıştır (Gillis vd., 1992: 240).
Kalkınma ile sağlık arasındaki ilişkinin de tıpkı eğitim de olduğu gibi iki-yönlü olması beklenir. Ekonomik
kalkınma sağlık düzeyinin gelişmesine yardımcı olurken sağlık da büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunur.
Buna rağmen sağlığı hastalıklılığın veya ölüm oranının azaltılması ile sınırlamak yerine beslenmeyi, koruyucu
önlemleri ve çevresel kirliliğin azaltılmasını da içeren bir bütün olarak görülmesi gerektiği savunulmaktadır
(Gillis vd., 1992: 240).
Sağlıkla büyüme arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalar sağlık göstergesi olarak genelde doğumda yaşam
beklentisi ve sağlık harcamalarını kullanmaktadırlar. Bir çok çalışma bu göstergelerle ekonomik büyüme
arasında pozitif ilişki bulsa bile sağlığın büyümeyi etkilemediğini veya negatif etkilediğini bulan birçok
çalışma vardır. Eğitime kıyasla sağlıkla büyüme arasındaki olumlu ilişki tespit eden ampirik çalışma sayısı çok
daha azdır. Türkiye üzerine yapılan bazı araştırmalarda sağlık harcamalarının büyümeyi uzun dönemde
negatif etkilediği ve sağlık harcamalarının büyümenin bir nedeni olmadığı tespit edilmektedir (Bkz: Taban ve
Kar, 2004: 294).
•t

2.3. Kamu Sağlık ve Eğitim Harcamalannın Artışı ve Büyüme
Sağlık ve eğitimin büyüme ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin kanalları üzerinde yukarıda duruldu. Kamu sağlık ve
eğitim harcamalan (kalkınma carileri) ile büyüme ilişkisi ise bu teorik beklentilerle ilintili olmakla birlikte
farklı yönleri bulunan bir konudur. Elbette özellikle her iki alanda da özel sektörün çok gelişmediği ülkelerde
kalkınma carileri adı verilen kamu harcamaları, toplam sağlık ve eğitim harcamalarının ve bir ölçüde de bu
değişkenlerin düzeyinin bir göstergesi olabilirler. Ancak kalkınma carileri ile büyüme ilişkisinin tespit
edilmesi veya arada ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılması bu iki değişkenin yani beşeri sermayenin
öneminde bir azalma oluşturmaz. Zira arada ilişkinin olmaması kamudaki etkinsizliğin bir kanıtı da olabilir.
Kamuda örneğin verimlilik artışı olmaksızın öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarının artması veya
öğretmen ve sağlık çalışanlarının ülke geneline dağılmaktan çok belli bölgelere yığılması artan harcamalara
rağmen büyümenin etkilenmemesine yol açabilir. Özetle, bu çalışmanın sonucu ne olursa olsun sonucu
kamunun sağlık ve eğitim harcamalan ile büyüme ilişkisi açısından dar anlamda ele alınması; sağlık ve eğitim
ile büyüme ilişkisinin varlığı veya yokluğu şeklinde yorumlanmaması gerekir.
Bu yüzden kalkınma carileri İle büyüme ilişkisi kamu harcamalarının bir bölümü ile büyüme İlişkisi açısından
ele alınmalıdır. Rostow ve Musgrave'in kalkınmacı yaklaşımında ve VVagner hipotezinde kamu
harcamalarının artışı ekonomik gelişme ile irtibatiandırılmıştır. Buna göre, toplumlar gelişmeyle beraber
devletten daha fazla/ çeşitli ve kaliteli hizmet talep etmektedirler. VVagner'ın 'kamu harcamalarında artış
kanununa' göre, kamu harcamalarının milli gelire esnekliği birden büyüktür (Akdoğan, 2005:69). W. Rostow
ve R. Musgrave'in Kalkınmacı Yaklaşımında ise kalkınma aşamaları İle kamu harcamaları İlîşkilendirilmekte;
kalkınmanın hangi evresinde bulunulduğuna göre kamu harcamalarının bileşimi değişmekte ve düzeyi
artmaktadır. Aslında bu iki yaklaşım VVagner'ın 19. yüzyılda sanayileşen ülkelere dayandırdığı gözlemle
Rostovv'un daha sonra kalkınma çabasına giren ülkelerin gelişme evrelerine dikkat çekmesi açısından
beenzerlik göstermektedir (Sönmez, 1987:9-11).
VVagner ve Kalkınmacı Yaklaşım, kamu harcamalarını içsel bir değişken olarak ele alıp ekonomik kalkınmayla
birlikte kamu harcamalarının arttığı üzerinde durmaktadırlar. Keynesyen yaklaşıma göre ise, kamu
harcamaları ekonomik büyümeyi etkilemek ve kısa dönem dalgalanmaları düzeltmek için kullanılabilecek bir
iktisat politikası enstrümanıdır. Böylece VVagner ve Kalkınmacı Yaklaşımda kamu harcamaları içsel bir
değişken olarak görülürken ve nedenselliğin yönü büyümeden kamu harcamalarına doğru iken; Keynes'te
dışsal bir değişken olarak görülmekte ve artan kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi sağlayabileceği
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üzerinde durulmaktadır (Arısoy, 2005: 64). Burada elde edilecek sonuçlar aslında kamu harcamaları
genelinde olmasa bile kalkınma carileri özelinde VVagner Hipotezi ile Keynesyen Yaklaşımının testi olarak
değerlendirilebilir.
3. Ekonometrik Yöntem
3.1. Seriler # ve Uzun Dönem Trentleri
Sağlık ve eğitim ile büyüme arasındaki ilişkinin irdelenmesi amacıyla okuma-yazma oranı, öğretmen-öğreci
oranı, 1,000 kişiye düşen doktor sayısı gibi bir çok gösterge kullanılabilir. Ama bu çalışmanın konusu kamu
sağlık ve eğitim harcamaları ile büyüme ilişkisidir ve bir ülkedeki eğitim ve sağlık harcamalarından da eğitim
ve sağlık düzeyinden de farklıdır. Kamu sağlık ve eğitim harcamalarının büyüme ile ilişkisini irdelemek için,
harcamaların reel düzeyi yerine kişi başına düşen kamu eğitim ve sağlık harcamalarının daha iyi gösterge
olacağı düşünülmüştür. Kamu sağlık harcamaları (Genel ve Katma Bütçe İçerisinde Sağlık Bakanlığı Bütçesi,
1994'ten itibaren analitik bütçeye göre yenilenmiştir), eğitim harcamaları (Bütçe İçerisinde Eğitim
Hizmetleri, 1983-1996 dönemi için MEB, YÖK ve Üniversite bütçeleri toplamı, 2004 ve sonrası için Analitik
Bütçe Sınıflandırmasına göre İdari-Fonksİyonel Sınıflandırma esas alınmıştır) ve gayri safi yurtiçi hasıla
verileri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2006) adlı
yayından alınmıştır. Kişi başına büyüklükleri bulmak için kullanılan nüfus ve reel büyüklükleri bulmak için
kullanılan GSYİH deflatörü ise Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır.
Şekil 1: Kişi Başına Gelir, Eğitim ve Sağlık Harcamaları ve Uzun Dönem Trendleri (HP Filtresi, Lambda=100)
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Şekil l'de fert başına düşen gelir, kamu eğitim ve sağlık harcamaları ve söz konusu serilerin HP filtresinden
(Hodrick ve Prescott, 1997) elde edilen uzun dönem trendleri görülmektedir. GSYİH deflatörü (temel
yıl=1987) kullanılarak reel rakamlar elde edilmiştir. Fert başına gelir (sağ eksen) ve fert başına kamu eğitim
ve sağlık harcamalarının (sol eksen) birlikte yer aldığı panel o'da görüldüğü gibi kamu eğitim harcamaları
düzey olarak kamu sağlık harcamalarının üzerinde seyretmekte ve fert başına eğitim harcamaları, fert
başına kamu sağlık harcamaları ve fert başına gelire göre daha dalgalı seyir izlemektedir. Panel b, c ve d'de
sırasıyla fert başına gelir, fert başına kamu yatırım ve sağlık harcamalarının uzun dönem trentleri yer
almaktadır. Ele alınan dönemde fert başına eğitim ve sağlık harcamalarının yükseliş trentlerinin gelir
trendine göre daha keskin olduğu görülmektedir. Dönem başına göre dönem sonunda eğitim harcamaları
yaklaşık üç kat (27'den SO'e), sağlık harcamaları yaklaşık dört kat (6'dan 23'e) artarken gelir iki kattan daha
az (1260'tan 1900'a) artmıştır.
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3.2. Durağanlık Analizi
Ekonometrik tahminlerde zaman serilerinin durağanlığı önemlidir. Granger ve Newbold (1974) durağan
olmayan zaman serileriyle çalışılması halinde sahte regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini göstermiştir.
Dolayısıyla, durağan serilerin kullanıldığı serilerden elde edilen sonuçlarda bir sorun gözlenmez iken,
durağan olmayan serilerin kullanılması güvenilir olmayan ve yorumlanması zor olan sonuçların elde
edilmesine yol açabilecektir. Durağan olmayan seriler uzun dönem bir ortalamaya sahip değildir. Diğer bir
ifadeyle, geçici bir şokun etkileri sürekli hale gelebilir. Varyansı zamana bağlı olarak değişir ve zamanın
sonsuza gitmesi durumunda serinin varyansı da sonsuza gider. Ayrıca, otokorelasyonlar önemli ölçüde
sıfırdan sapar veya gecikmeler arttıkça sıfırdan uzaklaşır ve ortaya sahte bir regresyon çıkar.
Bu nedenle ilk olarak ADF (1979, 1981) ve KPSS (1992) birim kök testleri yardımıyla çalışmada kullanılan
serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Tablo 1 durağanlık test sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 1: ADF ve KPSS Birim Kök Test Sonuçları
ADF Testi

KPSS Testi

Değişken

Test
İstatistiği

Kritik değer
(%5)

P

Test
İstatistiği

Kritik değer
(%5)

LKBG

-0,87

-3,00

0

' 0,68

0,46

LKBEH

-0,79

-3,00

0

0,59

0,46

LKBSH

-0,21

-3,00

0

0,63

0,46

BİRİNCİ DERECE FARKLAR {1(1)}
ALKBG

-5,59*

-3,01

0

0,08*

0,46

ALEH

-3,50**

-3,01

0

0,05*

0,46

ALSH

-3,42**

-3,01

0

0,08*

0,46

p, gecikme sayısını göstermektedir ve ADF testinde gecikme uzunluklarının
belirlenmesinde AlCye göre asimtotik tutarlılığı yüksek olan (Enders, 1995:88)
Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır. A, birinci derece fark işlemcisini, L,
logaritmayı temsil etmektedir. KBG: Kişi başına reel GSYİH, KBEH: kişi başına
reel eğitim harcamaları, KBSH: kişi başına reel sağlık harcamaları. * ve**
sırasıyla %1 ve %5 anlamlılığı temsil etmektedir.
ADF birim kök test sonuçlan, GSYİH, eğitim harcamaları ve sağlık harcamalarına İlişkin zaman serilerinin
tamamının seviye itibariyle durağan olmadığı şeklindeki yokluk (sıfır) hipotezini reddedememektedir. Ancak,
aynı test serilerin birinci derece farkları alınarak yapıldığında, serilerin durağan olduğu şeklindeki alternatif
hipotez kabul edilmektedir. KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) test sonuçları da ADF birim kök testi
İle bulunan sonuçları doğrulamaktadır. KPSS testi seviye itibariyle birim kök hipotezini reddedemezken,
farkları için birim kök hipotezi reddedilmektedir. Kısaca geleneksel birim kök test sonuçları serîlerin aynı
düzeyde (1(1)] entegre olduklarını göstermektedir.
Ancak, birçok yazar standart birim kök testlerinin yapısal değişmelere maruz değişkenler için yeterli ve
uygun olmadığını ifade etmektedir. Örneğin, Perron (1989, 1990) yapısal değişmelerin varlığında standart
ADF testlerinin birim kök hipotezini reddedememe eğilimi taşıdığını göstermiştir. Dolayısıyla, değişkenlerin
durağan olmadığına yalnızca geleneksel birim kök test sonuçlarına dayalı olarak karar vermek yanıltıcı
olabilir. Bu nedenle, çalışmada ayrıca tek bir yapısal değişmeyi dikkate alan Zivot ve Andrews (1992)
(bundan sonra ZA) birim kök testi kullanılarak serilerin entegrasyon düzeyi test edilmiştir. ZA birim kök testi
aşağıdaki denklemler yardımıyla gösterilebilir.
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t > TB ise DU t =1 ve DTt*= t aksi takdirde O'dır. Burada TB olası kırılma noktasını temsil eder. Model A, trend
durağan alternatif hipotez altında, trend fonksiyonunun kesim katsayısında (intercept term) bir değişim
olduğunu, Model S, trend fonksiyonun eğiminde bîr değişim olduğunu, Model C ise her iki değişimin aynı
anda gerçekleştiğini kabul eder.
Tablo 2: ZA Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları
LKBG

Model A

Model B

ModelC

Test istatistiği
Kırılma noktası

-3,99
1999

-2,99
1988

-4,80
2001

-4,44
1989

-3,88

-5,21**

1992

1994

. -3,29

-3,14

-3,69

1989

1991

1994

LKBEH
Test istatistiği
Kırılma noktası
LKBSH

Kritik değerler

%1

%S

%1

%5

-5,43

-4,80

-4,93

-4,42

-

%1

%S

-5,57

-5,08

Kritik değerler, Zivot and Andrevvs (1992 )'den alınan değerleri göstermektedir. Parantez içindeki
değerler t-istatistiklerini göstermektedir. **, %5 önem düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir.
Tablo 2 yapısal kırılmalı ZA birim kök test sonuçlarını göstermektedir. Farklı modellere göre kınlma yılları da
farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte en geniş model olması nedeniyle C modeli temelinde bir yorum
yapıldığında, kamu eğitim harcamaları ve sağlık harcamalarında 1994 yılında GSYİH da ise 2001 yılında
yapısal bir kırılmanın varlığı tespit olunmakla beraber sadece eğitim harcamalarındaki kırılmanın kalıcı bir
etkiye neden olduğu görülmektedir. Kamu sağlık harcamaları ve GSYİH serilerinin seviye itibariyle durağan
olmadığı yokluk hipotezi reddedilememekte ve daha önce geleneksel birim kök testleri ile bulunan sonuçları
doğrulamaktadır. ZA testi, kamu eğitim harcamaları serisinin yapısal kırılmalar dikkate alındığında
geleneksel testlerle bulunan testlerin aksine seviye itibariyle durağan olduğunu göstermektedir.
3.3. Koentegrasyon Analizi
İkinci olarak yukarıda bulduğumuz sonuçlar temelinde Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen
koentegrasyon yaklaşımı kullanılarak değişkenler arasında bir uzun dönem ilişkisinin olup olmadığı
araştırılmıştır.
Pesaran vd. (2001) koentegrasyon yaklaşımının ayrıca iki temel avantajı bulunmaktadır. Birincisi, bu
yaklaşımda değişkenlerin bütünleşme dereceleri dikkate alınmadan, değişkenlerin düzey değerlerinin
arasında koentegrasyon ilişkisinin var olup olmadığını test etmek mümkündür.
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koentegrasyon testi az sayıda gözleme sahip olan çalışmalara da uygulanabilmektedir (Narayan, 2005). Bu
çalışmantnda hem gözlem sayısı oldukça sınırlıdır (n=23), hem de yapısal kırılmalann varlığında (durağanlığı
test eden en kapsamlı model dikkate alındığında) seriler aynı düzeyde entegre değildir. Sınır testinin
uygulanabilmesi için önce kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (UECM) tahmin edilir. Bu nedenle
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tahmin etmek için aşağıdaki gibi hata düzeltme modeli
oluşturulmuştur.
Atar = a0 +

auA ta + _^ a2lA İn X,_, + a3 İn Yt_x + at İn Xt_x + fft (-*)
(=1

(=ı

Burada koentegrasyon ilişkisi (H 0 : a3 = a4 =0 ) hipotezinin test edilmesi yoluyla yapılır ve hesaplanan F
istatistiği Pesaran vd. (2001)'deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılır. Eğer hesaplanan F
istatistiği alt kritik değerinden küçükse, seriler arasında koentegrasyonun olmadığına karar verilir.
Hesaplanan F istatistiği alt ve üst kritik değerler arasında ise kesin bir yorum yapılamamakta ve diğer
koentegrasyon yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Diğer yandan, hesaplanan F istatistiği üst kritik
değerin üzerinde olduğu durumda ise seriler arasında koentegrasyon ilişkisinin olduğu sonucuna varılır.
Ancak, Pesaran vd. (2001) tarafından üretilen kritik değerler 500, 1000, 20000 ve 40000 gibi gözleme
dayanan örneklemler için geçerlidir. Narayan (2005)'a göre bu kritik değerler daha büyük örneklemler için
geçerli olsa da küçük örneklem büyüklüklerinde kullanılabilir değildir. Bu nedenle Narayan (2005) 30 ile 80
gözleme dayanan örneklem büyüklükleri için yeni kritik değerler oluşturmuştur. Bu çalışmada da bizim
örneklem büyüklüğümüz 23 yıllık bir gözleme dayalı olduğu için Narayan (2005) tarafından üretilen kritik
değerler tercih edilmiştir. Optimum gecikme uzunlukları belirlenirken StC kriteri kullanılmış maksimum
gecikme uzunluğu gözlem sayımızın düşük olması nedeniyle 3 olarak alınmıştır.
Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları
F-ist Kritik Değerler
k

%S

%10

%1
Üst Sınır,
l(l>

Alt Sınır,

Üst Sınır,

KD

Alt Sınır,
1(0)

KO)

KD

5,08.

5,39

6,35

8,17

9,28

Alt Sınır,
1(0)

Üst Sınır,

4,29
1
Hesaplanan F istatistikleri
F(KBG/KBEH) a

5,63

F(KBG/KBSH) b

3,60

a

r?=0,73

/ ^ = 1,12 (0,56)
b

ff-0,67

F-ist= 4,74 (0,01)

Adjff=0,59
/

S E

R = 1,81(0,31)

Adjrf=0,48

/NO**0,14 (0,92)

/SER =

DW= 2,02

/HBT = 12,46 (0,32)

F-ist= 3,53 (0,02)
0,11(0,73)

DW= 2,36

/HEr =

17,76(0,21)

Not: k, 4 numaralı denklemdeki açıklayıcı değişken sayısıdır. F-istatistiği için kritik değerler
Narayan (2005:1988) deki Tablo Case UVden alınmıştır.
istatistiğidir, /SER

Jarque-Bera normaltte test

birinci dereceden ardışık bağımlılığın Breusch-Godfrey (BG) test istatistiğidir.

/HFT Vthite'in yöntemine göre değişen varyans için kullanılan test istatistiğidir. Parantez içindeki
değerler olasılık

değerlerini göstermektedir.
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Tablo 3 ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları îte ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki (5)
nolu model ile tahmin edilen koentegrasyon test sonuçlarını göstermektedir. Ayrıca tablonun altında
modellere ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir ve model tanımlayıcı testlerin tamamından geçmiştir.
Ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları arasındaki uzun dönem ilişkiye ait kontegrasyon F istatistiği
5,63'tür ve %10 önem düzeyinde Narayan (2005)'dan alınan üst kritik değerleri aşmaktadır. Aksine
ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki uzun dönem ilişkiyi test eden F istatistiğinin değeri ise
3,60'tır ve alt kritik değerinde altındadır. Bu sonuçlara göre ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları
arasında bir uzun dönem ilişkinin olmadığı yokluk hipotezi %1Û önem düzeyinde reddedilirken, ekonomik
büyüme ve sağlık harcamaları arasında koentegrasyon un olmadığı yokluk hipotezi %10 önem düzeyinde
dahi reddedilememektedir.

3.4. Uzun ve Kısa Dönem Etkiler
Pesaran vd. (2001) koentegrasyon testi ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları arasında uzun dönemli
bir ilişkinin olabileceğini gösterdiği için eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönem
etkisi (7) nolu denklem yardımıyla tahmin edilmiştir.
İn KBG

= aQ + £ au İn KBG

,_t + £ a2i İn KBEH

ı=l

(7)

,_, + e,

ı=0

Tablo 4: ARDL Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken KBG
Değişkenler

Katsayı

t istatistiği

Sabit

-2,90

-6,89*

İn KBEH

0,35

8,43*

Tanımlayıcı testler

İstatistikler

Adj R
F-ist
DW

z

0,90
26,57 (0,00)
2,02
0,14(0,92)
0,11 (0,73)
19,04 (0,16)

Parantez içindeki rakamlar p-olasılık
anlamlılığı
dereceden

göstermektedir,
ardışık

^NOR,

bağımlılığın

değerlerini göstermektedir.
Jarque-Bera

normalite

Breusch-Godfrey

(BG)

test
test

*,

%1

önem

istatistiğidir.
istatistiğidir.

düzeyinde

%*5£R
j?H£T

birinci
White'in

yöntemine göre değişen varyans İçin kullanılan test İstatistiğidir.
Bu modele İlişkin tahmin sonuçlan Tablo 4'te gösterilmiştir. Tablo 4'tekî sonuçlara göre, eğitim
harcamalarının uzun dönem katsayının işareti beklenildiği şekilde pozitif ve %5 önem düzeyinde, istatistiksel
olarak anlamlıdır. Eğitim harcamalarının katsayısı 0,35'dİr. Diğer bir ifadeyle, eğitim harcamalarındaki
%10'luk bir artışın, diğer şeyler sabitken, ekonomik büyümede % 3,5'lik bir artışa neden olacağı tahmin
edilmektedir.
Eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki kısa dönem etkilerini belirlemek için ise yine ARDL
yaklaşımına dayalı (8) nolu hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir.
n

A

İn KBG

= a0 + atECT,_, + £ a2iA

n

İn KBG ,_, + £ a-3lA İn KBEH + e,
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Burada

ECTt_x

.

değişkeni Tablo 4'te verilen uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir

dönem gecikmeli değeridir. Bu değişkenin katsayısı kısa dönemdeki dengesizliğin ne kadannın uzun
dönemde düzeltileceğini gösterir. Bu katsayının İşaretinin negatif ve istatistik bakımından anlamlı olması
beklenir.
Tablo 5: ARDL Modeline Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçlan
Bağımlı Değişken KBG

*

Değişkenler

Katsayı

t istatistiği

Sabit

-0,07
1,70

0,22
0,29
-2,70**

\aKBEH
ECTt_,
Tanımlayıcı testler
2

-1,21
İstatistikler

Adj R =
F-ist
DW

0,59
4,25(0,01)
1,91
1,07(0,58)

/SBR

0,03(0,84)

/HET

17,00(0,38)

Parantez içindeki rakamlar p-olasılık değerlerini göstermektedir.
**, %5 önem düzeyinde
anlamlılığı göstermektedir, tftiofu Jarque~Bera normalite test istatistiğidir. J?SER birinci
dereceden ardışık bağımlılığın Breusch-Godfrey (BG) test istatistiğidir. ^ H E T vVhite'in
yöntemine göre değişen varyans için kullanılan test istatistiğidir.
Kısa döneme ilişkin modelin tahmin sonuçlan Tablo 5'te gösterilmektedir. Modelde hata düzeltme teriminin
katsayısı (ECT t ^) -1.21 olarak tahmin edilmiştir. Katsayının işareti beklendiği gibi negatiftir ve istatistiksel
olarak %5 önem düzeyinde anlamlıdır. Hata düzeltme, katsayısının l'den büyük olması Narayan ve Smyth
(2006)'da İfade ettiği gibi, sistemin dalgalanarak uzun dönem dengesine gelebileceğini göstermektedir. Bu
dalgalanma her seferinde azalarak uzun dönemde dengeye dönüşü sağlayacaktır. Ayrıca Banerjee vd.
(1998)'e göre hata düzeltme katsayısının istatistiki açıdan anlamlılığının yüksek olması değişkenler
arasındaki koentegrasyon un daha ileri derecede bir kanıtıdır. Bizim modelimizde de hata düzeltme katsayısı
%5 önem düzeyinde istatistik bakımdan anlamlıdır ve değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığını
doğrulamaktadır.
Tablo 5'teki ARDL modeli incelendiğinde; kısa dönemde de eğitim harcamalarının katsayısı beklenene uygun
şekilde pozitiftir. Fakat katsayı istatistik bakımından anlamsızdır. Diğer bir İfadeyle, eğitime yapılan kamu
harcamaları kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde etkili değildir.
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Şekil 2: CUSUM ve CUSUMSQ Yapısal Kararlılık Testi
1,6

10

1.2-

5-

0.8-

0.4-5-

0.0

-0.4

-10
96

97

98
—

99

00

CUSUM

01

02

03

04

05

96

5%Significance

97

98

99

00

CUSUM of Sguares

01

02

03

04

05

5% Significance

Tahmin edilen modelin yapısal kararlığını sınamak için ayrıca CUSUM ve CUSUMSO. kararlılık testleri
yapılmıştır. Şekil 2 bu testleri göstermektedir. Grafiklerden elde edilen kanıtlar modelin analiz edilen dönem
sürecince kararlı olduğunu göstermektedir.
3.5. Nedensellik
İki değişken arasında uzun dönemde bir ilişki varsa en azından bir yönde nedensellik de olacağından, (3)
nolu denklem yardımıyla ayrıca nedensellik ilişkisi ve nedenselliğin yönü araştırılmıştır. Nedensellik iki
değişkenin gecikmeli değerlerinin birlikte istatistik bakımdan anlamlılığı test edilerek tahmin edilir.
Dolayısıyla (3) nolu denklemde, iki değişkenin seviye itibariyle gecikmeli değerlerinin birlikte istatistik
bakımdan sıfırdan farklı olması (H0:a3 = a 4 = 0 ) , eğitim harcamalarından ekonomik büyümeye bir uzun
dönem nedenselliğin olduğunu gösterecektir. Ekonomik büyümeden eğitim harcamalarına uzun dönem
nedensellik de aynı şekilde, eğitim harcamalarının bağımlı değişken olarak alındığı (3) nolu denkleme benzer
bir denklem yardımıyla test edilir.

Bağımlı değişken

Tablo 6: ARDL Modeli Nedensellik Test Sonuçlan
İn KBG
InKBEH

Bağımsız değişken

InKBEH

İn KBG

F-ist

5.63***

7.92*

%10

%5

%1

%5

Alt sınır
Ost sınır

4.29
5.08

5.39

6.84

4.94

6.35
7.84
5.73
InKBEH => nKBG
lnKBG=> InKBEH
Nedenselliğin yönü
F-istatıstiği için kritik değerler Narayan (2005:1988) deki Tablo Case lirden alınmıştır. *
ve***, sırasıyla %1 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 6 nedensellik test sonuçlarını göstermektedir. Nedensellik test sonuçlarına göre, eğitim
harcamalarının ekonomik büyümenin ve ekonomik büyümenin eğitim harcamalarının Granger nedeni
olmadığı yokluk hipotezi reddedilmektedir. Özellikle ekonomik büyümeden eğitim harcamalanna
nedensellik ilişkisinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Kısaca incelenen dönemde Türkiye'de ekonomik
büyüme ile ve eğitim harcamaları arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tahmin edilmiştir.
4. İnovasyon Muhasebesi
Etki-tepki ve varyans ayrışım analizleri birlikte "inovasyon muhasebesi" olarak anılır. İki (veya daha fazla)
değişkene ait seriler arasındaki ilişkiyi irdelemek için Vektör Otoregresyonun Vektör Hareketli Ortalama
(VMA) karşılığından faydalanılır. VAR sisteminde yer alan değişkenlerin uğradıkları şokların zaman içinde
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etkilerinin izlenmesine yarayan metot Sims (1980) tarafından geliştirilmiştir {Enders, 1995: 305, 312).
Burada sistemin tanımlanabilirliğini sağlayan bir çok yöntemden biri olan Cholesky ayrışımı kullanılacaktır.
4.1. Etki-Tepki Analizi
Etki-tepki analizi ile değişkenlerden herhangi birinin karşılaştığı bir standart sapmalık veya bir birimlik şokun
kendi ve diğer değişken üzerinde bıraktığı etki irdelenmektedir.

yt

zt

$jk ( 0 ' y

i=0

ve 2

V l l ( 0 ^12 ( 0

•yt-i

&ı (0

• zt-i

*

B

(0

(9)

değişkenlerinin uğradıktan şokların ( v e 6^) her iki değişkenin üzerinde dinamik etkisini

öiçen etki katsayılarıdır. Etki-tepki fonksiyonunun etki katsayılarının birikimli olarak hesaplanması ise
değişkenlerin karşılaştıkları şokların kendi ve diğer değişken üzerinde zaman içinde bıraktıkları toplam etki
izlenebilmektedir.
Bu çalışmada Cholesky ayrışımı kullanılmıştır. Bu ayrışım değişkenlerin sıralanmasına hassastır: İlk gelen
değişken diğer değişken(ler) üzerinde anlık etkiye sahip değildir. Sıralama eğer değişkenlerin hata terimleri (
eyI ve £ „ } arasında korelasyon sıfırsa önemsizdir. Öte yandan korelasyon katsayısı bire eşitse aslında
sistemde her iki değişkeni de etkileyen tek şok vardır. Uygulamada değişkenlerin anlık etkisine ilişkin bir
teorik altyapı yoksa Cholesky sıralaması değiştirilerek bulgulardaki farklılaşma izlenmektedir (Enders, 1995:
309).
Bu çalışmada kamu eğitim ve sağlık harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Herhangi bir
yılda eğitimde veya sağlıkta ortaya çıkan bir değişmenin o yılın üretimi yerine daha çok sonraki yıl üretimleri
üzerinde etki yaratmasını beklemek daha makul görünmektedir. Ancak eğitim veya sağlık düzeylerinin,
üzerinde anlaşılabilir ölçülerini bulmak kolay değildir. Burada kişi başına düşen kamu eğitim harcamaları ve
sağlık harcamalan ile büyüme arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve sağlıkta kamu
harcamalarındaki değişmelerin ortaya çıktıkları yılın gelirini etkilemeleri de beklenir. Bu yüzden iki
sıralamadan (eğitim-büyüme ve büyüme-eğitim ve sağtık-büyüme ve büyüme-sağlık) elde edilen etki-tepki
ve ayrışım analizleri sonuçlan sunularak Cholesky sıralamasının önemi araştırılmıştır.
4.1.1. Eğitim ve Büyüme Değişkenleri Arasında Etki-Tepki Analizi
Üçüncü bölümde sunulan koentegrasyon sonuçlarına göre kişi başına düşen kamu eğitim harcamalan ile
büyüme arasında uzun dönem ilişki doğrulanırken kişi başına kamu sağlık harcamaları İle kişi başına
gelirdeki büyüme arasında uzun dönemde bir ilişki tespit edilememiştir. Aralarında koentegrasyon tespit
edilen değişkenler arasında etki-tepki analizi yapılırken doğrudan VAR tekniğinin kullanılmasının hatalı
sonuçlar vereceği literatürde tartışılmaktadır. Buna göre etki-tepki analizi VECM (vektör hata düzeltme
modeli)'ten türetilen hata düzeltme terimini (ECT) içeren VAR sistemine dayanmalıdır. Böylece VAR-ECM
etki-tepki fonksiyonları uzun dönem ve kısa dönem parametreleri ile düzeltme etkilerini bir arada dikkate
alan bir dinamik simülasyon anlamına gelmektedir.
Şekil 3'te yer alan birikimli etki-tepki fonksiyonu grafiklerine göre kişi başına eğitim harcamaları ile büyüme
arasında birikimli tepki tahminlerinin tamamı Monte Carlo tekniği ile 1000 tekrarla oluşturulan %95 güven
sınırları İçinde yer almaktadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre kişi başına eğitim harcamalarının
uğradığı bîr standart sapmalık şok (yaklaşık 0,16 birim) ilk yılda kişi başına gelirde sadece 0.04 birimlik bir
etki yaratmaktadır ve grafikte gösterilen on beş yıllık dönemde birikimli etkinin neredeyse yatay bir seyir
izlediği gözlemlenmektedir: Buna göre, 15 yıl sonra bile kişi başına gelir eğitimin uğradığı şoktan dolayı
başlangıç değerinin 0,04 birim üzerinde seyretmektedir. Öte yandan kişi başına gelirin uğradığı bir standart
sapmalık şok (yaklaşık 0,06 birim) kişi başına eğitim harcamaları üzerinde ilk yılda (model gereği) etki
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göstermemekte, izleyen yıllarda önce 0,055'lik ve 0,072'lik etki yaratmaktadır. Beş yıllık bir süreden sonra
kişi başına düşen eğitim harcamalarında gelirdeki değişme kaynaklı değişme başlangıç değerinin yaklaşık
0,08 birim üzerinde sabitlenmektedir.
Etki-tepki analizinde hem eğitimde hem de gelirde oluşan değişmelerin pozitif ve anlamlı olması önceki
bölümde bu değişkenlerin birbirlerinin nedeni oldukları sonucu île örtüşmektedir. Buna rağmen gelirdeki
değişmenin eğitim harcamaları üzerindeki etkisi, eğitimin gelir üzerindeki etkisinden az da olsa daha
güçlüdür. Bu bulgu da yine önceki bölümde yer alan nedensellik analizinde ulaşılan ekonomik büyümeden
eğitim harcamalarına daha güçlü nedensellik bulgusu ile örtüşmektedir.
Şekil 3: Kişi Başına Eğitim Harcamaları ve Gelir İçin Birikimli Etki-Tepki Fonksiyonları
(Cholesky sırlaması: KBEH, KBG)
Ş O K L A R (1 Std Sapma; ± 2 Std Hata)
KBG'den KBEH'na

KBEH'ndan KBEH'na

KBEH'ndan KBG'e

KBG'den KBG'e

Ekte yer alan etki-tepki grafiklerinde görüldüğü gibi Cholesky sıralaması kişi başına gelir ve kişi başına eğitim
harcaması olduğunda temelde büyük farklılıklar ortaya çıkmamaktadır. Öncelikle birikimli tepki
tahminlerinin tamamı yüzde 95 güven sınırları arasında kalmaktadır. Dolayısıyla tepkiler istatistiksel olarak
anlamlıdır. İkinci olarak değişkenlerden birinin aldığı şoka diğerinin verdiği tepki tahminleri farklı olsa da
tepkinin gücü açısından eğitim harcamaları-büyüme sıralamasına benzer sonuç alınmaktadır: Kişi başına
gelirdeki büyümenin uğradığı şoka, kişi başına eğitim harcamalarındaki büyümenin verdiği birikimli tepki,
eğitimin aldığı şoka büyümenin verdiği tepkiden daha büyüktür. Buradan anlaşılmaktadır ki Cholesky
sıralaması etki-tepki analizini fazla etkilememektedir. Şoklar arasında korelasyonun düşük olması sıralamayı
önemsiz hale getirir. Bu durumda alternatif Cholesky sıralamasına rağmen etki-tepki ve varyans ayrışımları
benzer sonuçlar verir (Enders, 1995: 312).
4.1.2. Sağlık ve Büyüme Değişkenleri Arasında Etki-Tepki Analizi
Üçüncü bölümde kamu sağlık harcamaları ile kişi başına gelir arasında koentegrasyon ilişkisinin yokluğu
hipotezi reddedilememişti. Bu yüzden sağlık ve büyüme arasındaki etki tepki analizinde standart VAR
kullanılmıştır.
Şekil 4'te sergilenen sağlık harcamaları ve büyüme arasındaki etki-tepki grafiklerden izlenebileceği gibi
sağlık harcamalarının karşılaştığı şoklara büyümenin verdiği tepki neredeyse tüm zaman dilimlerinde sıfır;
büyüme şoklarının sağlık harcamalarına etkisi ise olumlu ve daha büyüktür. Yine de her iki yönde de tepkiler
istatistiksel olarak anlamlı değildir (Güven aralığı Runkle tipi bootstrap-yeniden örnekleme- metodu
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kullanılarak oluşturulmuştur). Bu sonuç, önceki bölümde iki değişken arasında koentegrasyon ilişkisinin
olmadığı bulgusu ile uyumludur. Her iki değişkenin uğradığı şoklara kendilerinin verdiği tepkilere
bakıldığında, tepkilerin pozitif olduğu fakat sağlık harcamalarında sadece üç yıl için anlamlı İken büyüme de
on iki yıl anlamlı olduğu görülmektedir.
Şekil 4: Kişi Basına Sağlık Harcamaları ve Gelir İçin Birikimli Etkİ-Tepki Fonksiyonları
(Cholesky sıralaması: KBSH, KBG)
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Ek Şekil 2'de Cholesky sıralaması kişi başına büyüme ve sağlık harcamaları olarak değiştirildiğinde elde
edilen birikimli tepki grafikleri yer almaktadır. Sıralamanın değişmesinin sonuçlar üzerinde etkisiz olduğu
açıkça görülmektedir.
4.2. Varyans Ayrışımı
Tahmin hataları varyans ayrışımı, değişkenin zaman içinde hareketinin, kendi ve diğer değişken(ler)in
şokları tarafından açıklanan oranını verir. Örneğin, Sxt şokları { ^ t } ' n i n tahmin hatalarındaki değişmenin
hiçbir bölümünü hiçbir dönemde açıklamamakta ise bu {yyî}

serisinin dışsal olduğunu gösterir. Bu

durumda {yt} serisi, {ezt} şoklarından ve {zt} serisinden bağımsız olarak değişmektedir. Öbür uçta ise
€

z l

şoklarının { ^ , } ' n i n tahmin hataları varyansının tamamını açıklaması yer alır. Bu durumda {}> ( }'nin

tamamen içsel bir değişken olduğu sonucuna varılır (Enders, 1995:311).
Aşağıda önce kişi başına eğitim harcamaları ile büyüme arasında varyans ayrışımı ardından da kişi başına
sağlıkla büyüme arasındaki varyans ayrışımı ele alınacaktır.
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4.2.1. Eğitimle Büyüme Arasında Varyans Ayrışımı
sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 7: Kişi Başına Eğitim Harcamaları (KBEH) ve Kişi Başına Gelirin (KBG) Tahmin Hataları ve Varyans
Varyans Ayrışımları
KBG'İn Varyans
KBEH'nın Varyans Ayrışımı

Ayrışımı

KBEH
Periyod S.H. (%)

KBEH
S.H. (%)

KBG

(%)

KBEH'nın Varyans
KBG'İn Varyans Ayrışımı

Ayrışımı

(%)

KBG
Periyod S.H. (%)

KBG
S.H. (%)

(%)

0,18 37,5

62,5

KBG

KBEH

(%)

KBEH

1

0,16 100.0

0.000 0,08 36,1

63,9

1

0,06 100.0 0.000

2

0,19 91,4

8,6

0,11 36,2

63,8

2

0,06 82,4

17,6

0,26 32,0

68,0

3

0,21 81,9

18,1

0,14 36,4

63,6

3

0,07 75,2

24,8

0,31 30,8

69,2

4

0,23 74,5

25,5

0,16 36,4

63,6

4

0,07 69,1

30,9

0,35 30,0

70,0

5

0,25 68,9

31.1

0,18 36,5

63,5

5

0,08 64,4

35,6

0,40 29,6

70,4

6

0,27 64,7

35,3

0,19 36,5

63,5

6

0,08 60,7

39,3

0,44 29,4

70,6

7

0,29 61,5

38,5

0,21 36,5

63,5

7

0,08 57,7

42,3

0,48 29.1

70,9

8

0,31 58,9

41,1

0,22 36,5

63,5

8

0,09 55,2

44,8

0,51 29,0

71.0

9

0,32 56,8

43,2

0,24 36,5

63,5

9

0,09 53,0

47,0

0,54 28,9

71,1

10

0,34 55,1

44,9

0,25 36,5

63,5

10

0,09 51,2

48,8

0,57 28,8

71,2

15

0,40 49,5

50,5

0,31 36,6

63,4

15

0,11 45.0

55,0

0,69 28,5

71,5

Cholesky Sıralaması: KBEH, KBG

Cholesky Sıralaması: KBG, KBEH

KBEH ilk yılda kendi varyansmın tamamını açıklarken ikinci yılda yüzde 91'ini açıklamakta on beş yıl sonra ise
kendi varyansmın sadece yüzde 50'sînî açıklamaktadır. İkili değişkenli sistemde doğaldır ki geriye kalan
yaklaşık yüzde 50'lik varyans KBG tarafından açıklanmaktadır. KBG'İn varyansmın yaklaşık yüzde 36'sı ilk
yılda KBEH tarafından açıklanırken geriye kalan yaklaşık yüzde 64'lük bölüm KBG'İn kendisi tarafından
açıklanmaktadır. Cholesky sıralamasının değiştirilmesi ile oranlar değişmekte ise de genel tablo fazla
değişmemektedir. On beş yıl sonra KBEH'nın yüzde 55'i (yüzde 36,6'sı yerine) KBG tarafından geri kalan
yüzde 45'lik bölüm kendisi tarafından açıklanmaktadır. KBEH'nın varyansmın ise yüzde 28'i (yüzde 50,5'i
yerine) KBG tarafından açıklanmaktadır.
Bu sonuçlara göre kişi başına eğitim harcamaları ile kişi başına gelirin dışsal değişken olmadıkları, birbirlerini
etkiledikleri görülmektedir. Bu bulgu hem koentegrasyon analizi sonuçları ile hem de etki-tepki analizi
sonuçları ile uyumludur.
4.2.1. Sağlıkla Büyüme Arasında Varyans Ayrışımı
Tablo 8'de sağlık ile büyüme arasında farklı Cholesky sıralamaları île elde edilen varyans ayrışım sonuçları
yer almaktadır. Buna göre, on beş yıllık döenm sonunda kişi başına sağlık harcamalarının kişi başına gelir
tarafından açıklanan yüzdesi sadece yüzde yarımdır. Kişi başına gelirin kişi başına sağlık harcaması
tarafından açıklanan yÜ2desi ise ilk yılda yaklaşık yüzde 20 iken on beş yıl sonra yüzde 18,5'tir. Cholesky
sıralaması değiştiğinde de genel tablo değişmemektedir.
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Tablo 8: Kişi Basına Sağlık Harcamaları (KBSH) ve Kişi Başına Gelirin (KBG) Tahmin Hataları ve Varyans
Varyans Aynşımlan

KBSH'nın Varyans Ayrışımı
KBSH
Periyod S.H. (%)
1
2
3
4
5
6

0.15 100.0
0.15 99.5

7
8
9
10
15

0.15 99.5
0.15 99.5
0.15 99.5
0.15 99.5
0.15 99.5

0.15
0.15
0.15
0.15

99.5
99.5
99.5
99.5

KBG'İn Varyans
Ayrışımı

KBG

KBG'İn Varyans Ayrışımı

KBSH KBG

KBG

KBSH

{%)

S.H. (%)

[%)

Periyod S.H. (%)

0.000
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.05 19.9
0.05 18.6
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5

80.1
81.4
81.5
81.5
81.5
81.5

1
2
3

0.15 100.0 0.000
0.15 99.5
0.50
0.15 99.5 0.50

4
5
6

0.15 99.5
0.15 99.5
0.15 99.5

0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50

0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5

81.5
81.5
81.5

7
8

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.50
0.50

Cholesky Sıralaması: KBSH, KBG

81.5
81.5

9
10
15

99.5
99.5
99.5
99.5
99.5

KBSH'nın Varyans
Ayrışımı

<*)

S.H.

KBG

KBSH

{%)

(%)

19.9
18.6

80.1
81.4
81.5
81.5
81.5
81.5

0.50
0.50
0.50

18.5
18.5
18.5
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5
0.05 18.5

0.50
0.50

0.05 18.5
0.05 18.5

81.5
81.5

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

81.5
81.5
81.5

Cholesky Sıralaması: KBG, KBSH

Bu durumda iki değişken arasında ilişkinin zayıf olduğu görülmektedir. Özellikle kişi başına sağlık
harcamalarının kişi başına gelire göre dışsal bir değişken olduğu söylenebilir. Böylece kamu sağlık
harcamalan düzeyi gelirdeki değişmelerden çok başka faktörler tarafından etkilenmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Ekonomik büyüme ve kalkınma carileri serilerinin uzun dönem trend değerlendirmesi her üç değişkenin de
artış trendine sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum ekonomik büyüme İle kalkınma carileri arasında
uzun dönemde pozitif bir ilişki olabieleceği ihtimalini görsel olarak akla getirmektedir. Ancak gerekli
durağanlık testleri yapılarak entegre düzeyleri tespit edildiğinde geleneksel birim kök testleri her üç
değişkenin de birinci dereceden entegre olduklannı göstermekle beraber yapısal kınlmah test yapıldığında
kalkınma carileri serilerinin farkının kişi başına gelir serisinin ise eğiliminin durağan olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Zaman serilerinin kısa olması ve aynı düzeyde entegre olmamalan nedeniyle ARDL yöntemi
uygulanarak uzun-kısa döenmli ilişkiler ve uzun dönem nedensellik ilişikisi tahmin edilmiştir. Ekonomik
büyüme ve eğitim harcamalar arasındaki uzun dönemde koentegresayon ilişkisi olduğu fakat sağlık
harcamaları ile büyüme arasında uzun dönemli ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Metin içinde tartışıldığı gibi
bu bulgu sağlık-eğitim ilişkisinin yokluğu anlamına gelmemektedir.
Uzun dönemde ve kısa dönemde ekonomik büyüme ile kamu eğitim harcamalan arasında beklenene uygun
şekilde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte kısa dönem katsayısı istatistiksel açıdan anlamsızdır.
Böylece kamu eğitim harcamaları, büyümeyi kısa dönemde etkilemezken uzun dönemde kamu eğitim
harcamalarındaki yüzde 10'luk artış diğer şeyler sabitken ekonomik büyüme üzerinde yüzde 3,5'luk bir
artışa neden olmaktadır. Zaten maliye I iter a ütü r ünde de kalkınma carilerinin beşeri sermayeyi artırarak
özellikle uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyeceği tartışılmaktadır. Bulgular bu teorik beklentiyi
karşılamaktadır.
Etki-tepki analizleri sonucunda kamu eğitim harcamaları ile büyüme hem kendi şoklanna hem de diğer
değişkenin şoklarına uzun dönemde sıfırlanmayan pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepki vermektedir.
Cholesky sıralamasının değiştirilmesi tepkinin büyüklüğünü kısmen etkilese de ana sonucu
etkilelmemektadir. Kamu sağlık harcamaları ile büyüme arasındaki uzun dönem ilişkiye bakıldığında ise
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sağlık harcamalarındaki şoka büyümenin neredeyse hiç tepki vermediği görülmektedir. Büyüme şoklarına
sağlık harcamalan pozitif tepki vermektedir. Ancak tepki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kendi şoklarına
verdikleri tepkilerin sağlıkta daha kısa süreli olması kamu sağlık harcamaları şoklannın daha çok siyasal
dinamiklere bağlı olması ile açıklanabilir. Büyümenin kendi şoklarına verdiği birikimli tepkinin daha uzun
süreli anlamlı olması ise büyümeyi etkileyen örneğin pozitif teknoloji şoklannın özelliği ile alakalı olabilir.
Aslında eğitim-büyüme arasındaki etki-tepki analizi sonuçlan ile sağlık-büyüme arasındaki etki tepki analizi
sonuçları eşbütünleşme analizi bulguları İle örtüşmektedir.
Varyans ayrışımında ise uzun dönemde eğitim varyansmın yaklaşık yüzde 50'sinin büyüme tarafından
açıklanmaktadır. Büyüme varyansmın eğitimle agklanan varyans yüzdesi ise yaklaşık yüzde 37'dir. Sağlık ve
büyüme arasındaki varyans aynşım analizi sonuçlarına göre ise her İki değişkenin varyansmın çok küçük bir
bölümü diğeri tarafından açıklanmaktadır. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin zayıflığına işaret etmektedir.
Özenle vurgulanması gereken nokta ise bu bulguların kalkınma carileri ile büyümeye İlişkin olduğu, eğitim
ve sağlık ile büyüme arasındaki ilişkinin varlığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmaması gerektiğidir. Bulgular
kamu eğitim harcamalan ve büyüme arasında uzun dönemli çift yönlü ilişkiye işaret etmekle VVagner ve
Keynesyen yaklaşımlannın her İkisinin de geçerli olduğunu kısmen göstermektedir.
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EKLER:
Ek Şekil 1: Kişi Başına Eğitim Harcamalan ve Gelir İçin Birikimli EtkMepki Fonksiyonları
(Cholesky sırlaması: KBG, KBEH)
Ş O K L A R (1 Std Sapma; ± 2 Std Hata)
KBG'den KBG'e

o.oe
0.07
0.06
0.05
•.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01

KBEH'ndan KBG'e
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0.200
0.175 0.150 0.125 0.100 •0.075 0.050 0 025 0.000
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KBEH'ndan KBEH'na

Ek Şekil 2: Kişi Başına Sağlık Harcamalan ve GeJİr İçin Birikimli Etki-Tepkİ Fonksiyonları
(Cholesky sıralaması: KBG, KBSH)
Ş O K L A R (1 Std. Sapma; t Std. Hata
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Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Sayın Savaşan'a ve Sayın Çetintaş'a bende teşekkürlerimi sunuyorum. Özetle şunu ortaya koymaya çalıştılar.
Kişi başı eğitim harcamalannın büyümeyle ilişkisi olduğunu ve büyümenin de kişi başı eğitim harcamalarını
artırdığını belirttiler. Ama böyle bir ilişkinin sağlık harcamasıyla büyüme arasında doğrudan bir İlişkinin
olmadığına değindiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuda soru sormak isteyen
arkadaşlarım var mı? Kayda alındığı içi» önce isimlerini belirtsinler ve bütün soruları izninizle alalım. Sonra
arkadaşlarım cevaplandırsınlar. Buyurun.
Doç.Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Teşekkürler. Ben tebliğde bir karışıklık gibi bir şey gördüm onun neti eştiril m esini rica edecektim
arkadaşlarımızdan. Bu nedensellik testini yaparken kısıt olarak A3=A4=0 gibi bir kısıttan bahsediyorsunuz.
Bunu 3 no'lu denklem diyorsunuz ama yani 3 no'lu denklemde herhalde yanlışlıkla burada öyle çıkmış
tebliğde bu 5 olabilir, ama 5 olsa bile bu daha önce yaptığınız Pesaran yaklaşımıyla koentegrasyon testindeki
kısıtların aynısı yani koentegrasyon testiyle nedensellik testi aynı şeylermiş gibi görünüyor. Bunda bir
tuhaflık yok mu? Bir ikincisi yine bununla ilgili, bu.diğer yöntemin de kullanıldığı zaman nedensellik testleri
bir kısa dönem nedensellik, uzun dönem nedensellik ayırımı var. Orada sizin uzun dönem nedensellik diye
ortaya koyduğunuz bulgu hata düzeltme teriminin kullanılmasıyla elde edilmiş bir nedensellik sonucu
olmadığı için aslında uzun dönem nedenselliği göstermiyor. Yani burada da bir karışıklık yok mu acaba, belki
de hani farklı bir yaklaşım olabilir. Onu öğrenmek İstiyorum. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? Buyurun.
Prof.Dr. Mircan TOKATUOĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Tebliğ sahibi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Benim kısa bir sorum var. Acaba bu çalışma yani kamu eğitim
harcamalarının özellikle büyüme üzerindeki etkisi eğitim düzeyi bakımından ete alınabilseydî yani arkadaşlar
bunu düşünmüşler miydi? Merak ettim. Nasıl bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Bu politika yapıcılar açısından
önemli bir ipucu oluşturabilirdi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Evet, iki arkadaşımız arkada, mikrofonu oraya verirseniz.
Prof.Dr. İsmail TATUOĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Efendim Fatih ve Hakan Bey'e çok teşekkür ederim. Tabi bu çalışmanın önemli sonucu büyümeyle sağlık
harcamalarının arasında bir ilişki, bu çalışmanın önemli sonucu sağlık harcamalarıyla büyüme arasında bir
ilişkinin olmayışı şeklinde ortaya koyuyor yani bu tebliğ. Tabi burada şöyle bir duruma veya şu konuyu
aktarmak lazım. Bir birim sağlık harcamalarındaki artışın büyüme üzerindeki etkisi için gereken zaman
eğitime göre 2,5 kat daha fazla. Dolayısıyla aynı zaman diliminde eğitim harcamalarına göre sağlık
harcamalarındaki sonucun anlamsız çıkması biraz zaman dilimiyle alakalı bir konu. Bunun dikkate alınması
gerekiyor. Bir ikincisi de bu ilişkide biraz zaman yani aynı sonuç aynı zaman diliminde, ikisi hem sağlık hem
eğitim harcamalarında, aynı zaman dilimi içinde, aynı zaman diliminde benzer sonuçları beklemek zaten
doğru değil. Bu 2,5 kat kadar, yapılan çalışmalarda 2,5 kat kadar bir birimlik sağlık harcamasının ekonomiye
etkisiyle bir birimlik eğitim harcamasının ekonomi üzerindeki etkisi zaman süreci olarak 2,5 kat kadar bir
farklılık var. Bir de ben özellikle bunun dikkate alınmasını rica edeceğim. Eğitim harcamalarının ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi analiz edilirken tabi kamu eğitim harcamaları da olsa biraz eğitim seviyesi, hangi
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eğitim seviyesine harcama yaptığınız ve ekonominin gelişmişlik durumuyla yakından bağlantılı bu konunun
da dikkate alınmasını ben şahsen talep ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Yani demek istiyorsunuz ki yüksek öğretimde eğitim harcamasını artırmak büyümeye daha olumlu etki
yapar demek istiyorsunuz değil mi?
Prof.Dr. İsmail TATUOĞLU
Ben şunu söylüyorum efendim. Çalışmalar şöyle söylüyor; az gelişmiş ülkelerde ilk eğitim kesimine yapılan
harcamaların fiziki yatırımlardan daha fazla ekonomiyi etkilediğini ekonomik seviye geliştikçe eğitim
yatırımların yüksek eğitime kaydırmanın gerektiğini, bu durumun dikkate alınması gerekiyor. Bir de sağlık
harcamalarında çalışılan zaman sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum, sağolun. Buyurun efendim.
Dr. Tolga DEMİRBAŞ (Uludağ Üniversitesi)
Ben öncelikle tebliğ için hocalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ancak bu sağlık harcamalan
ile büyüme arasındaki ilişkinin bulunmaması sonucu ampirik olarak çok ilginç geldi açıkçası. İlk sayfada
belirtiliyor bu konu, bu harcama türleriyle büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran ampirik sonuçlann tamamı
özellikle sağlık harcamalan için teorik beklentiye uygun bulgular sağlamamaktadır deniliyor. Bu çok iddialı
geldi açıkçası bana. Tebliğde bununla ilgili literatürden birkaç araştırma verilebilirdi, destekleyici olması
açısından. Bunun dışında Tatlı oğlu hocama yine katılıyorum. Zaman gecikmesi acaba dikkate alındı mı sağlık
harcamalarının etkisi en azından on yıl sonra belki ekonomiye etki edebilecektir. Bununla ilgili acaba
çalışmacılar bu noktayı acaba dikkate aldılar mı? Bir de şöyle bir sonuç çıkıyor tebliğden eğer sağlık
harcamalarının büyüme üzerinde etkisi yok ise Türkiye'de sağlık seviyesinde bir gelişme olmadığı yani bu
sağlık harcamalarının verimli olmadığı sonucu ortaya çıkıyor, ama biz baktığımız zaman ortalama yaşam
ömrünün Türkiye'de hep yükseldiğinden bahsediyoruz. Yani o zaman böyle bir çelişkide ortaya çıkmıyor
mu? Yani sağlık harcamasının büyüme üzerinde etkisinin sağlık seviyesine baktığımız zaman olumlu olması
gerekir. Bu konuda acaba hocalarım ne düşünüyorlar? Bunu öğrenmek istedim. Teşekkürler.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum sorunuz için. Buyurun efendim.
Mustafa ŞAHİN (T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu)
Ben teşekkür ederim önemli bir sunuştu, çok yararlandım. Benimde sorum eğitim ve sağlık harcamalarının iç
kompozisyonunun nasıl varsayım!iyoruz yani önce eğitime yönelik personel harcamalarıyla veya diğer cari
ve yatınm dağılımına yönelik bir kabul var mı yani bir ön kabulümüz var mı? Bunların çünkü büyümeye
etkileri farklı olacaktır. Hocalarım bu konuda neler düşünüyor. Merak ettim. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
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Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Şimdi bu analizlere ben her zaman şüpheyle bakıyorum. Biliyorsunuz sosyal bilimlerde rakamlar konuşmaz,
konuşturulur. Şimdi bu analiz sonuçlarına baktım. Eğitim herkesin eğitimi 70 milyonun eğitimi ve sağlığı aynı
varsayılıyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'de 70 milyon insan var, bir Prof. Dr. hocamızın ülke ekonomisine
katkısı İle ilkokul mezunu olmayan bir vatandaşımızın katkısı aynı varsayılıyor. Dolayısıyla bu varsayımlar çok
sakat bence. Sağlık için de aynı şey geçerli. Öyle İnsanlarımız var yılın 12 ayı hastanede yatıyor, çoğu
insanımız var yılın 12 ayı çalışıyor, katma değer üretiyor. Bilgisayar programı yapıyor. Dolayısıyla katkılar çok
farklı ve böyle araştırma yaparsak biraz sakata geliriz gibi geliyor. Dün hocalarımız açıkladı, doğudaki
illerimize bizim müthiş bir eğitim ve sağlık harcamamız var, ama bakıyoruz büyüme İzmit'te, işte kıyı
kesimlerimizde. Dolayısıyla bunları artık ülke seviyesinden lokale indirmek lazım, bölge düzeyine indirmek
lazım, gerekli düzeye indirmek lazım. Biliyorsunuz dünyada Çin son on yılda olağanüstü bir gelişme yapıyor.
Oradaki insanların yaşam düzeylerine bakıyorsunuz, eğitim seviyesine bakıyorsunuz, sağlığına bakıyorsunuz.
Benim anladığım kadarıyla bu açıklamalar bunu yeteri kadar İzah etmiyor. Dolayısıyla buna biraz daha farklı
bakmak lazım. Sosyal bilimlerde bu analizleri kullanırken her zaman şüpheli yaklaşmak lazım diye
düşünüyorum. Teşekkür ederim. Siz bu lokal örnekleri nasıl izah ediyorsunuz, açıklama yaparsanız memnun
kalırım. Teşekkürler.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Başka soru sormak isteyen, buyurun.
Prof.Dr. Güneri AKALIN
Arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Derli toplu bir araştırma yapmışlar. İki şeyi hatırlatmak istiyorum. Birincisi,
burada yaptığınız iş teoriyi test etmek oluyor. Birçok ülkede beklenen sonuçlardan biraz farklı bir sonucu en
azından sağlık alanında almış oluyorsunuz. Ancak, yinede şuna biraz kuşkuyla yaklaşmanız ve sebebini
araştırmanız lazım. Çünkü aynı dönemde insan ömrü yani ömür bekleyişi artıyor. Ömür bekleyişinin arttığı
bir dönemde kamu sağlık harcamalarıyla büyüme arasında bir ilişki yoktur demek biraz zor gibime geliyor.
Burada dikkat edin, yani teoriyi test eden bir insan olarak dikkat edin. İkinci bir hususta sizin bu
_ bulgularınızdan eğitim sektörü için sermaye-hasıla katsayısı çıkartmak mümkün, yani % 10'luk bir büyüme
eğer % 3.5 ile bölersiniz 2.90 falan yıllık bir sermaye hasıla katsayısına ulaşmış, varmış oluruz ki bu fiziki
sermayede olan 5 buçuk filan gibî bîr rakamla çok küçük bir rakam, o zaman sizin çalışmalarınızdan şu sonuç
çıkarılıyor: bizim eğitime ayrılan, ayırmamız gereken kaynağı arttırırsak büyüme hızlanabilir, fizikî sermaye
yerine biz eğitime yatırım yaparsak bu büyümeyi hızlandırabiliriz. Dolayısıyla, bu sonuçları farkında olarak
tekrardan yazarsanız ya da ele alırsanız sevindirici olur, teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Başka soru sormak isteyen arkadaşım yok, var afedersiniz.
Yrd.Doç.Dr. Murat ASLAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu güzel sunumları için. Krugman'ın 1994'de söylediği güzel bir laf var
"kalkınma akşamdan sabaha olmaz" diye dolayısıyla şimdi arkadaşlar büyümeyle eğitim ve sağlık
araştırmaları arasında ilişkiyi araştırmışlar bu biraz daha Keynesyen çarpan modelinin çalışıp çalışmadığıyla
alakalı bence. Çünkü anladığım kadarıyla yaptığınız analizde gecikme değeri olarak bir almışsınız. Dolayısıyla
siz bu yıl bir liralık bir harcama şoku yapıyorsunuz gelecek yıl bu ne kadar etki yapıyor. Bu bugün yatırım
yaparsınız bu yatırımın size dönüşü genelde fiziki yatırımlarda beş yıl filan gibi zaman alıyor. Beşeri
sermayede bu biraz daha uzun hocamda belirtti. Dolayısıyla ben burada şu noktanın altını çizmek istiyorum.
Mesela kamu harcamalarının toplamı ile eğitim harcamaları arasında ciddi bir paralellik varsa ortak bir gidiş
var ise sizin eğitim ile toplam kamu harcamaları arasındaki bu İlişki büyümeye yansımış olabilir. Yani eğitim
ile toplam kamu harcamaları eş zamanlı bir ilişki arz yapıyorlar ise sizin büyümeyle eğitim arasındaki
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bulduğunuz İlişki aslında maliye bakanlarının eğitim sektöründe veya milli eğitim bakanlannın bütçesinde
daha fazla para görmek istedikleri zaman daha fazla para arıyorlar kamu harcamalarının arttığı, dönemlerde
mesela milli eğitim bakanlan daha çok para istiyorlar ise bu bir nevi aslında toplam kamu harcamaları ile
büyüme arasındaki ilişki gibi geliyor
bana. Şunu belki test edebilirsiniz eğitim harcamaları ile kamu
harcamaları arasındaki ilişki nasıldır? Eğer ikisi aynı yönde hareket ediyorsa belki sîzin bulduğunuz kamu
harcama çarpanı etkisidir. Sağlık harcamalan genelde bütçede biraz daha düşük miktarda para aldığı için
belki bulamadığınız, hani sağlıkla kamu harcamaları arasındaki ilişkinin bulunamaması belki birazcıkta sağlık
harcamalarının toplam bütçe içerisindeki payının küçük olmasından olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür
ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum. Başka. Yok. Efendim eğitim harcamalarının büyümeye olumlu etkisinden söz edilince şu
üç rakam dikkatimi çekti. Türkiye'de ilköğretime yılda bir öğrenci başına ayrılan pay, harcama 1214 $, yani
aşağı yukarı 1800-2000 TL Bunun içerisinde aylıklar var ısınma var, öğretim elemanlanna ödenen paralar
var. Ortaöğretimde 3040 liraymış. Ve yüksek öğretimde de 7,8 $ dolayında. Şimdi bu rakamlar büyümeye
nasıl etki yapacak. Bu rakamlarla büyüme herhalde pek mümkün olmayacak gibi geliyor bana. Eğitime daha
fazla kaynak ayırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlarım cevaplayacaklar
soruları.
Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ (Uşak Üniversitesi)
Ben Tarkan beyin sorusuna cevap vereceğim. Şimdi dediğiniz doğru, evet iki analiz aynı, zaten uzun dönem
ilişkisi aynı zamanda nedenselliği de gösteriyor. Yani orada uzun dönem bir ilişki varsa bu uzun dönemde de
bir nedensellik olduğu anlamına geliyor. Biz kısa dönemlere odaklanarak, yani orada gecikmelerini alsaydık,
yani farktan alınmış değişkenlerin o zaman kısa dönemlere de bakabilirdik, ama bazı yerlerde uzun dönemle
ilgilendiğimiz için sadece uzun döneme baktık. Dolayısıyla sizin dediğiniz anlamda evet uzun dönem hem
uzun dönemde ilişkiye bakıyor hem aynı zamanda nedenselliğe bakıyor. O ECT'de sadece değişkenler
arasındaki uzun döneme ilişkinin. Aslında Ko-entegrasyonunda bulunduğunuzun daha ileri derecede bir
kanıtı. Zaten söz konusu değişken anlamlı çıkmazsa Ko-entegra sınırında bulduğunuz sonuçlarda anlamlı
değil, o zaman başka bir teknik kullanmanız gerekiyor. Zaten ona dikkat ederseniz biz % 10 önem düzeyinde
bulmuştuk, bu tartışılabilir bîr önem düzeyidir. Çünkü bazıları % 5'in altını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla yani
% 10 önem düzeyinde anlamlı, % 5 anlam düzeyi şimdi o iki kritik değerin arasında o yüzden biz modeli
çözdük ve ECT'sine baktık, eğer ECT'si anlamsız çıksaydı zaten bu modeli çözemeyecektik. Ama orada ki
ECT'ler % 5 önem düzeyinde anlamlı olduğu için, bu iki değişken arasındaki ilişkinin de güçlü olduğunu
gösterdi.
Doç.Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Bağımlı değişkenlerin yerini değiştirerek tekrar test yaptığınızda da bu sefer diğer nedenselliği araştırmış
oldunuz.
Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ (Uşak Üniversitesi)
Evet, evet aynı şekilde yer değiştirdiğimizde de diğer nedenselliği araştırmış olduk. Onu dahil etmedik evet
yani çünkü bağımlı daha doğrusu ekonomik, eğitim kişi başına eğitim harcamalarının ekonomik büyüme
üzerisindeki etkisini inceledik. Dolayısıyla sizin dediğiniz anlamda evet. Yani diğer bağımlı değişkenin yerine
bağımlı değişken alarak bir ko-entegrasyon ile yapabilirdik. Zaten oda doğruluyor yani sonuçta iki değişken
arasındaki ko-entegrasyonu çünkü nedenselliği de veriyor. Dikkat ederseniz hatta daha güçlü bir nedensellik
var yani birisi % 10 birisi zannedersem %5 önem düzeyinde daha ağırlıklı.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Buyurun sizin düzelteceğiniz yerler varsa.
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Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN (Uşak Üniversitesi)
Mir can Hocamın eğitim düzeyi ve İsmail Hocamın yine eğitim seviyesi ile alakalı, yani harcamalar yerine
eğitim düzeyi dâhil edilse dediler. Evet, yani çok gösterge kullanılabilir. Burada belki de veri olarak bu kadar
uzun zaman serisi bu şekilde elde edilebildiği için, yani işin doğrusu, veri var mı bu kadar uzun onu
bilmiyoruz. Ama olmayacağını düşündük, yani bu bile sağlık ve eğitim harcamaları bile, 1981 zannedersem
1983'ten itibaren bulabildik. Öyle birşey olursa daha iyi olabilirdi. Tabi kamu dememiz için bir defa eğitim
düzeyi olarak aldığımızda kamu okullarında, kamu üniversitelerinde eğitim düzeyine göre tasnif yapılması
gerekiyor. Onu bulmanız çok daha zor. Yani ilkokuldaki öğrenci sayısını bulabiliriz. Ama bu özel ve kamu
toplamdır herhalde. Üniversite yine aynı şekilde. Özel lise filan yine aynı şekilde. Veri varlığından şahsen
benim haberim yok bilmiyorum hocamın da bilgisini, var mı? Tabi ki daha ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir idi.
Başka çalışmalar var mı? Eğitim düzeyini de dikkate alarak mesela Türkiye için Muhsin Kar ve Sami Taban'ın,
en günümüze yakın Sami hocanın çalışmaları var. Onlar farklı değişkenler kullanarak mesela okullaşma
oranını kullanarak, okur-yazar oranını kullanarak, kişi başına düşen işte 1000 kişiye düşen doktor sayısını
kullanarak eğitim ve sağlık harcamaları, sağlığın büyümeye etkisini araştırmışlar. Yine, biraz sonra geldiği
için, burada aklıma gelmişken, sağlık açısından, yine biz kaynak verdik zannedersem, sağlıkla büyüme
arasındaki ilişkiyle ilgili amprik çalışmalar daha olumsuz sonuçlara varıyor. Yani, böyle bir nedensellik İlişkisi,
bir pozitif etki bulamıyorlar. Hatta daha ilginçleri var. Muhsin Kar ve Sami Taban'ın yaptığı araştırmada
sağlık harcamalarının büyüklüğünün büyümeyi uzun dönemde negatif etkilediği ve sağlık harcamalarının
büyümenin nedeni olmadığı tespit edilmiş. Böyle İlginç sonuçlarda var. Aynı şekilde İsmail hocamın sağlıkla
büyüme arasında ilişki yok bu sanki önemli gibi dediler, aslında eğitim ve büyüme arasındaki ilişkinin olması
da önemli yani bizim bulgumuz belki de her ikisinde de. Tabiî ki söz konusu olan sağlık olduğu zaman iş biraz
daha zorlaşıyor. Dün İsa hocam bölgesel bağımlılığından bahsetti, yine tartışmalar yapıldı sağlık
sektöründeki kamu harcamalarıyla sonuca varmak sanki daha zor ve yine söylediğiniz zaman dilimiyle ilgili
sıkıntıda göz önünde bulundurulmalı. Zaten literatüre şöyle bir baktığımızda 1960'lardan itibaren yeni
bağımsız olan ülkelerin büyük bir eğitim seferberliğine girdiklerinden bahsediliyor. Aynı şekilde o kadar
olmasa bile sağlık alanında gelişmeler için seferberlik yaptıklarından bahsediyor kitaplar kalkınma kitapları.
Ama 1970'lerin sonlanna gelindiğinde çok fazla faydasını göremiyorlar ve yani tabiri caizse nefesleri
kesiliyor yeni bağımsız olan eski kolonilerin, bu şekilde de tartışmalar var. Tolga hocamın 'Tolga Demirbaş
kamu sağlık ve büyüme" diye ben bir not almışım, ama şu anda hatırlamıyorum Tekrar edebilirler mi acaba?
Tolga DEMİRBAŞ (Uludağ Üniversitesi)
Tekrar edeyim. Şimdi bulduğunuz sonuca göre Türkiye'deki sağlık harcamalarıyla büyüme arasında bir ilişki
olmadığı için sağlık harcamalan verimsizdir sonucuna ulaşılıyor. Aslında dünde söylendi sayın Mutluer
hocamızda söyledi dün, gelir kontrolleri azaltıldı, performans denetimi de yok. Bu etkinlik nereden geliyor
dedi. Yani tebliğinizle benzer sonuca çıkıyor. Yani sağlık harcamalan yapılıyor ama ortalama yaşam süresi
üzüyorsa Türkiye'de yani belli bir verimlilikte var ise bu verimlilik nereden geliyor yani tebliğle farklı bir
sonuç ortaya çıkıyor.
Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN (Uşak Üniversitesi)
Sağlıkta bir verimlilikten zannedersem bahsetmedik. Eğitim için belki öyle bahsettik ama sağlıkta zaten
pozitif bir etkide bulunmadığını söyledik. Burada zannedersem İsmail hocanın söylediği şey çok önemli.
Belki uzun dönemde bir ilişki bulamamamızın nedeni serinin kısa olması yani. Yani belki seri uzun olsa
onunla sağlıkla da daha farklı bir sonuç bulabiliriz. Hatta daha farklı teknikler kullanılarak böyle bir ilişkide
bulunabilir. Yani bizim burada kullandığımız teknik buna müsait bir teknik, başka teknikleri de kullanabilirdik
ama. Fakat veri sayımız çok yetersiz, yani onlar daha büyük örneklemler gerektiriyor. Dolayısıyla küçük
örneklem nedeniyle kullanabileceğimiz en iyi malzeme bu İdi. Ve burada şunu söylemeye çalışıyoruz:
bunların hiç birisi bir kesin sonuç değil, bir iddiada yok Biz burada verilerin diliyle konuştuk. Evet doğru
söyleniyor, Ahmet hocam ben verilere tekniklere güvenmiyorum dedi ama, sonuçta bu rakamlardan da bir
türlü vazgeçemiyoruz. Yanî bir taraftan rakamlara güvenmiyoruz diyoruz, bir taraftan da hep rakamlarla
konuşuyoruz. Burada da bir paradoks var gibi geliyor bana. Ama tabiî ki hani daha ileri düzeydeki çalışmalar
yapılabilir. Burada tabi biz eğitimin kalitesini dahil edebilseydik çok daha farklı yerlerde, sağlıkta da kaliteyi
dahil edebilseydik çok daha farklı sonuçlara ulaşabilirdik. Ama her şeyi maalesef içsel hale getirmemiz
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mümkün değil. Ve zaten Türkiye'de de ciddi bir istatistik sorunun olduğunu herkes biliyor. Son dönemlerde
her ne kadar bu konuda biraz daha çabalar artsa da. Dediğimiz gibi yani çalışmada böyle bir İlişki yoktur
mutlaka, böyle bif şey demiyor ama- analiz, edilen dönem- içerisinde maalesef ila- değişken, arasında, eğitimde
böyle bir ilişkiye rasttasak ta sağlıkta böyle bir ilişkiye rastl aya madik. Bunun sebepleri de bulunabilir. Evet,
hocamın dediği de önemli bir sebep katılıyoruz. Katkısı için teşekkür ediyoruz. Hocama da katkısı için çok
teşekkür ediyorum. Bu anlamda dediği gibi Güneri hocamın da anlaşılan şu ki yani fiziksel sermayeden daha
çok beşeri sermayeye yapılan yatırım ekonomik büyümeyi çok daha fazla tetikleyecek. Bu da aslında çok
yeni ilginç bir sonuç değil hocam, en önemli olan yatırım insana olan yatırımı bir nebze doğruluyor gibi.
Biz aslında serileri biraz uzatmak için başka veri kaynaklarından da araştırdık, mesela 83'ten başlıyor. Ben bir
kaynakta 79-82 arasını filan buldum başka bir kaynakta başka bir yılı buldum. Fakat bu defa verilerin yani
birisi başka bir tasnife göre yapmış diğeri başka bir tasnife göre yapmış, yani tanımlar birim tanımı diğerinin
farklı o yüzden seri uzatmak mümkün olmadı. Belki o şekilde yapabilseydik uzatabil şeydik iyi olurdu. Tabiî ki
Mustafa Şahin bey herhalde sordu. Cari harcamalar yani cari eğitim ve cari, eğitim harcamalarımı yoksa
yatırım eğitim yatırım harcamalarımı filan diye bizim kullandığımız veriler cari, eğitim yatırımları ya da sağlık
yatırımları değil, eğitim ve sağlıktaki cari harcamalar.
Harun Bey tabiî dünkü tartışma genelde her yıl bu tartışma yapılıyor, dolayısıyla yani istatistikle ilgili
rakamlarla ilgili bu tartışma çok yapılıyor dünyada da yapılıyor ama Hakan beyin de dediği gibi bir teknik
olarak alınmalı çok fazla yani aşırı yorumlardan kaçınılmalı ama sonuç itibariyle bize de bir bilgi sunuyor.
Dünkü verilen örnekte mesela işte yarısı dört sigara içiyorum yarısı da hiç içmiyorum derse ortalama iki çıkar
dedi. Aslında örnek doğru fakat şundan da daha güzel bir sonuç bir örnek bence herkes sigara içiyor, çok
sigara içiliyor bu memlekette ya da hiç sigara içilmiyor, sigara içilme miktarı azaldı falan gibi tahminlerden
de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla rakamlar öyle yani sıkıntıları çok aşırı yorumlara
gitmemek şartıyla sadece bir metod olarak alıp tabiî ki insan beyni geri planda asıl güç olarak duracak. Çok
fazla aşırı yorumlara o yüzden bizim çalışmamızda diğer ekonometrik çalışmalarda da aşırı yorumlara
gitmemek lazım. Güneri hocamın katkısı İçin zaten hocam söyledi ve Murat bey evet, Murat bey
Krugman'dan geceden sabaha bir şey olmaz değişmez etki etmez gibi söyledi. Aslında yani çok özlü sözler
var. İsa hocam orada oturuyor ondan da ben bir söz hatırlıyorum mesela "Geri kalmışlık bir bütündür" filan
diye bir söz. Oda güzel bir söz. Yani, evet, notlarım zannedersem burada bitiyor. Katkılarınız için hepinize
çok çok teşekkür ederiz. Mutlaka revizyonda yardımcı olacaklardır bu katkılar.
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Değerli konuşmacılara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitimin Önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ama
tabiî ki eğitim yatırımından olumlu sonuç alma çok zaman aldığı için politikacı eğitime çok fazla yatırım
yapmama yolunu tercih ediyor. Ama inşallah buradaki konuşmalar birazcık etki yapar olumlu etki yapar.
Şimdi 20 dakika ara verelim veya 15 dakika verelimde geç kalmayalım, efendim 15 dakika ara verelim geç
kalmayalım çünkü bir aramız daha olacak. Efendim tekrar teşekkür ediyorum konuşmacılara.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Efendim bü oturumun konusu bildiğiniz üzere "Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık
Kurumlarını Düzenleyici Görevleri". Yarım saat bir süremiz var, Sayın Akdemir siz sunacaksınız. Sayın
Akdemir sunacak. Ve sorulara da iki arkadaşımız birlikte cevap verecekler. Şu anda saat dördü çeyrek
geçiyor. Ve yarım saatlik bir süre var.
Yrd.Doç.Dr. Tekin AKDEMİR (Giresun Üniversitesi)
Sayın hocalarım değerli misafirler. Ben sizlere Dr.Birol Karakurt arkadaşımızla hazırlamış olduğumuz "Sağlık
Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık Kurumlarını Düzenleyici Görevi" adlı tebliğimizi sunmaya
çalışacağım. Öncelikle sizlere sunum planımızı arz etmek İstiyorum. Çalışmamızda öncelikle çalışmamızın
amacı, sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık hizmetlerinin sunumunda alternatif yöntemler, sağlık hizmetleri
sunumunda devletin değişen rolü, sağlık hizmetlerinin sunumunda düzenleme İhtiyacı, Türkiye'de sağlık
hizmetlerinin sunumu ve Türkiye'de özel sağlık kurumların devletin düzenleyici ve denetleyici görevlerini
anlatacağım. Daha sonra ise sonuç ve değerlendirme kısmı ile tebliğimizi tamamlamaya çalışacağım.
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Giriş
Yeni ekonomi ve sınırsız dünya söyleminde devletin rolü geçmişle kıyaslandığında daha karmaşık ve incelikli
bir hal almıştır. Devlet, başlangıçta bir teşebbüs gibi kendini korumaya ve kolektjf davranışı geliştirmeye
çalışırken (Mohamed, 2001:1), keynesyen iktisadın egemen olmasıyla birlikte geleneksel görevlerine ilave
olarak; ekonomik istikran sağlamak, gelir dağılımı adaletini sağlamak ve ulusal ekonomik büyümenin ve
kalkınmanın lokomotifi olmak gibi yeni görevler üstlenmiştir. Bu durum, kamu kesiminin ekonomideki rolü
ve etkinliğinin artmasına işaret eder. Fakat, 1970'lerdeki petrol şokunu izleyen ekonomik durgunluk ve
egemen iktisadi düşüncenin de katkısıyla kamu kesiminde yeniden yapılanma arayışları ortaya çıkmış; kamu
hizmeti sunumunda devlet dışı kurumların rolü ve etkinliğini artırmaya, özelleştirme, özerkleştirme,
yerelleştirme ve kamu-özel sektör işbirliği uygulamalarıyla devletin ekonomiye müdahalelerini
sınırlandırmaya yönelik girişimler söz konusu olmuştur.
Batıda, Franklin Roosvelfin 'New Deal' planı ve Lyndon Johnson'un 'Büyük Toplumu' zamanında
oluşturulmuş olan büyük devlet düşüncesinin sonuna gelinmiştir (Mohamed, 2001:2). Dünyanın pek çok
bölgesinde devletin ekonomik gelişmedeki temel rolü finansal olarak sürdürülemez olunca, devletin rolü
zamana göre realize edilmiş ve özel sektörün büyümenin lokomotifi olması, özelleştirmeyle teşvik edilmiştir.
Yani "sosyal devlet bitti, yaşasın piyasa" söyleminin egemen olduğu ve devletin rolünün bu çerçevede
değiştiği bir süreç yaşanmıştır/yaşanmaktadır.
Diğer sosyal sektörlerde olduğu gibî sağlık alanında da 20. yüzyılın son 40 yılında devletin rolünün yeniden
tanımlanmasına yönelik dramatik değişimler söz konusudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede,
sağlık sisteminde yaşanan sorunlar yada sağlık sektörü dışında fakat sağlıkla ilgili politikaların temel
çerçevesini etkileyen gelişmelerin etkisiyle; sağlık hizmetleri sunumunda görevli birimlerin organizasyon
yapısı, hizmetlerinin finansmanı ve sunumunda devlet ve devlet dışı aktörlerin rolüne yönelik önemli
yenilikler hayata geçirilmiştir (Saltman ve Figueras, 1997:1). Bu durum özel sektörün teşvik edilmesi ve
özelleştirme ile desteklenmiştir. Ancak sağlık hizmetinin sunumunun tamamen piyasalara bırakılması; eksik
hizmet sunumu, düşük gelirli kesimlerin sağlık hizmetinden yeterince faydalanamaması ve sağlık
hizmetinden faydalanmada eşitsizlik gibi bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, sağlık
hizmetlerinin piyasaya bırakılması ve özelleştirilmesinin devletin sosyal yükümlülükleri göz önünde
bulundurularak yapılması gerekmektedir.
Türkiye 1980'li yıllardan itibaren piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurallarıyla egemen kılınmaya çalışıldığı
bir ülke olarak devletin değişen rolünü anlamada önemli bir örnektir. Sosyal devlet anlayışı, düzenleyici
devlet anlayışı ile yer değiştirmiştir. Söz konusu anlayış değişikliği sonucunda; sağlık alanında koruyucu
sağlık hizmetlerini devlet, tedavi hizmetlerini ise özel sektör üstlenmeli düşüncesi gelişmiştir. Bu işbölümü
için kullanılacak araçlar yerelleştirme, fiyatlandırma ve özelleştirme olarak sayılmıştır.
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Türkiye'de kamu sağiık siteminin yanında özel sektör aracılığıyla sağlık hizmeti sunumunun teşvik edilmesi,
özel sağlık kurumlarının sayısal olarak artmasına ve kamu hastaneleri yanında sağlık hizmeti sunan kurumlar
olarak yerini almasına izin vermiştir. Özel sağlık ve hastane sektörü, Türkiye'de son yıllarda önemli gelişme
kaydetmiştir. Fakat sistemi çalıştırmaya yönelik adımlar kurallara bağlanmadığı ve iyi denetlenmediği
takdirde özel hizmet sunumundan beklenen faydalann gerçekleşmediği, hileli ve kural dışı uygulamalara
rastlanabildiği bir gerçektir. Bu yüzden, devletin özel sağlık kurumları açısından finansal risk korumayı
geliştirerek sağlık hizmetlerinden faydalanmada eşitliği ve hizmete erişimi garanti edecek düzenlemeleri
yapması gerekmektedir. Ayrıca, devlet yapacağı düzenlemelerle özel hastanelerin belli standartlar ve
kalitede hizmet sunumunu sağlamalıdır.
"Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık Kurumlarını Düzenleyici Görevleri'' adını taşıyan
bu çalışmanın amacı, devletin değişen rolünün sağlık hizmeti sunumuna yansımalan ve sağlık hizmeti
sunumunda yer alan özel sağlık kurumlannın etkin çalışması için devletin denetleyici ve düzenleyici rolünün
ne şekilde işlemesi gerektiğini değerlendirmektir. Bu bağlamda temel soru, sağlık hizmeti sunumunda
devletin rolü hizmet sunumundan sunumu kolaylaştıran bir role doğru dönüşürken, onun düzenleyici ve
denetleyici rolünün öne çıkarılmasının özel sağlık kurumları açısından daha kaliteli ve belli standartlarda
hizmet sunumunu nasıl etkilediğidir. Bu amaçla çalışmada öncelikle, sağlık hizmetin değişen niteliği,
kamunun rolündeki değişim ve bu değişimin sağlık hizmetleri alanına yansımaları konusu
değerlendirilmiştir. Daha sonra ise, sağlık hizmeti sunumunda düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğu ve
düzenlemelerin rolü hususları teori ve uygulamadan örnekler çerçevesinde ele alınmıştır. Son olarak,
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumu ve sunumdaki değişim ele alınmış ve bu çerçevede hizmet
sunumunda artan şekilde yer alan özel hizmet sunucuların (hastanelerin) belli standartta ve kalitede hizmet
sunmasında devletin nasıl bir denetleyici ve düzenleyici rol üstlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
1. Sağlık Hizmetleri Tanım ve Niteliği Sorunu
Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğü'nde (1946), "sağlık; sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal
ve sosyal açıdan İyi olma hali" olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı'nda
(Al m a-Ata, 1978) bu tanım tekrarlanmış ve en yüksek sağlık düzeyine erişebilmenin sağlık sektörünün yanı
sıra diğer birçok sosyal ve ekonomik sektörün çalışmaları ile gerçekleşebileceği önemle vurgulanmıştır".
Yüksek erişilebilir sağlık standartlarına kavuşmak; ırk, din, politik inanış, ekonomik yada sosyal şartlar ayırımı
gözetmesizin herkes için temel bir haktır. Bu hakkın garanti altına alınmasını sağlayacak olan devlettir. Sağlık
hizmetleri ise, "İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin
tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların
rehabilite edilmesi için yapılan tıbbi faaliyetlerdir"(224/12.01.1961/Md.2).
Sağlık hizmetleri temelde; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üçe ayrılır.
Koruyucu sağlık hizmetleri, toplum sağlığını daha iyiye götürmek için tüm olanakların kullanılmasıdır. Bu tür
hizmetlerin tüketiminin onu tüketen dışında toplumun diğer üyelerine de faydası olduğundan, sosyal
faydaları özel faydalarından yüksektir (Altay, 2007:35; Aktan ve Işık, 2007a:14). Tedavi edici sağlık
hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerine göre daha maliyetli ve organizasyon gerektiren hizmetlerdir.
Önemli toplumsal faydalara yol açmakla birlikte özel faydaları daha fazladır (Altay, 2007:35; Aktan ve Işık,
2007a:14). Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise, ...beklenmedik ve ani ortaya çıkan ve insanların sakat
kalmalarına yol açan ve/veya çalışma güçlerini motivasyonlarını engelleyen olaylar sonrası hastaların
topluma yeniden kazandırılması ve böylece ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güçlendirilmesini sağlayan
hizmetlerdir (Altay, 2007:35).
Toplumda hastalık halini azaltmak ve hayat uzatmak için kamu kesimi hastalananları tedavi etmek ve
sağlamların hastalanma koşullarını azaltmak şeklinde hizmet sunar (Bulutoğlu, 2008:263). Tedavi hizmeti ise
özel sektör tarafından piyasada kolaylıkla sunulur (Preker ve Hardling, 2000:6). Fakat, devletin
vatandaşlarına tanıdığı anayasal yaşama hakkı (evrensel bir haktır) hastalık durumunda tedavi hakkını da
222

Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve
Özel Sağlık Kurumlarını Düzenleyici Görevleri
Yrd.Doç.Dr. Tekin AKDEMİR
Dr. Birol KARAKURT
içerir. Bunun sözde katmaması için ihtiyacı olanlara ücretsiz tedavi hizmeti verilmesi gerekir. Tedavi hizmeti
oldukça pahalıdır ve birçok kişi tedaviye ihtiyacı olup olmadığının bilincinde değildir. Zorunlu ve aralıklarla
yapılan tanı taramaları (ancak kamu tarafından yerine getirilebilir) erken teşhis için çok büyük fayda sağlar.
Kamu böylelikle hem tedavi ihtiyacını belirlemiş olacak hemde gerekli tedaviyi sunabilecektir (Bulutoğlu,
2008:266).
Sağlık hizmetlerinin etkin sunumu, toplumsal gelişmenin en temel öğelerinden biridir. Hizmet sunumunda
etkinliğin sağlanması öncelikle sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması ile olasıdır. Burada sağlık
hizmetlerinin niteliği sorunu devreye girmektedir. Sistemin farklı unsurları (kontrol, mülkiyet, hizmetten
faydalananlar, hizmetin sunumu, finansal kaynaklar gibi) onun karakterinin kamu yada özel mi olduğunu
belirlemeye yardım eder (Belmartino, 1994:13le) 1 .
Literatürde sağlık hizmetlerinin tam kamusallığı tartışılmakta ve tam kamusal sağlık hizmetlerine çok az
örnek verilmektedir. Sağlık hizmeti yalnızca o hizmeti kullanan bireye fayda sağlıyorsa tam özel mal
niteliğindedir. Eğer faydası toplum bireyleri arasında eşit paylaşılıyorsa bu da tam kamusal mal örneğidir
(Smith ve MacKellar, 2007:2; Deneulîni ve Townsend, 2007:20). Çevre kirliliği ile mücadele, bedava acil
sağlık hizmeti ve tüm toplumu hava ile taşınabilen bir hastalıktan korumaya çalışmak tam kamusal sağlık
hizmetlerine Örnek olarak verilebilir. Buna karşın baş ağrısı için alınan Aspirin, tam özel sağlık mallarının iyi
bir örneğidir. Pek çok sağlık hizmeti karma niteliktedir; tüketiciler tam özel fayda elde ederken, toplumun
diğer bireyleri de kişinin bu hizmeti tüketmesinden fayda elde ederler. Bir kişi aşı olarak korumadan özel
fayda elde eder, fakat diğerlerinin faydası hastalığın bulaşıcılığına daha az maruz kalmalarıdır (WB, 1987:4).
Karma nitelikteki bu hizmetlerin birçoğu piyasadan alınabilen hizmetler olmalarına karşın, dışsallık olgusu
nedeniyle kamu kesimince üretilmeleri zorunludur (WB, 1993:5). Çoğu toplumda, kamusal faydası büyük
olan sağlık hizmetlerinin genel bütçe gelirleri ile finanse edilmesinin nedeni, yalnızca kamunun dahil
olmasıyla yeterli hizmet sunumunun gerçekleşebilir olmasıdır (VVB, 1987:4). Özellikle koruyucu, sağlık
hizmetleri bu nitelikte değerlendirilebilir (Altay, 2007:36,37). Bu tür hizmetleri fiyat karşılığı sunmak ve fiyat
ödemeyenleri dışlamak olanaksızdır, dolayısıyla bu nitelikteki sağlık hizmetlerinin üreticisi kamu sektörüdür
(Şenatalar, 2003:25; Altay, 2007:35). Sağlığı koruyucu hizmetlerde kişinin doğrudan yararlanması ikincil,
bütün olarak toplumun yararlanması asıl amaçtır. Koruma hizmeti hem aşılanana bağışıklık verir, hemde
bulaşıcılığı azaltarak kamusal fayda sağlar (Bulutoğlu, 2008:263). Dolayısıyla, toplumu koruyucu sağlık
hizmetlerinin temel sunucusunun devlet olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, piyasa ekonomisi koruyucu
sağlık hizmetlerine yönelik mal ve hizmet tedarik sürecinde kamu kesimine hizmet verebilir (Altay, 2007:36).
Bugünkü ekonomik politikalar (neoliberal) ölçeğinde sağlık hizmetlerinin çok büyük bölümü kişilere tek tek
sunulur. Dolayısıyla fiyatlandınlabilen ve pazarlanabilen (Şenatalar, 2003:25) ve finansmanına bu hizmetleri
alanlann katıldıkları hizmetler olarak piyasada üretilirler. Tüketiciler her zaman büyük ölçüde özel fayda
sağladıkları sağlık hizmetinin finansmanına doğrudan katılmaya isteklidirler. Fakat genellikle faydası tüm
topluma yayılan hizmetler ve programlar için ödeme yapmaya istekli değillerdir. Yani, sağlık hizmetleri
çoğunlukla özel faydalı olduğunda (fayda sıklıkla koruyucu tedavi ile denkleştirildiğinden), burada ödeme
için büyük bir isteklilik vardır. Buna karşın hizmetler çoğunlukla kamusal faydalı olduğunda (fayda önleyici
tedavi ile denkleştirildiğinden) ödeme için çok az istek vardır. Tüketiciler, kamu tipi sağlık hizmetlerinde
daima hizmetin yeterli sunumu için İhtiyaç duyulan fonları başkalarının sağlamasını ummakta ve
2
beklemektedirler(WB, 1987:4-5) .

1

Samuelson, bir malın özel ya da kamusal mal olmasını; tüketimde rakip olup olmama ve tüketimden mahrum edilip
edilmeme özelliği ile açıklamaktadır (Kirmanoğlu, 2007:119; Durmuş, 2008:131). Eğer tek başına bu tanım referans
alınırsa, dışlanabilirliğin bir malın özel firmalarca üretimi için yeterli olduğu düşünülebilinir (Sechrest, 2003:1-2).
2
Çocuk gelişimini izleme, doğum öncesi ve sonrası tedavi ve hipertansiyon için tarama gibi tedavilerin faydası hizmeti
alanlar ve onların ailesinedir. Bilinçli hastalar, bu hizmetlerden vazgeçmek yerine ödeme yapmaya isteklidirler. Oysa,
bulaşıcı hastalık taşıyan birinin tedavi edilmesi, gibi hizmetlerde hastanın özel faydası kadar kamusal yada sosyai fayda
da vardır ve hasta özel fayda kadar ödeme yapmak İster (VVB, 1987:5).
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Neolibera! politikalar ölçeğinde özei bir mal olarak değerlendirilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve
piyasa ekonomisi sürecinde etkinliği sağlama çabaları özelleştirmenin sağlık alanındaki yoğunluğunu
arttırmıştır (Altay:2007:33). Ancak, bu teoriye göre, önemli dışsatlıklara sahip mallar rekabetçi piyasalara
tahsis edilirse, etkinlik ve eşitlikte önemli azalmalar olur. Hakeza özel mallar kamu sektörü tarafından tekelci
bir yapıda üretilir ve sağlanırsa da etkinlik ve eşitlik açısından önemli sorunlar ortaya çıkar (Preker ve
Hardling, 2000:7).
»

Diğer yandan, Milenyum Gelişme Raporunun altını çizdiği, "küreselleşme piyasa gücüne büyük önem
atfetmesine karşın, piyasa güçleri tek başına milenyum gelişme programı amaçlannı başaramazlar" (UN,
2000:6) belirlemesi sağlık gibi özellikli hizmetlerin sunumunda kamunun olması gereğinin ve bu hizmetlerin
tamamen özel kesime bırakılamayacağının bir işareti olarak alınabilir. Kollektif kamusal mallan sunma,
dışsallıkları yönetme ve azınlığın ihtiyaçlarını karşılama gereği dünya da küreselleşme genişlese dahi devam
edecektir.
1990'iarın sonundan başlayarak, zengin ülkelerdeki politika yapıcıları yoksul ülkelere yapılan sağkk
yardımlarını sadece insani nedenlerle teşvik etmemektedir. Sağlık küresel kamusal mal olarak
değerlendirildiğinden, yardımlar bu ülkelerin kendi nüfuslarının sağlıklarını korumak için yapılan
yatırımlardır (Smith ve MacKellar, 2007:1). Yani, küreselleşme olgusu sağlık hizmetlerine küresel ilgiyi
arttırmış ve yalnızca ülkelerin sağlık politikasını etkilememiş aynı zamanda sağlık hizmetlerinin günümüzde
en önemli küresel kamu malı 3 özelliğine sahip olmasına neden olmuştur (Altay, 2007:33).
Küresel kamusal mallar sınır ötesi dışsallıkları olan mallardır. Sınır ötesi dışsallığtn ortaya çıktığı (kamusal
zarar olarak) en belirgin durumlardan bir tanesi de sağlıktır. Özellikle, koruyucu sağlık hizmetleri, dışsal
maliyetleri önlemesi nedeniyle faydası yalnızca hizmeti alana değil bütün topluma yayılmaktadır
(Kirmanoğlu, 2007:138). Küreselleşme koşullarında bu yayılma alanı ülke sınırlarının ötesidir. Bu nedenle
sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı uluslararası örgütlerin daha çok ilgisine mazhar olmuştur.
Birleşmiş Milletler temel eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkese eşit sunumu ve HIV/AİDS gibi bulaşıcı
hastalıklarla mücadele edilmesini milenyumda üretim, finansman ve sunum önceliği olan küresel kamusal
mallar arasında saymıştır (Durmuş, 2008:150).
Bugün, sağlık hizmeti ulusal (yerel) düzeyde faydası olan kamusal niteliği olan bir hizmet olmasının yanında,
tüketiminde rekabet olması ve hariç tutulabilmesi nedeniyle de piyasada (da) üretilen bir hizmettir.
Günümüzde, değişen hastalık profili (hiv-aids, sars, nil ateşi, domuz gribi, diabet, obezite gibi) hastalıklarla
mücadeleyi özel hizmet sunucuları açısından sorunlu kılmaktadır. Bu yüzden kamu sağlık hizmetleri devreye
girmekte ve bu tür hastalıklarda küresel bir yaklaşıma ihtiyaç vurgulanmaktadır. Küresel kamusal mal
perspektifi, malların ve insanlann ülkelerarası dolaşımı nedeniyle bir ülkeden diğer bir ülkeye bulaşan
hastalıklann kontrolüne destek vermektedir. A ülkesinde hastalığın kontrolü, B ülkesine de olabildiğince
yarar sağlayabilmektedir. Bu özellikle dünya genelinde taşınabilir hastalıkların uygun bir şekilde imhası İçin
doğrudur (Smith ve MacKellar, 2007:2-3).
2. Sağlık Hizmeti Sunum Yöntemleri ve Alternatifler
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tıbbi yolsuzluklar, nüfusun giderek yaşlanması ve sağlık hizmetlerine olan
talebin artması gibi nedenlerle sağlık hizmetlerinin artan maliyeti devletin sağlık hizmetleri alanındaki
rolünde değişime yol açmıştır. İlave olarak pek çok ülkede, personel yetersizliği ve parasal yetersizliklerden

3

Küresel kamusal mal kavramı, mal ve hizmetlerin geleneksel ekonomik tasnifini genişletmiştir. Bir malın niteliğini

belirlemede referans alınan tüketimde rekabet olup olmaması ve tüketimden mahrum edilip edilmeme/dışlanabilirlik
küresel (kamusal) mallar içinde geçerlidir (Smith ve MacKellar, 2007:2). Dolayısıyla, küresel kamusal mal kavramı
sağlığın niteliğini anlamada/değerlendirmede oldukça faydalı olabilir.
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tfofayr Rarmı ftizmetferihe errşFrmrr ofcftıRça- g ö ç otrrrasr dfevfetfn hfzef sunumunda yetersiz Rafdtğf afânrarc&
özel sektörün daha çok rol almasına yol açmıştır (Belmartino:1994:1315). Ülkeler, kamu sağlık hizmetleri
alanında yaşanan yetersizliği gidermek, sağlık hizmetlerinin devlete olan maliyetini azaltmak ve sağlık
hizmetine erişimi kolaylaştırmak için alternatif hizmet sunumu yöntemlerini hayata geçirmeye
çalışmaktadır. Sağlık hizmetlerini sunma ve düzenlemede devletin rolü, kamunun yeniden yapılandırılması
sürecinde devletin ya doğrudan hizmet sunumundan elini çekmesi yada sağlık hizmetleri sunumunda özel
sektör ve kamu sektörünün rekabetine izin vermesi şeklinde değişmiştir (Bykrkjeflot, 2005:9).
Bugün kamu hizmeti sunumunda etkinlik, adalet ve eşitlik arasındaki tartışmalar, sağlık hizmetleri
sunumunda ve finansmanında yeni gelişmelere yol açmış ve sağlık hizmeti sunumunda tam özel ve tam
kamusal hizmet sunumunun yanı sıra kamu-özel karışımı alternatif yöntemler de hayata geçirilmiştir (Nunes
vd., 2007: 170). Sağlık hizmeti sunumunda kamu özel karışımı alternatif yöntemlerden yararlanılması;
devletin hizmeti sunması ve hizmetin finansmanının özelleştirilmesi şeklînde olabileceği gibi, özel sektörün
hizmeti sunması ve devletin finansmanı karşılaması şeklinde de olabilmektedir. Birinci yöntem,
vergilemenin yol açtığı refah kaybının azaltılması gibi bir ekonomik rasyonele dayandığı gibi, minimal devlet
anlayışının
savunulması
gibi
politik
bir
rasyonele
de
dayandı
nlabilm
ektedir
(OUP,
http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-263253-l.pdf).
İkinci yöntemde
ise,
özel
sektörün
dinamizminden yararlanılarak kamu sağlık hizmetinin sunumunda etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Bugün ülkelerin sağlık sistemleri incelendiğinde mevcut sistemlerin oldukça çeşitlilik arz ettiği ve karmaşık
bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle de sağlık hizmetleri sunumunda devletin rolü konusunda
uygulamadan yola çıkarak belirli bir belirleme yapmak güçtür. Fakat hizmet sunumunda temelde dört
alternatif olduğu söylenebilir.
Kamunun finansmanı sağlayıp hizmeti sunması yöntemi; Bu yöntem; ulusal sağlık hizmeti sistemi ve sosyal
sağlık sigortası sistemi olmak üzere İki ayrı başlık altında ele alınabilir. Avusturya, Almanya, Japonya,
Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre'nin sağlık sistemi, sosyal sağlık sigortası sistemi, Avustralya, Kanada,
Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, izlanda, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve
İngiltere'nin sağlık sistemi İse ulusal sağlık hizmeti sistemi olarak sınıflandırılmaktadır (Rothgang vd.,
2005:194). Bu sistemde; sağlık hizmetinin sunumu, finansmanı ve düzenlenmesinden devlet sorumludur.
Ulusal sağlık sistemi, sağlık hizmeti sunumuna yönelik hastaneler ve diğer üretim faktörlerinin devletin
mülkiyetinde olduğu genel kapsamlı bir sistemdir. Sağlık harcamaları vergilerle finanse edilmekte ve
düzenleme genellikle kapsamlı planlama modeli aracılığıyla hiyerarşik olarak gerçekleştirilmektedir
(Sanders, 2002: 26; Rothgang vd., 2005:190-191). Sosyal sigorta tipi sağlık sisteminde ise, sağlık hizmetleri
kamu kurumlan, gönüllü kuruluşlar ve özel sektör tarafından sunulmaktadır. Finansman kamusaldır. Fakat
ulusal sağlık sisteminde olduğu gibi vergilerle değil sosyal sigorta fonları aracılığıyla sağlanmaktadır
(Sanders, 2002:26). Sosyal sigorta fonları harcamalarını, işçi ve işverenlerin, kimi durumlarda da devletin
yaptığı katkılarla finanse etmektedir. Hizmetin sunumunda kar amacı güdü İm emekte ve finansman
bütçeden sağlanmaktadır (Ataay, 2006:78). Bu sistemin avantajı, işçi ve işvrenîn sağlık hizmeti finansmanına
katılması ve risk paylaşımı dır (Sanders, 2002:26).
Kamunun hizmeti sunması ve finansmanın özelleştirilmesi yöntemi; bu yöntemde, sağlık hizmetlerinin
sunucusu devlettir. Bireyler ve hane halklarının hizmetin finansmanına maliyet paylaşımı uygulamaları ya da
hanehalkının yaptığı cepten ödemelerle katılımı sağlanmaktadır (Besley vd., 1994:245). Hizmetten
yararlanma karşılığı alınan bedel saptanırken iki ilkeden hareket edilmektedir (Ataay, 2006:78): Bedel, kar
İçermemeli (maliyet kadar yada maliyetten daha az bir miktar) ve hizmeti sunan kurumun zararları
bütçeden karşılanmalıdır. Yöntemin avantajı, kamu kesiminin hizmetin bedavaya sunulmasına oranla
hizmetin maliyetine karşı daha duyarlı olmasını sağlamasıdır (Besley vd., 1994, s.245).
Özel Sektörün finansmanı sağlayıp, hizmeti sunması yöntemi; özel finansman ve özel sağlık hizmeti sunumu
yönteminde, özel sigorta şirketleri ve kar amacıyla faaliyette bulunan sağlık hizmeti sunucuları vardır.
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Sİforta, İsviçre örneğinde öldüğü gibi zorunlu ya dâ ABITcfeRî gibi gönüllü olabilmektedir ?*Ödeme metodu
genellikle faaliyete dayalıdır ve sistemler hastaların ihtiyaçları karşısında oldukça fazla seçenek ve çözüm
sunma özelliğine sahiptir. Fakat bu sistemlerde maliyetlerin kontrolü zayıftır. Bu tür düzenlemeler
çerçevesinde, sigorta şirketleri rekabetçi piyasada sağlık hizmetini sunan kurumlan seçer ve hastaların
sağlık hizmetleri ve sunucuları konusundaki seçimini sınırlar (Docteur ve 0x1 ey, 2004:22). Özel sektörün
finansmanı sağlayıp, hizmeti sunması, kalitenin hastalar tarafından denetlenebildiği, rekabete elverişli, riske
göre ödemenin düzenlenebildiği, diş bakımı hizmetleri, ilaçlann sunumu ve birçok birindi sağlık hizmeti
alanında uygulanabilir niteliktedir (Eggieston ve Zeckhauser, 2002:70). Mevcut uygulamalara bakıldığında
ABD örneğinin, özel hizmet sunumu ve finansmanının tek örneği olduğunu söylemek mümkündür. Ancak,
ABD'de de, düşük gelirli kişilere yönelik ilaç hizmeti ve yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara yönelik tedavi
hizmeti programlanndan oluşan kamu sağlık hizmeti sunumu da mevcuttur (Besley vd., 1994:210).
Özel sektörün hizmeti sunması ve devletin finansmanı karşılaması yöntemi; bu yöntem uygulamada ihale
yöntemi, sübvansiyon yöntemi, kupon yöntemi vb çok farklı şekilde işlemektedir. Sağlık hizmetlerinin
alternatif sunum yöntemlerine ilişkin ayrıntıları Tablo l'de görmek mümkündür.

Tablo 1: Sağlık Hizmetlerinin Alternatif Sunum Yöntemleri
Hizmet
yöntemi

sunum

Sunucu

Yönetici

Kamu

Kamu

Kamu (Farklı
yönetim
birimleri)
Kamu

Kamu (Farklı
yönetim
birimleri)
Özel Sektör

Kamu (Farklı
yönetim
birimleri)

Kamu + resmi ya da
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri

Özel Sektör

Yönetim
sözleşmesi

Kamu

Özel Sektör

Kamu

Kamu + resmi yada
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri
Kamu + resmi yada
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri

İmtiyaz yöntemi

Özel sektör

Özel sektör

Özel sektör

Tüketici (+/- kamu ya da
yardım yapan kuruluşlar
tarafından verilen
sübvansiyonlar

Kiralama yöntemi

Özel sektör

Özel sektör

Kamu

Kupon yöntemi

Özel sektör
yada kamu

Özel sektör

Özel sektör

Kamu + resmi ya da
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri
Kamu/yardım yapan
ku ru luş-*-*ü ketici ler

Sübvansiyon ve
yardım yöntemi

Özel sektör
(çoğu zaman)

Özel sektör

Özel sektör

Kamunun
hizmetleri sunması
yöntemi
Yönetimlerarası
anlaşmalar
yöntemi
ihale yöntemi

4

Altyapı
Hizmetlerini
Sunan
Kamu

Finanse Eden

Kamu + resmi yada
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri

Kamu, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar
yada halkın katılımı

ABD'de sağlık hizmetinden faydalananlar, eyalet kurumlarınca belirlenmiş koşutlar altında temelde özel sigorta
fonlannın kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bunun yanı sıra özel sigorta primini ödeyemeyecek
durumda olan belirli risk gruplarına yönelik olarak eyalet yönetimleri tedavi hizmetleri ve ilaç hizmetleri gibi ilave kamu
programlan sunmaktadır (Wendt vd., 2006).
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Gönüllü/kar amacı
gütmeyen
kuruluşlar

Gönüllü/kar
amacı
gütmeyen
kuruluşlar

Gönüllü/kar
amacı
gütmeyen
kuruluşlar

Gönüllü/kar
amacı
gütmeyen
kuruluşlar

Gönüllü/kar amacı
gütmeyen kuruluşlar

Yap-işlet-sahip
ol/yap-işlet devret
yöntemi

Özel sektör

Özel sektör

Özel sektör

Kamu + resmi ya da
resmi olmayan kullanıcı
ücretleri

Özel sağlık
hizmetleri

Özel sektör

Özel sektör

Özel sektör

Tüketici, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar
yada yardım yapanlar

Kaynak: Loevinsohn ve Harding, 2004:3; Batley ve Larbi, 2004:130-131.
Yönetimlerarası anlaşmalar; bu yöntemde sağlık hizmeti farklı yönetim birimleri (yerel yönetimler, eyaletler
vb) tarafından sunulmakta ve bu birimler hizmet sunumunda işbirliği yapmaktadır. Sağlık hizmetleri kamu
kesimi tarafından ya da resmi veya resmi olmayan kullanıcı ücretleri ile finanse edilmektedir. Merkezi
yönetim alt kademedeki yönetim birimlerine sağladıkları sağlık hizmeti sonucunda fon transfer etmektedir.
İhale yöntemi; Bu yöntemde, kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumları özel sektör işletmeleriyle sağlık
hizmeti ihtiyacı olan bireylere sağlık hizmetini sunmaları için ya da sağlık personelinin eğitimi ve sağlıkla ilgili
diğer eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bir sözleşme yapmaktadır. Sözleşmelerde, belirli bir zaman
periyodunda sunulacak sağlık hizmetinin kalitesi, miktarı ve kapsamına yönelik düzenlemeler yer
almaktadır. İhale yöntemi ile sağlık hizmeti sunumu İçin gerekli tıbbi cihazların alımı, radyoloji hizmetleri,
labaratuar hizmetleri, ambulans ve ulaşım hizmetleri, yemek, güvenlik, temizlik, giyecek hizmetleri, işgücü
eğitimi, sağlık eğitimi vb. birçok alanda hizmet gördürülmektedir (Taylor, 2003:157-158).
Yönetim sözleşmesi; özel sektör, bir sözleşme ile devlete ait hastane ve sağlık tesislerini ücret karşılığında
yönetme sorumluluğunu üstlenmektedir. Özel sektöre yönetim alanında geniş yetkiler verilirken, özel
sektörün finansal bir yükümlülük altına girmesi ya da yaptığı faaliyetin karlılığına bağlı olarak kendisine bir
ödeme yapılması söz konusu değildir. Kamu kesimi tüm ticari riski taşımaya devam etmektedir. Çalışma
sermayesi ile borçla finansmandan sorumludur. Bu yöntemde, özel sektör yetkisini sözleşmeden alır ve
faaliyetlerini sözleşmede belirtilen hususlar dâhilinde yerine getirir. Yöntemin avantajı, mülkiyetin devlette
kalması, belirli derecede de olsa kontrolün sürdürülebilmesi ve ileri düzeyde yönetim becerisi ve diğer
becerilerin kamu sektörüne aktarılması ve genel verimlilik ve karlılığı artırmaktır (Vuylsteke, 1988: 37). Bu
yöntem daha çok, hastanelerin temizlik işlerini yürüten personelin özel sektörün yönetimine bırakılması
yada dış teknik yardım personelinden dahili işgücü gibi faydalanılması şeklinde uygulamaya yansımaktadır
(Taylor, 2003:180).
İmtiyaz yöntemi; kamu hizmetinin sermaye, kâr, hasar ve zararı özel hukuk kişisine ait olarak, idarenin
gözetimi ve denetimi altında genellikle çok uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca özel kişilerce
yönetilmesidir (AM/E.1994/43, K.1994/42-2). İmtiyaz yönteminde bir ya da birden fazla yüklenici ya da
imtiyaz sahibine belirli bir coğrafi alanda önceden belirlenmiş müşterilere belirli hizmetleri sunma imtiyazı
verilmektedir. Bu yöntemde hizmetten yararlananlar, hizmetin bedelini ücret veya kullanıcı fiyatları şeklinde
doğrudan sunucu firmaya öderler. Ancak İmtiyaz sahiplerinin de bunun karşılığında devlete belirli bir ücret
ya da elde ettikleri gelirin belirli bir yüzdesini ödemeleri gerekmektedir (Taylor, 2003:180).
Kiralama yöntemi; özel sektör genellikle kamu kesimine ait sağlık tesislerini kullanmak için bir ücret öder,
yönetme ve işletme için sorumluluk alır. Bunun karşılığında faaliyetlerinden dolayı gelir elde etme hakkına
kavuşur. Kamu sektörü kiralama yapılan alanda artık faaliyette bulunmadığından özel sektör tüm ticari
risklere katlanmak zorundadır. Kiralama yöntemi genellikle binalar, ihtisas gerektiren tıbbi cihazlar ve
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araçlar gibi, sermaye yoğun alanlarda kullanılmaktadır 7Kiralama yönteminin: kamu hastalarına daha düşük
maliyetle hizmet sunma, yüksek kaliteli hizmetler sunma, talep riski ve finansal riskin kamu kesiminden özel
kesime aktarılması ve yeni araç-gereç için özel kesimin finansmanının sağlanması gibi birçok faydası vardır.
Bu yöntemde özel sektörün karlılığı, sözleşmede belirtilen kalite standartlarını sağlarken maliyetleri ne
kadar azaltılabileceğine bağlı olduğundan, özel sektörün etkin bir şekilde hizmet sunmasını sağlar. Bu açıdan
kiralama yöntemi operasyonel etkinliğin geliştirilmesinin gerektiği kamu sağlık faaliyetlerinde iyi bir
seçenektir. Fakat, yeni yatırım ihtiyacının olduğu faaliyetlerde aynı şeyi söylemek mümkün değildir (Marek
vd., 2003:2-3).
Kupon yöntemi; bu yöntemde sağlık hizmetleri özel kesim tarafından sunulmakta ve devlet sağlık hizmetleri
tüketicilerini desteklemektedir. Örneğin, devlet gelir düzeyi düşük olan kimselere devlet hastanelerinde
parasız sağlık hizmeti sunmak yerine bir kupon vererek bu kişilerin özel sektörden hizmeti karşılamalarını
sağlamaktadır. Tüketiciler devletin belirlediği çerçevede hizmet almayı istedikleri hastaneyi ya da doktoru
seçme özgürlüğüne sahiptirler. Bu yöntemde, devlet; kuponların dağıtımı, üreticilerin belirlenmesi ve
sunulan hizmetlerin kontrolü açısından düzenleyici bir rol üstlenmektedir (Aktan ve Işık, 2007b: 17).
Sübvansiyon ve yardım yöntemi; bu yöntem, seçilmiş bir sağlık hizmetinin tedarik edilmesi yada üretiminde
değişiklik meydana getirmek için doğrudan veya dolaylı olarak mali destek sağlanmasını içermektedir.
Doğrudan sübvansiyonlar, yardım ve bütçesel destek, dolaylı sübvansiyonlar ise, vergiden muaf tutmak
şeklinde olabilmektedir (Taylor, 2 0 0 3 : 1 8 0 ) 6 .
Hizmetlerinin gönüllü/kar amaa gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulması yöntemi; bu yöntemde, sağlık
hizmetleri sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dini organizasyonlar, azınlık
grupları ve hayırsever kuruluşlar vb. tarafından sunulmaktadır. Hizmetin finansmanı gönüllü sunucular
tarafından karşılandığı gibi kamusal da olabilmektedir. Gönüllü kuruluşlar pek çok ülkede, kan bankalan ya
da kar güdüsünün sembolik olarak sakıncalı olduğu ve genellikle düşük gelirli kişilerin faydalandığı sağlık
hizmetleri alanlannda hizmet sunmaktadır (Eggleston ve Zeckhauser, 2002:68).
Yap-işlet-sahip ol yada yap-işlet-devret yöntemi; bu yöntemde devlet bir kısım sağlık hizmetlerini bir
sözleşme ile özel kesime devretmektedir. Özel kesim veya yabancı yatın mcı, devlet desteği ile sağlık
hizmetlerini sağlayacak bir işletmeyi kurmakta, belirli bir süre işletmekte ve daha sonra sahip olmakta yada
devlete devretmektedir. Özellikle kamu finansman yetersizliğinin olduğu durumlarda sıkça başvurulan bu
yöntemde, kamu hizmet üretimini bizzat üstlenmem ektedir. Özel kesimi teşvik ederek sağlık hizmeti
üretiminde daha fazla rol oynamalarını sağlamaktadır (Aktan ve Işık, 2007b: 18).
3. Kamunun Değişen Rolü ve Sağlık Hizmeti Sunumuna Yansıması
Son otuz yılda, tüm dünyada devletin rolünde esaslı bir değişim söz konusudur 7 . 1980'lerden beri dünyanın
büyük bîr kısmını etkileyen liberalleşme devriminin bir parçası olan bu süreç devletin rolünü dönüştürmüş
5

Örneğin Romanya'da hükümet büyük bir kamu hastanesinde radyoloji ve laboratuar hizmetlerinin sağlanması için

kiralama yöntemini uygulamaya geçirmiştir.
6

Sübvansiyon yöntemine; Afrika'da kamu sağlık tesislerinin olmadığı alanlarda dini kurumların sponsorluğunda hayır

hastanelerim desteklemede başvurulması örnek olarak verilebilir (Taylor, 2003:180).
7

Değişim refah devletinin kriziyle yakından ilgili olmakla birlikte aynı zamanda ideolojiktir. 'Refah devleti' daha adil ve
eşitlikçi refah, gelir ve fayda dağılımını gerçekleştirememiş ve bütçe açıklarına yol açmıştır. Bütçe açığını finanse etmek
için başvurulan borçlanma ve onun yüklediği ek maliyetlerin neden olduğu sürdürülemez kamu maliyesi yapısı sosyal
hizmetlere ayrılan kaynakları azaltmıştır. Bu durum hizmet sunumunda yetersizliklere ve etkinsizliğe işaret ettiğinden,
hem devlete hem de özel sektöre ilişkin algıyı değiştirmiş ve devletin mal ve hizmet üreticisi olarak güçlü şekilde
eleştirilmesine neden olmuştur (UN, 2001:34).
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ve hatta b'ulânıRlâştırmıştır (Cbpe vd7, İ99/T444)T STJfeç devletin sosyara(ftwileterrolâra(rdeğenendrnTen
bazı geleneksel hizmetlerin özel sektör eliyle sunumunu İçeriyor. Bu süreçte, kamu kesimine özel sektöre
hakim olan prensipler uyarlanmaya çalışılmıştır. Bu hususun altında yatan temel varsayım "yönetim
yönetimdir". Bu varsayım, kamu sektörü ve özel sektörün davranışları arasında herhangi bir temel faklılığın
olmadığını kabul eder. Kamu yönetiminin aksine, hizmet sunumunun politik yönünden ziyade ekonomik
yönüyle ilgilenir, piyasa başansızlıklarındansa devletin başarısızlığına vurgu yapar ve bürokrasinin kamu
hizmetlerini etkin ve etkili sunması hususunda şüphecidir (UN, 2001:38). Bu çerçevede ortaya konulan
çözüm; devletin üretici olarak rolünün elemine edilmesi, kamu hizmetlerinin hacminin daraltılması,
deregulasyon, yerelleşme, hizmet devri ve benzeri olarak tanımlanmıştır. Bu durum, "devleti (eski
durumuna) geri getirme" (UN, 2001:34) olarak ifade edilebilir.
Mal ve hizmet üreten kamu kurumlarının özelleştirilmesi (temel altyapı hizmetleri ve devletin iç/hakiki
sorumluluğu ve ilgisinde olan, kamu düzeni-asayiş, hapishaneler, mahkemeler ve kamu güvenliği hariç)
devletin bu alandaki rolünü daraltmış ve bu alanda özel sektör en iyi alternatif olarak sunulmuştur (UN,
2001:32)*. Böylece, mal ve hizmet sunmada kamu lehine olan denge önemli şekilde piyasa aracılığıyla mal
ve hizmet sunmaya doğru değişmiştir (Cope vd., 1997:444). Değişim, doğrudan mal ve hizmet üretmek ve
kendi kendine yönetimden, özel kurumlar ve bireysel girişimciler için çatı sağlayacak planların oluşturulması
ve garanti edilmesini sağlayacak stratejik planlara doğru olmuştur (Bertucci ve Alberti, 2001:14). İlave
olarak, ticaret ve yatırımların serbestleşmesi, teknolojik yenilik ve iletişim maliyetlerindeki düşüş,
girişimcilik ve küresel sosyal ağların yükselttiği küreselleşme çağında ülkeler birbiriyle rekabet eder duruma
gelmiş ve böylelikle devletin rolü 'refah devletinden' 'rekabetçi devlete' doğru değişmiştir (Cope vd.,
1997:446).
Devletin kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi, yoksulluğun azaltılması ve sağlık sektöründe piyasa
yetersizliğinin giderilmesi şeklinde yüklendiği rol, devletin yetersiz kaldığı alanlarda ortaya çıkan boşluğun
özel sektörün etkinliği ile dengelenebileceği (Ener ve Demircan, 2008:70) anlayışıyla yer değiştirmiştir. Yani,
"1980 sonrası dönemde ülke sağlık sistemlerinde savaş sonrası uzlaşma anlayışından neoliberal yeniden
yapılandırmaya dönüşün etkileri görülmeye başlanmıştır" (Şentürk, 2008:152). Bu anlayış, devletin üretici
rolünü sınırlandırmış, ona koruyucu ve düzenleyici bir rol yüklemiştir. Pek çok kamu hizmetinde olduğu gibi
sağlık hizmetleri sektöründe de, finansal sürdürülebilirliği tehlikeye atmaksızın nüfusun sağlık statüsünün
geliştirilmesi ve hastalığın finansal maliyetlerine karşı koruma sağlamak gibi sağlık sisteminin amaçlarını
gerçekleştirmeye yönelik ilerleme kaydedilmesi amacıyla temel değişimler yaşanmıştır (Bredenkamp ve
Gragnolati, 2008:12). 20 yıldan fazla bir süredir bazı ulusal sağlık hizmetlerinin yetersiz finansmanı ve
devletin değişen rolünün birleşmesi de bu değişimi hızlandırmıştır (Lethbridge, 2003a:6).
Değişimin çerçevesi neoliberal yaklaşıma uygundur. Neoliberal yaklaşımın kamu hizmetleri açısından ortaya
koyduğu en doğrudan sonuç, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahale sınırını belirleyen kamu
hizmetleri alanını daraltmasıdır (Ataay, 2006:35). Bir diğer sonuç, neoliberal politikaların kamusal mal ve
hizmetlerin finansmanında, kullanıcı ücreti alınmasını yaygınlaştırmasıdır (Boratav, 2004:1). Neoliberal
politikaların uygulanmaya başlanmasının bir diğer sonucu, keynesyen iktisat anlayışına göre devlet
tarafından sunulması gereken eğitim ve sağlık gibi kamu mallarının da özel sektöre açılmasıdır. Gelişmekte
olan ülkeler finansman sorunu ile karşılaştıkça bu alanları piyasanın rekabetine açmışlardır (Tokatlığolu,
2005:111; Şentürk, 2008:151). Sağlık harcamalarının 1960'lar ve 1970'lerde büyüme oranlarının üzerinde
artması pek çok hükümetin bu durumun sürdürülebilir bir kamu maliyesi ile tutarsız olduğunu
düşünmelerine yol açmış ve harcamaları kontrol altına alacak bir çözüm aramaya zorlamıştır (Docteur ve
Oxley, 2003:7). Bu çerçevede, "1980'lerde dağıtımsal ve teknik etkinlik artışı, finansman ve hizmetlerin
sunumu açısından alternatifler sağlayacağı gerekçesiyle sağlık hizmetlerini de içeren belli sosyal hizmetlerin

8 Her ne kadar bu reformlardan bazı pozitif sonuçlar elde edilse de, devletin yeniden tanımlanması sosyal alanlarda
(eğitim, sağlık, konut vb.) pek çok gelişmekte olan ülke için zararlı sonuçlara sahiptir (UN, 2001:32).
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özelleştirilmesi önerilmiştir" (Belmartino, 1994:1315). Sağlık hizmetleri özelleştirilmiş ve kamu kurumları
özel sektörden artan ölçüde sağlık hizmeti satın almışlardır (Tord vd., 2007:42). Sağlık hizmetlerini de içeren
kamu refah hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde adımlar 9 ile sağlık hizmetleri için (diğer sosyal hizmetler
ve eğitimde olduğu gibi) bir iç piyasa mekanizması oluşturulmak istenmiştir (UN, 2001:35).
Sağhk politikası ve sağlık hizmeti anlayışındaki dönüşümü anlama da, Dünya Bankasının, 1987 tarihli
"Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı" isimli çalışması ile 1993 tarihli 'sağlığa
yatırımla' ilgili raporu hayati önemdedir. Dünya Bankasının, 1987 tarihli çalışmasında sağlık hizmeti
sunumunda kamunun başansızlıklarına ve yetersizliklerine işaret edilmiş hem finansman hemde hizmet
sunum sorumluluklarını kamu-dışı organizasyonlara bırakan ve sağlığın finansman yükünü kamu
sektöründen yararlananlara doğru değiştiren ve karar almayı merkezi planlama birimlerinden yerel
koşullara ve müşteri ihtiyaçlarına göre yapılandıran öneriler sunulmuştur (WB, 1987:32; Belmartino,
1994:1315; Sengupta, 2003:69): Bu çerçevede ortaya konulan somut öneriler;
(i) Hastalarca yapılan ödeme miktarlarının arttırılması (kullanıcı ücretleri),
(ii) Özel sağlık sigortası mekanizmasının geliştirilmesi (sigorta),
(iii)Özel sektör katılımcılarını arttırmak (özel sektöre ilişkin sınırlamaların kaldırılması),
(iv) Kamu sağlık hizmetlerini yerelleştirmek (yerelleşme) olarak sayılmıştır.
Dünya Bankası'nın 1993 tarihli raporunda ise, sağlık hizmetlerinin maliyet etkin sunumuyla ilgili stratejilere
değinilmiş ve temel sağlık hizmetlerini sunmak için geri kalan sağlık hizmetlerinin kendi kendini finanse
etmesi gerektiği tartışılmıştır. Bunu başarabilmek için, daha ileri reformlar ve kamu harcamalarının yeniden
tahsisine ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır (WB, 1993:11,67,165). Bu çerçevede hükümetlere daha özellikli
alanlardan ziyade, toplumun geneline hizmet sunan sağlık merkezleri ve yerel düzeydeki sağlık merkezleri
için kullanıcı ücretlerini ve kendini finanse eden sigorta sitemini kabul etmeleri tavsiye edilmiştir (WB,
1993:57,157). Özel sektörün sağlık sektörü içinde daha fazla yer alması için; ilaç dağıtımının özelleştirilmesi,
sağlık yönetiminin yerelleştirilmesi gibi öneriler yapılmıştır (Lethbridge, 2004:8). Kısaca rapor, sağlık
hizmetlerinin sunum ve finansmanında özel sektöre artan bir rol verirken, kamunun rolünü sınırlamaktadır
(Hong, 2000:28). Dünya Bankası'nca 2002 yılında yayınlanan Özel Sektör Gelişme Stratejisinin gözden
geçirilmiş versiyonunda da, sağlık hizmetinin sunumunda özel sektöre geniş roller verilmektedir (WB, 2002).
Kamu; düzenleme, fonlama ve (hizmet) sunum rolüne ilaveten yoksullar için altyapı, sağlık ve eğitim gibi
temel hizmetleri de sunabilir. Ancak, bugün, hem gelişmiş hemde gelişmekte olan pek çok ülke sağlık
hizmeti sunumunda artan şekilde özel hizmet sunumu yöntemini kullanıyorlar (WB, 2002:i,iv,19,58).
Sağlık hizmetleri alanında yaşanan temel değişim; devletin ya hizmetin doğrudan sunucusu konumundan
yavaş yavaş elini çekmesi yada hizmet sunumunda özel sektör ve kamu sektörünün rekabetine izin vermesi
veya hizmet sunumuyla ilgili sorumluluklarını bağımsız kuruluşlar ve kamu girişimlerine aktarmasıdır
(Bykrekjeflot:2005:9). Devlet tedavi edici sağlık hizmetlerini özel sektöre devrederken, koruyucu sağlık
hizmetlerini üstlenmektedir. Özel sektörün tedavi edici hizmetlere odaklanması ise, sağlık hizmetlerinin
devlete maliyetini artırmaktadır. İlave olarak, kamunun ticari potansiyeli olan yarı kamusal nitelikli
hizmetleri için daha fazla kullanıcı ücreti talep edilen bir süreç yaşanmaktadır (Cope vd., 1997:455). Bunun
anlamı; sağlığın gelişimini devlet değil, piyasa sistemi sağlayacaktır (Şentürk, 2008:153). Kamu sağlık
hizmetleri için kullanıcı ücretlerinin getirilmesi, artık kamunun sağladığı sağlık hizmetinin ücretsiz olmadığı
anlamındadır (Lethbridge, 2004:5). Kamu sağlık hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler; sağlığın

9

Yapısal uyum programları, üçüncü dünyada sağlık krizini arttırmıştır (Hong, 2000:13). Sağlık sektörünü yeniden

yapılandırma, yetersiz tıbbi gereç, yetersiz arz ve çalışma koşutlarından dolayı hem önleyici hemde koruyucu sağlık
hizmetlerinin çökmesine ve birincil sağlık hizmetlerinde kullanıcı ücretlerinin alınması, ödeme gücü olmayan büyük bir
nüfusun sağlık hizmetlerinden dışlanmasına neden olmuştur (Hong, 2000:17).
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ticarileşmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda piyasa prensiplerinin kullanılması olarak karakteriz e
edilebilir (Lethbridge, 2003a, 2003b, 2004) 1 0 .
Sonuç olarak, dünya: 1930'ler ve 1990'larda sosyal sektörlerde piyasa yaklaşımının tecrübe edilmesine
artan bir isteğe tanıklık etmiş, sağlık hizmetlerinde devletin üstünlüğü azalma göstermiş, özel sektörün
sağlık hizmetlerinde daha fazla ilgi göstermesi ideolojik ve teknik argümanlarla desteklenmiştir (Preker ve
Hardling, 2000:2), Liberalleşme süreci ve ekonomik şoklar reformlara kesinlikle katkı vermiş, yinede sağlık
sisteminde yaşanan reform dalgasında, ideolojiyi ye ekonomik krizi suçlayarak kamu hizmetlerinde
rekabetçi uygulamaların hayata geçirilmesi, kamu sektörünün küçültülmesi ve Özel sektörün katılımının
artırılması daha kolay olmuştur (Preker ve Hardling, 2000:3). "İyi sağlık, herkes için sağlık" 1 1 vurgulaması ve
devletin ve özel sektörün rolü ve etkinliğine ilişkin algı değişikliği de değişimi kolaylaştırmıştır.
3.1. Sağlık Hizmetlerindeki Değişim: Uygulamadan Örnekler
Değişim; devletin sağlık hizmeti sunucu rolünün hizmet sunuculuğundan teşvik edici, ön ayak olucu bir role.
geçiş şeklinde olmuştur. Ülkeden ülkeye değişen bu süreç uluslararası organizasyonların teknik desteği ile
pek çok sağlık sektörü reform programı ile doğrudan teşvik edilmiştir (Lethbridge, 2003b:5; Lethbridge,
2004:5).
Avrupa'da sağlık hizmetleri alanında meydana gelen değişiklikler; şirketleşme ile hükümetin özel sektörün
yönetim becerilerini kullanmak için kamu hastanelerinin yönetimini sözleşmeyle özel sektöre devretmesi,
özel sektöre belirli sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere uzun dönem temelinde imtiyaz vermesi
ve/veya hizmetlerin ihale edilmesi olarak ifade edilebilecek bîr dizi kamu özel sektör işbirliği yönteminden
oluşmaktadır 12 (Lethbridge, 2003a). Avrupa'da kamu sağlık sistemlerinin yerini alan değişim, değişimin
oranı ve kamu sağlık hizmetlerinin özel sektöre dahil olmasının derecesinin farklı olduğunu göstermiştir.
Genel olarak kamu sektöründeki kurumların şirketleşmesi söz konusudur. Bazı ülkelerde, son 10 yılda
olağan bir süreç yaşanırken, diğer ülkelerde (İngiltere'de Vakıf Fonları, Norveç'te bölgesel şirketler) özel
politika kararları sağlık kurumlarının şirketlere dönüşmesini hızlandırmıştır (Lethbridge, 2003a:6).
Sözleşmeyle mal (ilaç) yada hizmet arzının (temizlik) özel sektöre verilmesi, düzenlemeler vasıtasıyla özel
şirketlerin hastane yönetimlerini üstlenmesi (Stockholm'deki St.Goran's Hastanesi'nde olduğu gibi) yada
hizmet sunumu için uzun dönemli imtiyazlar tanımak suretiyle buradan elde edilen gelirle yeni hastaneleri
finanse etmek (İngiltere'de olduğu gibi özel sektör finans teşvikleri İle hastane inşa etmek) gibi bir dizi olası
ilişki söz konusudur (Lethbridge, 2003a:3). "Vakıf" kurma (İngiltere'de) ve hizmetleri bu şekilde finanse
etme, sağlık sektöründe şirketleşmenin son örneğidir ve sağlık kurumlarının daha bağımsız çalışmasının bir
yolu olarak önerilmiştir (Lethbridge, 2003a:5).

Neoliberal ekonomi politikalarıyla tedricen liberalleşen eğitim ve sağlık gibi hizmet alanları, "Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması (GATS)" ile tamamen piyasaya açılmıştır (Şentürk:2008:155,157). Yani, ticaret anlaşmaları sağlık hizmetinin
bir mal olarak görülmesini güçlendirmiştir (Lethbridge, 2004:19). Ancak, GATS anlaşmasında, sağlık hizmetleri
alanındaki kamu destekli hizmetler ve kamu yetkisinin kullanılmasıyla sağlanan hizmetler anlaşmanın hükümlerinden
muaf tutulmuştur (Lethbridge, 2004:6).
11

İyi sağlık oldukça maliyetlidir ve sağlık hizmetlerinin İyi kalitede sunulması için teknik ve beşeri kaynaklar kadar
kaynakların sosyal refah, eğitim ve kamu sağlık altyapısına yönlendirilmesi de gerektirir (Berer, 1999:8). Oysaki 'yapısal
uyum programları' pek çok ülkenin sosyal refah programlarından vazgeçmesine neden olmuştur. Sağlık
harcamalarında, sağlık sistemi ve hizmetlerin kalitesinde 1990'lı yıllarda ciddi bozulma söz konusudur. Bu bozulma, en
başta politik bir sorundur ve gözden geçirilmesi ve tersine çevrilmesi gereklidir (Berer, 1999:8).
12
Kamu özel sektör işbirliği yöntemi Birleşik Krallık'ta oldukça yaygındır ve yeni hastanelerin inşasında kullanılmıştır.
Pek çok Özel sektör şirketinin (genellikle konsorsiyumu), hastane inşa etmesi ve kendi hastanesine sahip olması, 20
yıldan fazla bir süredir uygulanmaktadır. Ulusal sağlık sistemi, genellikle inşaat sermayesini öder ve işletme giderlerini
yüklenir (Lethbridge, 2003a:3).
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İtalya'da sağlık hizmetlerinde ticarileşme süreci 1993'de bölgesel hükümetlere sağlık hizmetleri için idari ve
mali özerktik veren Sağlık hizmetleri reformu île başlamıştır. Reforma göre, merkezi hükümet, her bir
vatandaş için gerekli finansman seviyesini (her bir bölge için minimum seviyede) belirlemekte ve herhangi
bir masraf fazlası yada ilave hizmetlerin bölgesel vergiler yada hastaların maliyet paylaştmıyta finanse
edilmesi gerekmektedir (Lethbridge, 2003a :8). 1994'd e de Berlusconi hükümeti, bölgeseli eşmeyi getiren bir
sağlık reformu önermiştir. Bu reforma göre bölgesel hastanelerin şirketleşmesi hemen uygulanması gereken
projelerden biridir yada dönüşüm bugün için kamunun olan sağlık kurumlarının maliye bakanlığının kontrolü
altında kamu özel sektör ortaklı bir vakfa devredil m esidir. İspanya'da Valencia hükümeti, kamu sağlık
13
sektöründe özel yönetim metodunu kullanan ilk bölgesel hükümetlerden biridir (1 Haziran 1999)
(Lethbridge, 2003a:8).
~
..
. . . ...
Asya'da özel sektör bir dizi mekanizma aracılığıyla 1980'lerden itibaren kamu sağlık sektörü içinde yer
almıştır. Bu genellikle birlikte hizmet sunma veya ihale yöntemiyle bazı malların yada hizmetlerin özel
sektöre gördürülmesi (ilaç temini, temizlik gibi), düzenlemeler vasıtasıyla özel sektör firmalarının kamu
hastanelerinin yönetimini yada finansmanını üstlenmesi veya yeni bir hastane için uzun dönemli
projeksiyonların ortaya konması şeklinde olmuştur (Lethbridge, 2004:5).
Asya'nın Gelişmiş piyasa temelli ekonomileri, Japonya, G.Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur sağlık
hizmeti sunumundaki değişimi anlamada önemli örneklerdir. Bu ülkeler için genel tema; özel sektörün
birincil tedavi hizmetlerinde, kamu sektörünün ise, ikincil ve üçüncül seviyedeki sağlık hizmetlerinde hakim
role sahip olduğudur. Japonya'da hizmetin sunumunda karma bir sistem söz konusudur. Güney Kore,
Japonya ve Tayvan'da hastane hizmetlerinin sunumunda hemen hemen bütünüyle özel sektör hakimdir ve
hizmet sunanlar arasında esaslı bir rekabet vardır. Hong Kong ve Singapur'da birincil hizmetlerin
sunumunda özel sektör, hastane hizmetlerinde ise kamu hakimdir. Bu ülkelerde, devlet, kamu sağlığını
koruyucu .ve destekleyici bir roldedir (Gauld vd., 2006:334). Singapur ve Malezya'da kamu hastanelerinin
şirketleşmesi söz konusudur. Malezya'da ayrıca sağlık hizmetlerinin ihale yöntemi ile taşeron firmalara
gördürülmesi ve daha az personelle işi görme gibi uygulamalar da söz konusudur (Lethbridge, 2004:4).
Çin 20 yıldır; toplum sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık sigortası sisteminin reformu, bölgesel sağlık
planlarındaki değişim, hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve ilaç yönetimi gibi alanlarda sağlık reformu
yapmaktadır (Lethbridge, 2004:11). Yine, Hindistan'ın sağlık sisteminde son 20 yılda oldukça fazla değişim
olmuştur. Bu değişim, büyük ölçüde şirketlerin sağlık hizmeti sunumunda daha fazla yer almasıyla
sonuçlanmıştır. 1990'larda, pek çok eyalet Dünya Bankası kredileriyle demode olmuş/ikincil seviye
hastanelerini yeniden yapılandırmalardır. Banka fonları, binaların onarımı/yenilenmesi, gereç ve ilaç satın
alımında kullanılmıştır. Bü yeniden yapılandırmanın bir bölümü (ikincil seviye hastaneler için) gelir sağlayan
kullanıcı ücretleriyle gerçekleştirilmiştir (Lethbridge, 2004:12). Asya Kalkınma Bankası da sağlık sektörü
reformlarına jdesteğin bir parçası^ olarak "sağlık sektörünün finansmanı ve yönetimindeki yenilikçi
yaklaşımları test etmek ve kamunun yönetimsel kapasitesini geliştirmek amacıyla nispeten az sayıda özel
sağlık projeleri için kredi sağlamış ve bunu Bankanın sosyal koruma programlarının çatısı altında
gerçekleştirmiştir (Lethbridge, 2004:9). Asya'daki bu süreç ulusal sağlık sisteminin hızla değiştiği sağlık
hizmetinin satın alınabilir ve satılabilir bir hizmet olarak görüldüğü bir süreç olarak değerlendirilebilir.
Amerika kıtasındaki ülkelerde; etkinliği artırmak, finansal sürdürülebilirliği garanti etmek, yerelleşmeyi
sağlamak ve özel sektöre büyük bir roLvermek amacıyla sağlık sistemlerinde bir dizi değişimi başlatmışlar 14
13

İspanya sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri şirketi, Adeslas, (önceleri kamunun sahibi olduğu Hospital de la Ribera,
Valencia) Al zira Hastanesinin yönetimini üstlenmiştir. Adeslas (%51) iki banka (%45) ve iki inşaat firmasıyla (her biri
%2) birlikte almıştır (Lethbridge, 2003a:8-9).
14

Değişime; saflık hizmetlerinin evrensel nitelikte olmaması, hizmete büyük ihtiyaç duyan hayati sosyal gruplar için
hizmete erişimin söz konusu olmaması, sağlık hizmetleri arzının nüfusun kültürel tercihlerini, sosyal değerleri ve
beklentileri yansıtmaması yine, hizmet sunumunun etkin olmaması ve teknik kalitesine ilişkin zayıflıklar neden
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(Public Policies..., 2007:302). Bu kıtadaki ülkelerin sağlık sistemi trendi, kamunun sağlık hizmetindeki
rolünün tek hizmet sunucusundan düzenleyici ve/yada koordinatör role, özel sağlık sigortasının asimetrik
büyümesi, sosyal güvenlik kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve kamu-özel ortaklığının
artmast şeklindedir (Public Policies... 2007:299; Lethbridge, 2003b:22). Üstelik, sağlık sektörü reformları
sağlık sektöründe güçlü yerelleşmeyi getirmiş, sektördeki yeni kamu ve özel oyuncuları arttırmış, piyasa
eğilimine izin vermiş ve sağlık hizmeti sunumuyla ilgili geleneksel -sorumlulukları azaltmıştır. Değişim
genellikle finansman krizine 15 tepkinin sonucudur ve bu durumda sağlık hizmetlerinin finansmanın*
kompozisyonu da değişmiş ve Amerika kıtasında sağlık finansmanında kamu-özel ortaklığının geniş
varyasyonları söz konusu olmuştur (Public Policies..., 2007:338).
Amerika kıtasında, sağlık alanındaki değişim kendini yerelleşme 1 6 (Brezilya, Arjantin ve Nİkaraguay'da)
şeklinde göstermiştir. Yerelleşme (Brezilya hariç), daha geniş ve ölçekli anayasal değişimin parçası olarak
görülmüştür. Brezilya'da sağlıktaki yerelleşme 1989'da yeni anayasanın kabulünden sonra yapılan reformla
başlamıştır. Kamu sağlık sistemindeki bozulmadan dolayı 1990'larda özel sektör hizmet sunumu
genişlemiştir. Kamunun elinde olan hastanelerin %70'inden fazlası Özel sektör eline geçmiştir. İlave olarak,
sağlık sistemindeki değişim, yeni hizmet sunum yöntemleri geliştirmiş ve Amerika kıtası ülkelerinde sigorta
piyasaları (kapsamındaki nüfus artmıştır) hizmetin arzında güçlü şekilde yer almışlardır. 2001 yılında
Brezilya'da nüfusun %-26's* e*el*sağhk sigortası kapsamındadır (Lethbridge, 2003:10). Brezilya'da özel sektör
sağlık alanında; sözleşmeler aracılığıyla hizmet sunumu, özel yönetim altında kamusal hizmet sunumu
(özellikle hastanelerde), ve oldukça karmaşık hizmetlerin ve yatak kapasitelerinin sigorta aracılığıyla
sunulması şeklinde hizmet sunmaktadır (Lethbridge, 2003b:ll).
Meksika'da sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla sunulmaktadır. 1980'lerde SGK île rekabet
etmek üzere özel şirketlere sağlık hizmeti sunum hakkı tanınmıştır (Vatansever, www.iyihekimlik.org). Bu
girişim yapısal uyum programlarının bir parçasıdır ve SGK'ya giden (1980'ler ve 1990'larda) paraların
azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumları artık yetersiz fonlama ile emeklilik aylığı
ve sağlık hizmeti sunmak durumunda kalmışlardır. 1996'da federal hükümet sağlık sektöründe özel sektöre
'anahtar rol' veren yeni bir sağlık reform programı açıklamıştır (Lethbridge, 2003b:12). Yeni sistemin
finansal yönetimi, kamu sağlık kurumlarını, çalışanların ücretieffnl, tıbbi araç-gereçleri çeşitli kanallardan
etkileyecektir. Bu durum, kamu sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebilir (Lethbridge, 2003b:12).
Meksika'da yerel sağhk hizmeti alanı da genişlemektedir (Lethbridge, 2003b:13).
ABD sağlık sistemine, sağlık hizmetinin piyasa malı olduğu; hizmete erişimin satın alma gücüyle belirlendiği;
hangi hizmetin sunulacağını hizmete duyulan gereksinimin değil hizmetin sağladığı karın belirlediği piyasa
koşulları hakimdir (Vatansever, www.iyihekimlik.org). Sağlık hizmetleri özel sektör yada kar amacı olamayan
organizasyonlar tarafından sunulmakta ve sigorta tarafından finanse edilmektedir. Amerika'da özel sektör
ağırlıklı (sigorta şirketlerine bırakılmış) bir sistem vardır. Fakat 42 milyon insan sigorta kapsamı dışındadır.
Sağlık hizmetlerinin kalitesinde düşüş, enfeksiyon oranlarında ve ilaç kaynaklı bakterilerde artış vardır.
Bunlar sağlık sektörü çalışanlarının yetersizliğinden ileri gelmektedir. Problemlerin bazıları özelleştirilen
sistemle de devam etmektedir ve onunla ilgilidir ve sağlık hizmetlerinde özelleştirmenin etkisi daha uzun

olmuştur. Aynı zamanda, hizmetlerin etkinsizliğine neden olan ve maliyetleri yukarı çeken kaynak yetersizliği ve bazı
örneklerde de hizmetlerin finansmanı yetersiz ve sürdürülemez olması değişimi zorlamıştır (Public Policies...,
2007:340).
15

Kolombiya'da 2002 yılında gelecek 4 yıl içinde mali açığı düşürmek için 65 bin kamu sektörü çalışanının işini
kaybedeceği ilan edilmiştir. Bunun 25 bini hastanelerden çıkarılacak kamu sektörü çalışanlarıdır (Lethbridge,
2003b:10).
15

Yerelleşme sonucu, idareler kendilerine verilen sorumluluğu yönetememiş ve çoğu kez yetersiz kaynaklarla hizmet
sunmuşlardır. Bu durum zayıf-yetersiz kamu hizmeti ile sonuçlanmıştır (Lethbridge, 2003b:9).
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ytU*F-hissedilecek gibidir. Sağlık sigortası sisteminde reform çalışmaları vardır. Bu sistemin ne derece sağlı İdi
olduğu sorgulanmaktadır (Lethbridge, 2003b:15).
4. Sağlık Hizmetlerinde Devletin Düzenleyici ve Denetleyici Rolü
Tarihi olarak, kamu sektörü ve özel sektörün sağlık hizmetleri alanındaki rolü, .kamu sektörünün
yetersizlikleri ve.özet sektörün erdemleri ileriye sürülerek tartışılmıştır. Hizmet sunumunda kamunun
başarısızlıkları, özel sektörün payını artırmıştır. Özel sektörün hizmet sunumunda payının artmasıyla birlikte,
özel hizmet sunu^rıu^ndan kaynaklanan sorunlarda artmıştır. Sağlık hizmetleri sektöründe özelleştirmeye;
etkin makro maliyet kontrolünün imkânsızlığı, kamu sektörüne maliyet aktarılması, devletin' W
maksimizasyonu peşinde koşan özel sektöre artan bağımlılığı, kar riski yüksek müşterilerin kabul edilerek
maliyet riski doğurabileceklerin kapsam dışına itilmesi, sağlık hizmetlerinden daha az bireyin
faydalanabilmesi ve kamu mali sorumluluğunun daha da azalması ihtimali gibi nedenlerle zaman zaman
karşı çıkılmıştır (maarse, 2006:1008). Öyle ki özelleştirmenin doğasından kaynaklanan eksikliklere, hizmet
sunumuna ilişkin düzenleyici ve denetleyici yapıdaki yetersizliklerde eklendiğinde özelleştirme özel
başarısızlıklardan dolayı yavaşlamış ya da iptal edilmiştir, bu durum, özel hizmet sunumunda ağrılıklı olarak
devletin düzenleyici rolü ve teşvik düzenlemelerinin hayata, geçirilmesini kaçınılmaz kılmıştır (bennett,
1997:93). Dolayısıyla, son yıllarda bu tartışmanın tonu değişmiş ve ne tam özel ne de tam kamusal sağlık
sisteminin uygun olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Düzenleme, devletin zorlayıcı gücünü organizasyon ve bireyler üzerine sınırlamalar yüklemek için kullanması
olarak tanımlanabilir (Hsfao ve Heller, 2007:38). Sağlık hizmetlerini düzenleme ise, sağlık personeli/sağlık
organizasyonlarının fonksiyonları ve .davranışlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemeye yönelik
herhangi bir sosyal eylemdir (Zhâo, 3$)05:T1). Sağlık sisteminde yapılan bir düzenleme; yasa yapma,
yürürlüğe koyma, kontrol etme, değerlendirme, uygulama ve yasal denetim gibi çeşitli aşamalardan
oluşmaktadır. Sağlık sisteminin kurumsal çerçevesi kapsamlı bir şekilde kurulduğunda, sistemin düzenli
İşlemesi sağlandığı gibi sağlık sistemi yönetimi mekanizması da yerine getirilmiş olunacaktır. Yasal
düzenlemelerin yapılmasıyla btjji^te, kanju kurumları, kamu özel ortak girişimleri ve özel sektör, kendilerini
ilgilendiren alanlarda idari düzenlemeleri yaparlar (Saltman ve Busse, 2002:16).
4.1. Sağlık Hizmetlerinde ûüzenlerüelerin Nedenleri ve Amaçlan
Kamu müdahalesinin olduğu pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da, devletin düzenleme
yapmasının ekonomik gerekçesi piyasa başarısızlıklarıdır. Rekabetçi piyasalarda, fiyat mekanizması arz Ve
talebi tfir araya getirerek ekonomik etkinliği sağlamaktadır. Buradan hareketle eğer çıktı" düzeyinde bir
eksiklik varsa bu durumun piyasa başarısızlığından kaynaklandığı söylenebilir. Sağlık hizmetlerinde yapılan
düzenlemelerin genel amaçları, hizmet sunumunda etkinliği sağlamak ve tüm bireyleri sağlık hizmetlerinden
eşit bir şekilde yararlandırmaktır. Bu gepel amaçların yanı sıra; sağlık hizmetlerini iyileştirmek, hizmet
sunumunda asgari bir güvence sağlamak ve sağlık hizmeti sunucularını hesap verebilir kılmak gibi
düşüncelerle düzenlemeler yapılmaktadır (McPake ve Normand, 2008:163; Kieran, 2003:170).
Düzenlemelerin nedenleri genel olarak, ekonomik ve sosyal nedenler başlıkları altında toplanabilir. Tablo
2'de düzenlemelerin hangi piyasa başarısızlığı durumunda ortaya çıktığı, etkileri ve nasıl bir. cevabın
geliştirildiği görülmektedir.
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Tablo 2: Saj ;lık Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlıkları, Etkileri ve Düzenleyici Önlemler
Sağlık sektörü örneği

Etkisi

Düzenleyici cevap

Bazı alanlarda çok az özel
sağlık sigortası kurumu,
planları ya da hastaneleri
mevcut olabilmektedir.

Alıcı ve satıcılar aşırı kar
elde edebilmek için arz
ve
fiyatı
manipüle
edebilmektedirler

Bilgi yetersizliği
ya da asimetrisi

Hastalar
ve
sağlık
finansmanını
sağlayanlar
hizmet
sunucuların,
kullandıkları araç gerecin
yeterliliği,
sundukları
hizmetin
kalitesi
ve
uygunluğu
konusunda
yeterli bilgiye sahip değildir

Sağlık
hizmetinden
faydalananlar mal ve
hizmetlerin kalitesi ve
ihtiyaç
duydukları
tedavi
konusunda
yanıltılabilir
ve
bu
durum etkin olmayan
satın alma kararlarına
yol açar.

Fiyatlar kontrol edilebilir
ya da rekabeti teşvik
edebilmek ve aşın karı
önlemek
İçin
diğer
kontrol Önlemleri hayata
geçirilebilir
Sağlık
hizmetleri
konusundaki
bilgileri
daha
geniş
ölçekte
ulaşılabilir kılınabilir ve
bu
bilgilerin
sağlık
hizmetlerinden
faydalananlar tarafından
kullanılmasının
teşvik
edilmesi sağlanabilir.

Dışsallıklar

Sağlık hizmetinde kalite
eksikliği
ya
da
sağlık
ihtiyaçlarının
karşılanmaması
önemli
sosyal
maliyetlere
yol
açabilmektedir

Maliyet/fiyat
yapısından kaynaklanan
güdülerle Sağlık hizmeti
sunucuları
ve
hizmetlerden
faydalananlar
ahlaksızca
davranabilirler.

Hizmet sunucuları ya da
hizmetten
faydalananların
sağlık
hizmetleriyle ilgili tüm
maliyetleri
Ödemesi
sağlanabilir ve ahlaksız
davranışları engellemek
için
kontroller
uygulamaya konulabilir.

Hizmet eksikliği

Sağlık hizmetlerini fakirlere
ve
dağınık
topluluklara
sunma,
sağlıkla
İlgili
sermaye "
gelişimini
planlama ve mevcut sağlık
sektörü İşgücünü en iyi
şekilde kullanma

Belirli
mal
ve
hizmetlerin
sunumu
düzensiz ya da yetersiz
olabilir ya da önemli
hizmet
tekrarı
nedeniyle
kaynakların
gereksiz tüketilmesi ve
düşük fayda söz konusu
olabilir

Sağlık
hizmeti
arzını
gerekli
düzeyde
sağlamak ve rasyonel bir
şekilde
gelişmeyi
sürdürmek için hizmet
sunumu ve gelişimi ile
ilgili kontroller yapılabilir

Kamusal mal
niteliği ve
ahlakı riskler

Sağlık sigortacıları sağlık
hizmetinden
kaynaklanan
tüm maliyetleri karşılarlar
fakat fayda tüketicilere
yönelir.
Bu
nedenle
tüketicilerde
sağlık
hizmetinden faydalanmayı
sınırlama yönünde çok az
güdü olur.

Tüketicilerin
ya
da
hizmetten
faydalananların
tüketimlerini
sınırlamaları
yönünde
bir
güdüleri
olmaz.
Hizmet
sunucuları,
hizmetten
faydalanmaya
kota
koyabilir
ya
da
hizmetten
faydalanmayı
sınırlayabilir
ya
da

Hem aşırı kullanım hem
de
uygun
olmayan
sınırlama ve kotalardan
kaçınmak
için
sağlık
hizmetlerine olan ihtiyaç
ve talep yönetilebilir.
Giriş havale politikaları
ya
da
bekleme
listeferiyle
kullanım
sınırlandırılabilir

Piyasa
başarısızlığının

Ekonomik Nedenler

türü
Monopol ya da
monopsonluk
(Az sayıda alıcı
ya da satıcı
olması
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kullanıcıların
ortak
ödemede bulunmasını
isteyebilir

'

Sosyal Değerler

Politika amaçlan ya
hedeflerle bağlantı

da

sosyal

Düzenlemelerin potansiyel kullanımı

Adalet ve eşitlik

Herkes Ödeme gücüne göre değil
klinik
İhtiyacına
göre
sağlık
hizmetinden faydalanmalıdır

Düzenleyici, sağlık organizasyonlarının,
sağlık ihtiyacı yüksek olan ya da geliri
düşük olanların hizmetten faydalanması
ya
da
kapsam
altına
alınmasını
reddetmelerini engelleyebilir

Çeşitlilik

Sağlık
hizmetleri
farklı
etnik
gruplara,
coğrafik
alanlara
ve
kültürlere
uygun
bir
şekilde
sunulmalı ve ayırım yapmamalı

Düzenleyici, sağlık organizasyonlarından
özel grupların ihtiyaçlarına yönelik ya da
belirli coğrafi alanlara yönelik sağlık
hizmeti sunmasını isteyebilir

Sosyal
dayanışma

Sağlık
hizmetlerinin
maliyeti,
toplumun tüm üyelerine yayılmalı ve
küçük bir gruba aşırı ölçüde yük
yüklenmemeli

Hesap
verebillrilk

Sağlık organizasyonları ve doktorlar
yapmış
olduklan
faaliyetlerden
dolayı hesap verebilir kılınmalı

Bilgiye
ulaşmada
özgürlük

Bireyler, kendileriyle ilgili sağlık
bilgilerine ve sağlık hizmetleriyle
ilgili diğer bilgilere ulaşabilmeli

Düzenleyici, kapsamı zorunlu tutabilir ve
sağlık organizasyonları tarafından risk
farklılaştırma ve ta baka (aştırmasını
(stratification) engelleyebilir
Düzenleme, sağlık organizasyonları ve
doktorları hesap verebilir kılmak için
kullanılabilir ve düzenleyiciye performans
problemlerini duyurma yetkisi verilebilir
Düzenleyici, sağlık organizasyonlarından
kişisel bilgilere ulaşabilmeyi sağlamalarını
ve hizmetler ve performanslarıyla ilgili
verileri yayınlamalarını isteyebilir

Paternaliım

Sağlık konusunda insanlar makul ve
bilgilendirilmiş kararlar atamayabilir

Düzenleyici
tüketiciler
ve
sağlık
hizmetlerinden faydalananlar adına kabul
edilebilir
standartların
muhafaza
edilmesini sağlamak için performans ve
kaliteyi yönetip denetleyebilir

Kişisel gizlilik

Bireyler,
sağlıkla
ilgili
kişisel
bilgilerinin
korunması
ve
bu
bilgilerin sağlık organizasyon lan
tarafından
nasıl
kullanılabileceği
konusunda kontrol hakkına sahip
olmalıdır

Düzenleyici, sağlık organizasyonlarından
kişisel
gizliliği
korumasını
ve
veri
güvenliğini sağlamasını İsteyebilir, bunun
yanı sıra veri transferini ve paylaşımını
yasaklayabilir.

Kaynak: Kieran, 2003:24 -27.
Belirtilen hususlar dışında, devlet siyasi ve organizasyonel nedenlerlede düzenleme yapabilir. Siyasi
nedenlerle düzenleme yapılmasının gerekçesi; kamunun aşırı büyümesi nedeniyle kamu kesiminde hesap
verebilirliğin azalmasının önüne geçmek ya da devletin doğrudan hizmet sunucusu olmayı terk etmesinin
doğurduğu boşluğu doldurmaktır. Devletin organizasyonel nedenlerle düzenleme yapmasının gerekçesi ise,
sağlık hizmeti sunucularının iç kontrol ve yönetsel düzenlemelerinin yetersizliği ile aşın büyüyen
organizasyonların kompleks bir yapı arz etmesi ve bürokratik nedenlerle hizmet sunumunda aksamalar
görülmesidir (Kieran, 2003:28-31).
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4.2. Sağlık Hizmetlerinde Düzenleme Türleri
Sağlık hizmetleri alanındaki düzenlemeler temelde iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki sağlık
sistemlerinin finansmanına yönelik talep yanlı müdahalelerdir. Talep yanlı müdahaleler; ya vergiyle finanse
edilen mekanizmalar aracılığıyla ya da sağlık hizmetlerinin fiyatını artırmak yerine özel sigorta primleri ya da
katkı paylarının yıllık artışı üzerine getirilen sınırlamalar şeklindedir. Arz yanlı müdahaleler İse; yeni
teknolojilerin arzına, yatak sayısındaki artışa, ilaçların tescili ve dağıtılmasına, yeni sağlık personeli
(doktorlar, hemşireler ve yardıma personel) sayısındaki artışa, fiyat kontrolleri ve tavanlarına, pazarlama
alışkanlıklarına, fiyat alışkanlıklarına, ilaç yapma ve hazırlamaya, doktorların, eczacıIann ve hastanelerin
düzensiz davranışlanna yöneliktir. Bu tür düzenlemelere salgın gibi belirli bir durumda baş vuru la bil indiği
gibi, ahlaksız uygulamaların kontrol edilmesi ve monopol gücün ortadan kaldınlması gibi durumlarda da
başvurulabilir. Sağlık piyasaları özellikle arz yanlı problemlere eğilimli olduğundan, devletin düzenleyici
müdahaleleri özellikle özel sağlık sigortası sektörü büyük paya sahip olduğunda zorunludur (Heever,
2003:5).

4.3. Sağlık Hizmetleri Düzenlemelerinde Görev Alan Kurumlar
Sağlık hizmeti sunumunda devletin düzenleyici rolü çerçevesinde farklı kamu kurumlan görev
alabilmektedir. Demokratik bir toplumda düzenlemeyi yapan kurumlar başlıca; yasama, yürütme ve yargı
organları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu organlann her biri önceden açıkça belirlenmiş düzenleme
yetkilerine sahiptir. Belirtilen organlann yanı sıra, diğer kamu kurumları, yan kamu kurumları ve kamu
kurumu niteliğinde olmayan kuruluşlarda sağlık hizmetleri sunumunda düzenleyici rol üstlenebilmektedlr.
Bazı ülkelerde düzenleme yapma yetkisi yönetim kademeleri arasında tahsis edilmiş iken, bazı ülkelerde
bağımsız olarak yönetilen ulusal kurumlardan yararlanılmakta (Fiyat ve Tarifeler Ofisi, Ulusal Sağlık Kurulu,
Ulusal Sigorta Fonu gibi) bazı ülkelerde ise çeşitli özel sektör kurumlarına kendi kendini düzenleme yetkisi
(tabibler odasına) verilmiştir. Kimin neden sorumlu olduğu düzenlenecek faaliyetin türü, sağlık sisteminde
düzenleme yapılacak bölüm, (Hastaneler, Doktorlar vb.) düzenleme yapacak birimlerin kurumsal
kapasiteleri ile kültürel gelenekler gibi çeşitli ulusal faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir (Saltman ve
Buse, 2002:16).

4.4. Sağlık Hizmetlerini Düzenleme Uygulamadan örnekler
Sağlık hizmetlerinin arz ve talebi çoğu ülkede sıkı bir şekilde düzenlenmiştir (Saltman ve Busse, 2002:16).
Sağlık alanındaki düzenlemeleri, yapılan düzenlemelerin derecesine göre komuta ve kontrol, kurala dayalı,
iç denetim, piyasa mekanizması ve gönüllülük olmak üzere beş ana başlıkta ele almak mümkündür (Şekil 1).
Bugün sağlık hizmetleri düzenlemeleri konusunda genel eğilim devletin doğrudan müdahalelerini içeren ve
kat bir düzenlemeyi ifade eden komuta ve kontrolden ziyade, piyasalann düzenleyici etkilerini Ön plana
çıkaran rekabete dayalı düzenlemelerdir. Bu eğilimi besleyen temel düşünce, komuta ve kontrolü içeren
doğrudan düzenlemede, denetim yapan kamu kurumlarının hükümet tarafından siyasi etkilere maruz
bırakılmasıdır. Eğer sağlık hizmeti sunumunda rekabet artarsa, bağımsız denetimin devletin düzenlemeleri
ve denetiminden potansiyel olarak daha etkili olacağı ifade edilmektedir (Healy ve Braithwaite, 2006:56-58).
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Şekil 1: Sağlık Hizmetleri Düzenleme Piramidi (metaregulation-kurala dayalı düzenleme]
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Kaynak: Healy ve Braıthvvaite, 2fX)6:57

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke, sağlık hizmetleri alanında çeşitli türde düzenlemeleri
hayata geçirmiştir. ABD'de sağlık hizmetleri alanındaki temel düzenleme, lisans alma ile ilgili düzenlemeler
etrafında toplanmıştır. Lisans verme yetkisi ise, eyaletlere verilmiştir. Ülkede, sağlık organizasyonlarına
bulundukları eyaletler tarafından belirlenen kriterleri karşıladıktan sonra hizmet sunmaları için lisans
verilmekledir. Eyaletlerin yanı sıra sağlık alanında kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan Ortak komisyon,
sağlık alanında faaliyette bulunan kurumların faaliyetlerine yönelik olarak standartlar belirlemekte ve
bunları uygulamaktadır (Roussel ve Swansburg, 2008:463).
Fransa'da devlet, sağlık hizmeti sunan organizasyonların kalitesini düzenlemekte ve sağlık personelinin
çalışma koşullarını belirlemektedir. Devlet ayrıca, hizmet sunumunda güvenliği ve sağlık hizmetleri arzının
miktarını da denetlemektedir. Bu amaçla, sağlık hizmetlerinin finansmanına müdahale etmekte, sağlık
hizmeti tarifeleriyle sağlık hizmeti kapsamına alınacak nüfusu belirlemekte ve sağlık hizmeti sunucularla
ilişkileri düzenlemektedir (Green ve Irvine, 2001:31). Fransa'da bölgesel sağlık ve sosyal işler bürosu, yıllık
bütçe kontrolleri kapsamında sağlık ve sosyal hizmetleri planlamakta ve denetim yapmaktadır. Bu
çerçevede belirli bir alanda kurulacak hastane sayısını planlamakta, maliyeti yüksek tıbbi araçların
kurulumuna yönelik kurallar belirlemekte ve bölgesel sağlık sigortası fonlarıyla yatan hastaları iyileştirmeye
yönelik muameleleri denetlemektedir (Green ve Irvine, 2001:36).
Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması ve sürdürülebilmesine yönelik bir diğer düzenleme, akreditasyon
uygulamasıdır

Sağlık hizmetini fonlayanlar, genellikle akreditasyon almış hastanelerle anlaşmaktalar.
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Akredİtasyon uygulaması ABD örneğinde olduğu gibi bağımsız bir kurumun (ortak komisyon) standartlar
belirlemesi, standartları sağlayanları akredite ederek, akredite edilmiş kurumların standartlara uyumunu
denetlemesi şeklinde olabileceği gibi, Avustralya, İsviçre, İspanya, İtalya ve Brezilya örneğinde olduğu gibi
danışmanlık sistemi şeklinde de olabilmektedir (McPake ve Normand, 2008:169).
Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve muhafaza edilmesi için akreditasyon uygulamasının yanı sıra
başka uygulamalara da rastlanmaktadır. Örneğin, İsviçre'de sağlık hizmetlerinin kalitesi ile ilgili standartların
belirlenmesi, çıktıların sistematik bir şekilde denetlenmesi ve sağlık hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi
konusundaki sorumluluklar geleneksel olarak mesleki organizasyonların kendi kendini denetimi ve yerel
düzeydeki teşebbüslerden ibarettir (OECD, 2006:163,165). Hindistan'da ise sağlık hizmetlerinin kalitesine
yönelik düzenleme yasal süreç aracılığıyla gerçekleşmektedir. Hindistan Anayasa Mahkemesi, 1995 yılında
almış olduğu bir kararla Hintli doktorların tıbbi kusurlarından kaynaklanan zararlara karşı tüketici
mahkemelerinde dava açılabileceğine karar vermiştir. Bu karar sonrasında, tüketici grupları tıbbi
konseylerin zayıf disipliner faaliyetlerine karşı yasal sürece başvurmuşlardır. Böylece tüketiciler bağımsız
yargı süreci aracılığıyla minimum hizmet standardına kavuşmuşlardır (Kumaranayake, 1997:647).
Sağlık hizmetlerinde bir diğer düzenleme miktar sınırlamaları şeklinde kendini göstermektedir. Miktar
kısıtlamaları; kontroller, personel sayısı, operasyonel bütçeler, araçlar, sağlık personeli eğitimi ve hasta
sayıları vb. konularda olabilmektedir. Maliyetleri azaltma ihtiyacı ve hizmet sunumunda suiistimalleri
önlemek için, ABD'de ihtiyaç belgesi yasaları (certificate of need (CON), laws) yeni sermaye yatırımlarını,
yeni araçlara yönelik toplam yatırımları belirli hizmetlerin genişlemesi CT ve MRI tarayıcılar gibi pahalı
ekipmanların alınmasını kontrol etmede kullanılmaktadır. İhtiyaç belgesi yasaları yeni hastanelerin sisteme
dâhil olabilmesi, hastanelerin genişletilmesi ya da modernize edilmesi ve hizmetlerin sunumu için, eyalet
kurumlarının onayını gerektirmektedir. İhtiyaç belgesi yasalarının altında yatan mantık, serbest piyasa
mekanizmasının aşırı kapasite ve maliyet enflasyonuna yol açabileceğidir (McPake ve Normand, 2008:168).
Sağlık hizmetlerinin devlete maliyetini azaltmaya yönelik bir diğer düzenleme, muayene ve İlaç
ödemelerinin bir kısmına hastaların katılımını öngören maliyet paylaşımı uygulamalarıdır. Talep kısıcı bu
uygulamalar aracılığıyla bireylerin aşırı ya da gereksiz hizmetten yararlanmalarının önüne geçmek
İstenilmektedir. Nitekim, uluslararası bulgular da hastaların maliyet paylaşımındaki artışa bir cevap olarak
hem tıbbı olarak gerekli, hem de gereksiz sağlık hizmetlerine olan taleplerini azalttıklarını göstermektedir
(OECD, 2006:163,165). Maliyet paylaşımı uygulamaları, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Kore,
Türkiye, vb. gibi birçok ülkede uygulanmaktadır (Altenstetter, 1995:8). Örneğin, Kore'de, maliyet yükselişini
azaltmak için ulusal sağlık sigortası kapsamında sağlanan faydalar listelenmiş, tıbbi muayene ücretleri
1990'lı yılların ortalarına kadar çok sıkı kontrol edilmiş ve her yıl yeniden gözden geçirilmiştir (OECD,
2003:10, 24).
Maliyet kontrolü amacıyla ABD'de eyalet yönetimleri, özel sigortalara yönelik munzam karşılık oranlan
belirlediği gibi sigorta primi artışlarını da düzenleyebilmektedir (Rothgang vd., 2005:200). İngiltere'de sağlık
hizmetlerinden yararlanma, birinci basamak sağlık hizmeti sunan doktoralar aracılığıyla kontrol
edilmektedir. Kural olarak hastalara yılda bir kez birinci basamak sağlık hizmeti sunan doktoru seçmek ya da
değiştirmek hakkı tanınmaktadır. Hastaların uzman doktorların muayenesine başvurabilmesi için, bu
doktorların havale etmesi gereklidir (Rothgang vd., 2005:204). İngiltere'nin Ulusal sağlık sisteminde doktor
sayısı ve bunların görev yapacakları yer hiyerarşik planlama ve kontrol sistemine dayalıdır (Rothgang vd.,
2005:209).
Maliyet kontrolüne yönelik düzenlemelerden bir kısmı da ilaç sektörüne ilişkindir. Avrupa'da birçok ülkede,
gittikçe yükselen İlaç giderlerini kontrol etmede doğrudan ya da dolaylı olarak, temelde arz yönlü
düzenlemeler benimsenmiştir (Mossialos vd., 2004:10). Doğrudan ilaç fiyatlarını kontrol etmek için tedbirler
genellikle fiyatları müzakere ile belirleme, maksimum sabit fiyat belirleme (Avusturya, Finlandiya,
Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, İsveç gibi ülkelerde), uluslararası fiyat kıyaslamaları (Avusturya,
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Belçika, Hollanda, Fransa, ispanya, İsveç, Portekiz gibi ülkelerde) ve fiyat indirimleri veya fiyatların
dondurulması şeklînde kendisini göstermektedir. Dolaylı yaklaşımlar kar kontrolleri (İngiltere'de) veya
referans fiyatların (geri ödeme limitleri) belirlenmesi (Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda,
Portekiz gibi ülkelerde) şeklindedir. İlaç sektörüne yönelik bir diğer düzenleme eczacılara yapılacak
ödemelerle ilgilidir. İrlanda, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde eczacılar sattıkları ilaç başına ödeme
almaktadırlar. Avusturya, Belçika, Danimarka, Almana, Yunanistan, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde ise,
eczacılara ürünün .fiyatının sabit ya da azalan oranlı bir yüzdesi Ödenmektedir (Mrazek ve Mossialos,
2004:115-116).
Sağlık hizmetleri alanında karşılaşılan bir diğer düzenleme vergi ve sübvansiyonlar aracılığıyla belirli
hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesidir. Bu alanda en sık rastlanılan düzenleme sağlık hizmeti
finansmanında özel sigortalann payını artırmak üzere, ülkelerin vergiler aracılığıyla özel sigortayı teşvik
etmeye yönelik uygulamalarıdır (Mossialos ve Thomson:2002:48,134). Hükümetler özel sağlık sigortasını,
sağlık hizmetlerinin finansmanında alternatif bir kaynak, sağlık sisteminin kapasitesini ve bireysel
sorumluluğu artıracak bir araç olarak değerlendirmektedir. Özel sağlık sigortasının sağlık hizmetlerinin
finansmanındaki payı, OECD ülkelerinde ortalama olarak fazla yüksek olmasa da bazı ülkelerde önemlidir.
Özel sağlık sigortası hem fırsatlar hem de riskler içermektedir. Örneğin, sağlık sisteminin finansmanına İjaye .
kaynaklar sağlayabilir, tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir ve sistemin daha sorumlu olmasını mümkün
kılabilir. Bununla birlikte özel sağlık sigortası adaletle ilgili bîr takım sorunlara da yol açar. Öyle ki, özel sağlık
sigortasında, sigorta şirketlerinin yüksek risk grubunun hizmetten faydalanmasını dışlayıcı yönde etkileri
olabilmektedir. Aynca özel sağlık sigortası, sağlık harcamalarında ilave artışa neden olabilmektedir
(Colombo ve Ta pay, 2004: 4,5). Özel sigortaya katılım konusunda yaygın eğilim gönüllülük esası olmasına
karşın, İsviçre ve Kanada'nın Ouebec eyaletinde zorunlu katılım esastır. Özel sigorta uygulamalarında
genellikle ülkeler vergi kanunlarını, belirli türdeki sigorta şirketleri-il e belirli türdeki sözleşmeleri diğerlerine
karşı destekleyerek piyasa yapısını etkilemek için kullanmaktadırlar. Fransa, Belçika ve İtalya vergi kanunları
kar amaçlı sigorta şirketlerine oranla dayanışma derneği şeklinde olan ve kar amacı gütmeyen sigorta
şirketlerini desteklemektedir. Vergi kanunları aynca, bireysel sigorta sözleşmelerine oranla grup sigortası
sözleşmelerini destekleyerek piyasa yapısını etkilemektedirler (Mossialos ve Thomson:2002:134) AB üyesi
pek çok ülkede son 10 yılda "azalmasına rağmen, gönüllü sağlık sigortası primleri için vergi indirimi uygulaması yaygın bir uygulamadır. Örneğin, mevcut durumda, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İspanya, İsveç ve İngiltere'de gönüllü sağlık sigortası primlerine yönelik bir vergi indirimi yokken, İrlanda ve
Portekiz' vergi indirimi önemli bir maliyet yüklemektedir. Almanya, Hollanda'da sınırlı bir indirim vardır,
Avusturya ve İspanya yönetimleri ise bu tür vergi indirimlerini azaltma yönünde adım atmıştır (Mossialos ve
Thomson:2002:135).
Kore'de hangi hizmete ya da ilaçlara öncelik verileceği hususunda sigorta kapsamındaki sağlık hizmetleri ve
ilaçlarla ilgili maliyet etkinlik, hastalığın derecesi ve ihtiyaç gibi önceden belirlenmiş açık seçik kriterler
bulunmamaktadır. Arz yanlı düzenlemeler oldukça sınırlıdır. Sağlık merkezleri dışında sağlık uygulamalarının
coğrafi dağılımı ile ilgili herhangi bir plan da bulunmamaktadır. Hastaneleri açma ve faaliyeti sürdürme ile
ilgili tek koşul, asgari yatak ve departman sayısı şartının aranmasıdır. Asgari düzeyin üzerindeki yatak
sayısının ne olacağına ise sağlık kurumları tamamen kendileri karar vermektedirler. Kore'de ayrıca sağlıkla
ilgili insan kaynakları konusunda dolaylı bir planlama vardır. Sağlık ve refah bakanlığı, milli eğitim bakanlığı
ve insan kaynakları geliştirme birimine tıp fakültesine girecek öğrenci sayısını danışmaktadır. Bununla
birlikte, tıp fakülteleri özel olduğu için, öğrenci sayıları üzerindeki kontrol pek etkili değildir (OECD,
2003:24).
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5. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Değişim
5.1. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Türkiye'de Sağlık hizmetlerinin hukuki dayanağı ve niteliği konusunda bakılması, gereken ilk belge
17
Anayasa'dır . Anayasa'nın yurttaşlara tanıdığı 'sağlık hakkı' sosyal devlet olmanın gereğidir ve bu konuda
devletin görevli kılındığı tartışmasızdır.
#

Türkiye'de sağlık sisteminin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Sağlık hizmetlerinin temel yürütücüsü ve
uygulayıcısı Sağlık Bakanlığı'dır. Bakanlık, yasal olarak standartları belirlemek, etkinlikleri planlamak,
koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür (SB, 2007:97). Bakanlığın yanı sıra, kamu, yarı-kamu ve özel
kurumlar ile dernek-vakıfların açtığı kurumlar tarafından da sağlık hizmetleri sunulmaktadır (SB,
2007a:101;WHO/Turkey, Health System). Fakat bunlar arasındaki İlişkiler iyi tanımlanmamışyapılandırılmamış ve düzenlenmemiştir (Savaş vd., 2002:23; WHO, 2004:2). Sağlık hizmeti sunumunda
planlama, organizasyon, finansal destek, adil ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunabilecek kurumların
geliştirilmesi için sorumluluk; sağlık bakanlığı, silahlı kuvvetler, parlamento ve diğer kurumlar arasında
dağıtılmıştır (Savaş vd, 2002:24).
Ülkemizde devlet adına koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık Bakanlığı'nın
görevidir. Sağlık Bakanlığı, birinci basamak, ikinci basamak, uzmanlaşmış yataklı ve ayakta tedavi hizmeti
veren tüm yurda yayılmış sağlık merkezleri (sağlık ocakları, sağlık evleri, hastaneleri) ile ülkedeki koruyucu
sağlık hizmetlerinin tek tedarikçisidir (SB,'2007a:103). Bakanlık, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin
etkin gördürülmesinden de sorumludur (Altay, 2007:45).
Tedavi edici sağlık hizmetleri; Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar, üniversiteler ve özel kuruluşlar
tarafından da sunulabilir. Teoride, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanmasının
büyük ölçüde bedava olduğu ifade edilse de, pratikte bu gerçekleşmemektedir. Tedavi edici sağlık
hizmetlerinin finansmanına kişiler kısmen ya da tamamen katılmak durumundadırlar (Orhaner, 2006:3-4).
"Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun (1961) 1 8 ", birinci basamak sağlık hizmetlerinin tüm
ülkede sunumu konusunda bütünleşmiş bir model ortaya koysa da, onun vizyonunun henüz tam anlamıyla
realize edilemediğini belirtmek gerekir (WHO, 2004:2).

17

1961 Anayasası sağlığı bir temel hak olarak tanımlanmıştır (Md.49). 1982 Anayasası'na göre ise; "Herkes sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını
tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağhk ve sosyal
kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir" (Md.56). '
18

Kanunla, vatandaşların tamamına gelir düzeyinden bağımsız bir şekilde belli mal ve hizmetlerden eşit
yararlanabilmeleri İçin eşit fırsat verilmesi (sosyalizasyon-sosyatleştirme) İmkanı sağlandığı ifade edilebilir.
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Tablo 3: Türkiye'de Fonksiyonlarına Göre Sağhk Sisteminin Yer Alan Kurumlar
Role

Organizasyon

Politika Oluşturma

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Devlet Planlama Teşkilatı
Sağlık Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurumu
Anayasa Mahkemesi

İdari Karar Alma

Sağlık Bakanlığı
İl Sağlık Müdürlükleri

Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu: Kamu

Sağlık Bakanlığı (SSK Hastaneleri dahil)
Üniversite Hastaneleri
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
Savunma Bakanlığı
Yerel Yönetimler

Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu:
Özel

Hizmeti
Sunanlar/Fonksiyonlar

Planiayıcı, düzenleyici ve
denetleyicidir.

Özel Hastaneler
Özel Çalışan Pratisyen/Uzman Hekimler
Dispanser-Laboratuvartar ve Tanı
Merkezleri
Vakıf Hastaneleri
Azınlık Hastaneleri
Ayakta Tedavi Klinikleri
Eczaneler
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Satıcıları

Koruyucu Hizmetler
A-

Hastaneler
(kamu+özel)

B- Yönetim
Tedavi Edici Hizmetler
A- Hastaneler
(kamu+özel)
B- Ayakta Tedavi
Rehabilitasyon Hizmetleri
Ayakta Tedavi (kamu
vakıflar)

Sağlık Hizmetlerinin
Finansmanı

Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu: Kamu Yararına
Çalışan Kurumlar

Maliye Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı
SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Üniversiteler (döner sermaye kanalıyla)Diğer Bakanlıklar
Özel Sağlık Sigortası Şirketleri
Kendi kendini finanse eden kurumlarCepten ödemeler
Uluslararası Ajanslar
Kızılay
Vakıflar, Dernekler

- - - - -

Kaynak: Savaş vd, 2002:24; SB, 2007a:102; TEPAV, 2008:23
5.2. Sağlık Harcamaları
kamunun ma) w toeı s u n u m u n d a T c/ı ünü ariıamaö.a, sağlık harcamalan GSfYrt oranı iyi bir göstergedir.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son 30 yılda sağlık harcamalarının GSYİH'ya oranı önemli ölçüde
artmıştır 19 . Türkiye'de sağlık hizmetlerine yapılan toplam harcamaların Avrupa Birliği ülkelerine göre daha
Sağlık harcamalarının artmasında; kişi başına düşen gelirin artması, sağlık sigortasının kapsamının genişlemesi, sağlık
sistemlerinin kapsadığı nüfusun artması, nüfusun yaşlanması, teknolojik değişmeler ve sağlık sektörünün emek yoğun
olması sebebiyle düşük verimlilik artışının yaşanması gibi faktörler etkili olmaktadır.
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düşük olduğu istatistikler tarafından ortaya konmaktadır. 1990 yılında % 3.6 olan toplam sağlık
harcamalarının GSYİH'ya oranı, 2000 yılında % 4.9, 2005 yılı itibarıyla % 5.7'ye ulaşmıştır (OECD, 2008).
Türkiye'de sağlık harcamalarının GSYİH'ya oranı artmakla birlikte, bu oran Mayıs 2004 öncesi AB üyesi
ülkelerin (% 9.72) ve 2004 sonrası yada 2007 yılı itibarıyla birlik üyesi ülkelerin (% 6.49) ortalamalarının
altındadır 2005 itibarıyla toplam sağlık harcamalarının % 71.4'ü kamu, % 28.6'sı ise özel sektör tarafından
yapılmıştır. Bu oran 2005 yılı itibarıyla Avrupa Birliğinde (AB-27) % 75.5 ve %24,5'dir (WHO Europe, 2008;
OECD, 2008).
Kişi başına sağlık harcamaları açısından bir karşılaştırılma yapıldığında ise Türkiye'de satın alma gücü
paritesine göre harcama miktarı 2000 yılında 432 dolardan, 2005 yılında 592 dolara çıkmıştır. Fakat, bu
iyileşme Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslandığında (AB-27 için bu kişi başına harcama miktarı 2000 ve
2005 yılı itibarıyla sırasıyla, 1844.69 ve 2468.17 dolardır) oldukça düşük kalmaktadır (WHO Europe, 2008).
Kamu sağlık harcamalarının artmasında sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamalarındaki artış ile yeşil
kart harcamalarındaki artış önemli etkendir. Toplam sağlık harcamaları İçinde SGK payı 2000 yılında % 34.9
iken bu oran 2006 yılında % 41.0'e çıkmıştır (SB, 2007a:189). Kamu sağlık harcamalarının zaman içinde
artıyor olması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin de arttığı izlenimini doğurmamalıdır. Çünkü, Sağlık Bakanlığı
bütçesinin toplam sağlık harcamaları içindeki payının düşmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde yer
alan halk sağlığı harcamalarının bu dönemde artmaması etkinlik ve kalite sorununu daha çok gündeme
getirmektedir (TAPAV, 2008:30). İlave olarak, Türkiye'de mevcut kaynaklar da koruyucu hizmetlere (2006
yılı için kamu sağlık harcamalarının yaklaşık % 5'i) harcanmayarak verimsizlik yaratılmaktadır (OECD, 2008).
Sonuç olarak, Türkiye GSYİH bakımından dünyanın ohyedinci büyük ekonomisi olmakla birlikte, OECD
ülkeleri içinde en düşük kişi başına gelir seviyesine sahip ülkedir. Düşük kişi başına gelir seviyesi, nüfusun
zayıf sağlık statüsünü yansıtmakta ve sağlık sisteminin performansının sorgulanmasına neden olmaktadır
(WHO, 2004:3). Gelirin eşit olmayan biçimde dağılımı, hızlı kentleşme ve sağlık bakım sistemindeki
yetersizlikler Türkiye'deki sağlık durumunun 'kötü' olarak adlandırılmasına heden olmaktadır (Pala, 2007:8).
Ancak, son dönemde nüfusun sağlık statüsünde iyileşme (OECD, 2008:91) olduğunu da belirtmek gerekir.
5.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı açıkça tanımlanmamıştır. 1961 teşebbüsü ulusal sağlık
hizmetlerinin finansmanı için hasta katkılarına vurgu yapmakla birlikte, esaslı olarak vergi gelirlerinin
kullanımını öngörmektedir. Bununla birlikte, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK'nın büyümesi sağlık sigortası
sistemine yönelik talebi artırmış ve 1963'den beri sağlık hizmetlerinin finansmanında sosyal sağlık sigortası
ve evrensel sağlık sigortası ön plana çıkmıştır (Savaş vd., 2002:39). Bugün, Türkiye'de sağlık sisteminin
finansmanı karma bir yapıya sahiptir. Bu karma yapı içinde sağlık için yapılan harcamalar temel olarak üç
ana kaynaktan finanse edilmektedir (Savaş vd., 2002:39; WHO, 2004:3; Liu vd., 2005:19):
-

Genel bütçe vergi gelirleri (Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve diğer
kamu sağlık birimleri arasında dağıtılan) ve aktif devlet memurlarının yaptığı sağlık hizmeti
harcamaları ve döner sermayeden yapılan ödemeler (Hülür, 2008),

-

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun katkıları (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) ve
Özel doktor ve kurumlara doğrudan yapılan cepten ödemeler, özel sağlık sigortası için prim
ödemeleri ve maliyet paylaşımı biçiminde yapılan ödemelerdir.

Bütçe vergi gelirleri, kamu tarafından verilen sağlık hizmetlerinin temel finansman kaynağıdır. Bunun
yanında, son yıllarda döner sermaye gelirlerinin de hızla arttığı görülmektedir. Türkiye'de sağlık hizmeti
sunan kamu kurumlarının mali sistemi döner sermaye işletmeleri üzerine oturtulmuştur. Hizmeti talep
edenler hizmetin bedelini bu işletmelere aktarmakta, hizmetlerin gerektirdiği giderler ise bütçe ve bu
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işletmelerin kaynaklan kullanılmak suretiyle karşılanmaktadır. 1993 yılında SB gelirlerinin yalnızca
%13.7'sini oluşturan döner sermaye gelirleri 2004 yılında % 100.8 kadar yükselerek bakanlık bütçesini
aşmıştır (BSB, 2008:239). SGK katkıları ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki anlayış değişikliği ile birlikte,
kullanıcı ücretleri teşvik edilmiş ve bu çerçevede sağlık hizmeti finansman yükünün adil dağıtılması (ödeme
gücüne göre katkı) anlayışı benimsenmiştir.
Türkiye'de sağlık harcamalarının finansman kaynağı olarak devlet bütçesinden yapılan ödemeler, toplam
sağlık harcamalarının yaklaşık % 40'ını karşılarken (bu oran yeşil kart ve memur sağlık harcamalan
çıkarıldığında % 20'lere kadar düşmektedir), kamu sağlık sigortasının payı % 35; özel kesim finansmanı (Özel
sigorta + cepten ödemeler) ise %20 civarındadır (Altay, 2007:51; TEP AV, 2008:25). İfade etmek gerekir ki,
sağlık harcamaları daha fazla oranda bütçe dışı kaynak kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilen
harcamalardır. Sağlık hizmetlerinin özel finansmanı, ülkelerin sahip oldukları koşullar tarafından
belirlenmektedir. Bu hizmeti satın almak isteyen kişiler doğrudan ödeme ile finanse edebilecekleri gibi, özel
sağlık sigortasına başvurmak suretiyle kurumsal bir destek alabilmektedirler. Genellikle gelir seviyesi yüksek
olan kesimler muayene, teşhis, tedavi, ilaç, vb. giderlerini doğrudan finanse edebilmektedirler (Altay,
2007:52). Sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklan, artan nüfusa ve değişen risk unsurlanna paralel olarak
artmadığından, özellikle bütçe kaynağını oluşturan vergi gelirleri artan bu yükü karşılayamamaktadır.
İnsanların kamu sağlık hizmetlerine ulaşamaması yada ulaştıklarında İstedikleri düzeyde hizmet
alamamaları, özel-kişisel sağlık harcamalarının artmasını teşvik etmiştir (Soyer, 2003:317). Bu konuda
alternatiflerden biri de özel sağlık sigortasıdır. Ancak, Türkiye, genel bir sağlık sigortası kapsamı
geliştirdiğine ve kapsamlı bir teminat sistemine sahip olduğuna göre, İsteğe bağlı özel sağlık sigortası
açısından sınırlı bîr rol söz konusu olacaktır. Bu rol, teminat paketinde sunulandan daha yüksek konfor
standartları ve SGK ile anlaşması olmayan kaliteli ve belirli konularda uzmanlaşmış özel kurumların sunduğu
bakım gibi ek hizmetleri de kapsama almak için tamamlayıcı sigorta temin edilmesini de kapsayabilir, isteğe
bağlı özel sağlık sigortasının rolü bu tür bir sistemde kısıtlı olsa da sektörün ayakta kalması, tüketicilere
alternatif sunmada ve tüketicinin korunması için nitelikli düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır
(OECD, 2008:114,115).
5.4. Türkiye'de Sağlık Hizmeti Sunumunda Yaşanan Değişim
Türkiye'de sağlık alanındaki liberalizasyon süreci 1980'lerin başlarından bu yana adım adım ilerlemektedir.
Bu süreçte, özel girişimciliğin kamusal nitelikli birçok hizmeti kamu girişimlerinden daha etkin bir biçimde
sunacağı varsayımından yola çıkarak sağlık hizmetleri sunumunda özel kesimini rolünü artırıcı uygulamalar
hayata geçirilmiştir. Uygulanan reformlar kapsamında sağlık hizmetlerinin ve sağlık kurumlarının rekabet
ilkesi çerçevesinde yeniden yapılandırılması, özellikle sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi kamu hizmet
alanlarından devletin çekilmesi ve özelleştirmenin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır (Gül, 2006:290).
1980'den bu yana Türkiye'de sağlık alanında yaşanan süreç, devletin sağlık hizmetlerini aşamalı olarak özel
kesime aktararak bu alandan çekilmeye başlaması ve devletin bizzat özel kesimin desteklenmesinde aktif
rol almasıdır (Soyer, 2003:302).
1990'dan sonra yürütülen sağlık reformlarının temel mantığı ise, hastanelerin özerk sağlık işletmelerine
dönüştürülmesidir. Bu amaçla, özerkleştirme, özelleştirme ve yerelleştirme politikalarından yararlanılmıştır
(BSB, 2008:225). Yani, "sosyal devletçi paradigmadan, neoliberal paradigmaya" doğru bir değişimin olduğu
ifade edilebilir (Belek, 2004:37).
Sağlık politikalarını etkileyen ilk önemli değişiklik, 1982 Anayasası ile devletin sağlık alanındaki görevlerinin
yeniden tanımlanmasıdır. Anayasa'nın 56. maddesinde "... Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki
sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir" ifadesi, sağlık
hizmetlerinin sunumunda özel sektöre yer açılması yönündeki temel bir değişime işaret etmektedir. Bu
değişimi Altay (2007:43), "sağlık hizmetleri 1961 anayasasında olduğu gibi, devletçe sağlanan temel sosyal
ve ekonomik bir hak olmaktan çok, devletçe planlanan ve denetlenen bir hizmete dönüşmüştür" şeklinde
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açıklamıştır. Yani 'sosyal devlef anlayışı, devletin sorumlu değil 'düzenleyici' olduğu bir anlayışla yer
değiştirmiştir" (Soyer, 2003:305).
1987 tarihli 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki, "... gerektiğinde hizmet satın alınarak kaliteli hizmet arzı
ve verimliliği esas alınır (Md.3/b). ... sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim ve sağlık kuruluşunu seçme
hakkı kısıtlanmaksızın sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şekilde düzenlenir... sevk sistemine uymayanlar
hizmet karşılığı fazla ücret öderler. Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanlar bu farkı kendileri karşılar
(Md.3/d)" hükümleri ve "... kamu tüzel kişiliğine haiz sağlık işletmesine dönüştürülürler (Md.5)" hükmü,
kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılmasını, devletin hizmet sunumundaki sorumluluğunun sınırlanmasını,
devletin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına aynı mesafede durmasını ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait
sağlık kuruluşlarının sağlık işletmesine dönüşmesini getirdiğinden, kanun sağlık hizmetlerinin niteliğini ve
sağlık politikasını etkileyen önemli bir düzenlemedir. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini dikkate almayan
sağlık hizmetine talepte bulunan kişiler müşteri ve sağlık hizmetini tümüyle alınıp satılabilen bir ticari mal
olarak değerlendiren bu kanun uygulanamamıştır 20 .
Türkiye'de sağlık politikaları açısından belirleyici etkisi olan diğer bir gelişme 'yapısal uyum' programlarıdır.
Yapısal uyum programları; kamu harcamalarının kısılmasını önermektedir. Bunun anlamı sağlık
harcamalarında büyük kesintiler olmasıdır. Yine, sağlıkta özelleştirme ve yeniden yapılandırma sürecini
yöneten Dünya Bankası ile 1990 yılında Sağlık Projesi Kredi Anlaşması imzalamıştır. Sağlık hizmetlerini
özelleştirmek ve özel sektöre açmak bu krediden yararlanmanın şartı olmuştur (BSB, 2008). Anlaşma, Dünya
Bankası'nın temel yaklaşımı çerçevesinde devletin rolünü koruyucu sağlık hizmetleri ile sınırlamakta ve
tedavi edici sağlık hizmetlerini özel sektörün yerine getirmesini öngörmektedir (Soyer, 2003:312). Sağlıkta
yeniden yapılandırma süreci olarak tanımlanan bu dönem, hem hizmetten yararlananların hizmet bedelini
ödemesini, hem de sağlık hizmetlerine 'özel kesim katkısının alınmasını' öngörmektedir (Soyer, 2003:302).
1994 yılında yaşanan ekonomik krizde, 'kamu hizmetleri için bedel ödeme' uygulamasına zemin hazırlamış
(Soyer, 2003:311; BSB, 2008:224) ve bu süreç, birçok kamu hizmetinin kamusallık niteliğini bütünüyle
kaybetmesiyle sonuçlanmıştır (Soyer, 2003:311).
Sağlık hizmetlerinin sunumu konusundaki anlayış değişikliğini ve özel sektörün sağlık alanında rolünü
yansıtması açısından kalkınma planları da önemli belgelerdir. 7. Planda (1996-2000) 2 1 , devletin sağlık
hizmeti alanındaki görevi birinci basamak sağlık hizmetleri ile sınırlanmakta ve hizmetten yararlananların
bedel ödemesi ve özel sektörün ve diğer hizmet sunucuların rolünde artışa işaret edilmektedir. 9. Plan
döneminde de (2007-2013) "Sağlık Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün
güçlendirileceği, hastanelerin daha verimli İşletilmelerinin sağlanması ve hizmet kalitelerinin artırılması
amacıyla, hastanelerin kademeli olarak özerkleştirileceği ve özel sektörün sağlık alanında yapacağı
yatırımların teşvik edileceği" (DPT, 2006:88) ifade edilmektedir.
16 Kasım 2002'd e açıklanan acil eylem planında "sağlıklı toplum" amacıyla, "Sağlık Bakanlığı'nın idari ve
fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması, genel sağlık sigortası sisteminin hayata geçirilebilmesi İçin
hastanelerin yönetiminin birleştirilmesi, hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması,

Kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği ve uygulanamadığını ifade etmek gerekir.
21

"Sağlık Bakanlığı halk sağlığını koruyucu, standart ve norm koyucu bir yapıya kavuşturulacak, doğrudan yataklı tedavi

hizmeti sunumundaki rolü giderek azaltılacaktır. Sağlık hizmetlerinde merkezi idarenin görev, yetki ve sorumlulukları
azaltılacak, hizmetin sunulmasında yerel yönetimlerin rolü artırılacaktır. Daha kaliteli ve etkili sağlık hizmeti
sunulabilmesi için hastaneler idari ve mali özerkliğe kavuşturulacak, çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetim yapıları
güçlendirilecektir. Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ve diğer koruyucu sağlık hizmetleri
kamu hizmeti olarak bedelsiz verilmeye devam edilecek, tedavi hizmetlerinin bedeli ise kullanıcılar tarafından
Ödenecektir. Özel kesimin sağlık sektöründeki faaliyetleri özendirilecektir" (DPT, 1995:46-48).
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özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi" gibi bir dizi hedef belirtilmiştir. Bu hedefleri
gerçekleştirmek üzere 2003 yılında "Sağlıkta Dönüşüm Programı" yürürlüğe konulmuştur. Program ile Sağlık
Bakanlığı hizmet üreten bir kurum olmaktan çıkıp, hizmet üretim sürecini düzenleyen, denetleyen,
koordinasyonu sağlayan ve politika belirleyen bir kurum niteliğine bürünmüştür. Hizmet sunan kurumlar ise
birer (özerkleştirme) sağlık işletmesi statüsüne kavuşturulmuştur. Özerkleştirme ile, kamu hizmetinin en
önemli özelliği olan hizmetin bütçeden finanse edilmesi aşındınldığı gibi, hizmetin niteliği ve görülüş
biçiminde de önemli değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
2005 yılında çıkarılan ve kamuya ait tüm sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini (hastanelerin
22
tek çatı altında toplanmasını) öngören, Kanun ise Sağlık Bakanlığı'nın etki alanını genişletmiş ve kamu
hastanelerinin neredeyse tümünün özerkleştirilmesi-özelleştirilmesini mümkün hale getirmiştir. Hizmet
sunumu ile finansmanı birbirinden ayrılarak GSS sistemine ve özel sigortacılığa zemin hazırlanmıştır (BSB,
2008:230). Yine, vatandaşların kendi sosyal güvenceleri kapsamında özel hastanelerden yararlanmasının
yanında, devlet hastanelerinin özel sektörle rekabet ederek hizmet sunması fırsatı yaratılmıştır (SB,
2007b:59). Türkiye'de önce önce Emekli Sandığı'ndan hizmet alanların ve devlet memurlarının özel sağlık
kuruluşlarından yararlanmalarının önü açılmıştır. Hükümetin daha sonraki adımı ise SSK'lılann özel
hastanelerden hizmet almalarının önünü açması olmuştur. Bu durum kamuya ait hastaneleri rekabete
açarken, özel sektöründe ivme kazanmasına ve daha da denetlenir olmasına olanak vermiştir. SSK ve BağKur'luların Özel hastanelerden hizmet almasına imkan verilmesinden sonra yaklaşık 1000 özel sağlık
kuruluşu SGK ile sözleşme imzalamıştır (OECD, 2008:52) 2 3 . Genel Sağlık Sigortası'nın 2 4 ' 2 5 devreye girmesiyle
birlikte, "kamu sigortacılığı kapsamında olan vatandaşlarımızın özel sağtık kuruluşlarından da hizmet
almasına fırsat tanınmıştır ..." (SB, 2007b:23). Bu ifade, düzenlemenin özel sağlık kurumlarına piyasa
yaratacağı düşüncesini desteklemekte ve sağlık hizmetlerini piyasadan satın alınabilir bir niteliğe
kavuşturmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, devletin hizmeti 'kamu hizmeti' anlayışı doğrultusunda yerine getirmesi
yönünde alınması gereken tedbirleri ortadan kaldırmaktadır (Soyer, 2003:314). Yüksek İhtisas
Hastanesi'nin 26 1995 yılında yapılan bir düzenlemeyle sağlık işletmesi haline dönüştürülmesi (Özkal,
2002:46; Soyer, 2003:313) hastanelerin özelleştirmesi yönünde atılan ilk adımdır. Sağlık kurumlarının

22

2005 yılında 5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine
Dair Kanun ile sağlanmıştır.

23

Hizmet sunum modelinin, özel hastanelerin 'ilave fatura' çıkarmalarına izin vermesi özel hastanelerin SGK ile
sözleşmeye ilgisini arttırmıştır
24

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 tarih ve 5510 sayı ile TBMM'de kabul edilmiş olup
16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Başlangıçta 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesi planlanan kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle, kanun üzerinde gerekli
değişikliklerin yapılması için 01.01.2008 tarihine bir erteleme yapılmıştır.
25

GSS; temel teminat paketi, prim ve kullanıcı ücretleri olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır (Pala, 2008:20).
Temel teminat paketi, yurttaşların yararlanabileceği sağlık hizmeti paketinin kapsamını belirleyen belge olarak
tanımlanır. Temel teminat paketlerinin dar tutularak yurttaşların hizmetler karşılığında ek ödeme yapmaya veya özel
sağlık sigortasına yönlendirmesi söz konusu olabilir (Pala, 2008:20; BSB, 2008:229). GSS'de hizmetten yararlanmaya
hak kazanmak, prim ödeme ön şartına bağlıdır. Temel teminat paketi dışında kalan sağlık hizmetlerinden ise hangi
bedel karşılığında faydalanılacağı belirsizdir ve bu durum akla hizmetlerin özel sektörden fiyat karşılığında temin
edileceği endişesini getirmektedir. Kullanıcı ücretleri, hizmetten gereksiz yararlanmaları önlemek ve hizmet kalitesini
artırmak için önerilmiştir. Fakat gerçekten sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlar bu durumda sağlık kurumuna
başvurmaktan kaçınabilirler.
36

Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yönetimi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfına devredilmiştir.
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işletme niteliğine bürünmesi, sundukları hizmetten yararlananların bir bedel ödemesine ve hizmetlerin
fîyatlandınlmasına neden olmaktadır. Böylelikle, kamu kurumlarının özelleştirilmesinin yanı sıra belki de
sağlık hizmetlerinin daha çok piyasaya açılması ve böylece yeni yatırım ve girişimlerle piyasada üretilen ve
rekabete konu olan mal ve hizmetler olmaları sağlanmaktadır (Altay, 2007:40). Türkiye'de özelleştirilen
hastane yoktur. Fakat sağlık hizmetlerinde çeşitli mali yöntemlerle (vergi indirimi, gümrük muafiyeti gibi)
özel sektörün teşvik edilmesi söz konusudur (Özkal, 2002:48). İlave olarak, kamu hastanelerinde ve sağlık
ocaklarında uygulanmaya başlanan "performans sistemi" kamu kurumlannın da "özelleşmesinin" yolunu
açmıştır (Şahbaz, 2008). Sağlık reformlarının en önemli özelliği birinci basamak sağlık hizmetlerinin
özelleştirilmesi için aile hekimliğini, ikinci ve üçüncü basamak için İse rekabet edebilir ve özel hastaneleri
öngörmesidir (Kutbay, 2002:34; Soyer, 2003:312).
Türkiye'de 1980'den önce etnik azınlıklar (Rum, Ermeni gibi) ve yabancılara (Amerikan, Fransız, İtalyan,
Bulgar ve Alman) ait birkaç özel hastane (temelde İstanbul'da) söz konusudur. Özel Türk girişimleri sınırlıdır
ve 50 yatak kapasitesinden daha düşük küçük kliniklerdir (Savaş vd., 2002:33; OECD, 2008:35). Sağlık
hizmetlerinde özel sektörün yatırımlarını arttırma planı özellikle 1980'Ii yılların ikinci yarısında, büyük kamu
sübvansiyonlarından dolayı başarılı olmuştur. Özel hastane yatırımları için devlet teşvikleri son 15 yılda pek
çok özel hastanenin inşası İle sonuçlanmıştır ve ülke genelinde (özellikle büyük şehirlerde) 100'den fazla
yeni özel hastane açılmıştır (Savaş vd., 2002:21). Fakat, özel hastanelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi
yüksek olan bölgelerde yoğunlaştığı bu durumda sağlık hizmetleri sunucularının nüfusa göre bölgelerde
eşitsiz bir şekilde geliştiği ve ekonomik kriterlere (kar maksimizasyonunu gerçekleştirecek şekilde gelir
seviyesi yüksek yerleşim alanlarında yoğunlaşmışlardır) göre dağıldığı söylenebilir. Ayrıca, özel hastanelerin
çoğu nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde kurulmuş olmakla birlikte şehirlerin düşük gelirli bölgelerinde
faaliyet göstermiş ve ucuz ve düşük kaliteli hizmet sunmuşlardır. Bu hastanelerden bazıları sağlık
bakanlığının minimum gereklerini karşılamaktan dahi uzaktırlar. Sağlık Bakanlığı, düşük fiyatı kaliteye feda
etmiş ve özel hastaneler açısından düzenleyici fonksiyonunu başarılıyla yerine getirememiştir (Savaş vd.,
2002:34).
Son 10 yıldaki gelişmeler ise, eğitimde yeni üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin (Başkent Üniversitesi,
Kadir Has Üniversitesi", Yedİtepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi) yer almasıyla birlikte, sağlık alanında
da bu kurumlara ait tıp fakültelerinin kurulmasıdır. Vakıf üniversiteleri ve yeni üniversiteler ya kendi
hastanelerini
kurmakta
yada
sözleşmeyle
diğer
özel
hastanelerde
eğitim
faaliyetlerini
gerçekleştirmektedirler. Ancak, bu üniversitelerin kendi başlarına sağlık hizmetlerini sunmalarında gerek
nitelikli personel bulmadaki yetersizlikler, gerekse de labaratuar ve ekipman eksikliği nedeniyle önemli
aksamalar söz konusudur.
Üniversite hastaneleri ile ilgili bir diğer sorun, sağlık harcamalarındaki astronomik artışlar sebebiyle sevk
zinciri uygulamasına geçilmesidir. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de hasta sevk zinciri
uygulanmaktadır. Bu yeni uygulamada aile hekimleri birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak yer
almaktadır. "Söz konusu uygulama ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde gereksiz müracaatlar
nedeniyle oluşan mali kaynak, İnsan gücü ve zaman kaybının önlenmesi hedeflenmektedir." Bunun anlamı
her hasta tıp fakültelerine gidemeyecektir. Bu durum tıp fakülteleri açısından ikî açıdan problemlidir.
Birincisi, temel işlevi eğitim olan tıp fakülteleri her hastayı kabul edemediklerinde, öğrencilerin farklı
hastalık türlerini tanıyıp pratik etmeleri mümkün olmayacaktır. İkinci problem ise, sevk zinciri uygulaması île
her hasta ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına gelemeyeceğinden aile hekimleri ve devlet
hastanelerinde çalışan doktorlar tıp fakültelerindeki doktorlara oranla daha fazla hastaya bakabilecektir. Bu
durum performansa göre ödeme nedeniyle aile hekimleri ve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile tıp
fakültesinde çalışan doktorlar arasında gelir dengesizlikleri doğurabilir. Bu da, hekimlerin eğitim ve bütçe
ikilemi arasında kalıp tıp fakültesinden ayrılmasına yol açabilir. Ayrıca, tıp fakültelerinin birincil işlevleri olan
eğitimin aksamasına, yeterli ve nitelikli sağlık personelinin yetişememesine neden olabilir. Üniversite
hastaneleri için bir diğer problem; üniversitelerin sunduğu sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma sorumlulukları
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üzerinden şekillendiği için, SGK'nın minimum maliyet politikası üzerinden kontrol etmeye çalıştığı hizmet
fiyatları ya da paket uygulamaları ile uyumlu olması beklenemez.
Sağlık alanında üniversite hastanlerindeki bu gelişmelerin yanı sıra son 10 yılda özel hastanecilik alanında da
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye'de 1990 öncesinde özel hastaneler özel olarak faaliyet gösteren
,
uzmanlar için ameliyat yerleri olarak hizmet sunmuşlardır, fakat son clöriemtfel^ ^eğişmtte birlikte yeni
hizmetlerde sunmaktadırlar. 1990"lı yıllar sağlık hizmeti sunan özel kurumların sayısında hızlı bir artışın
olduğu ve özel sağİık sigortası piyasasının geliştiği yıllar olmuştur (WHO, 2004:1; Pala, 2007:17). 2000'li
yıllarda özel hastaneler, çok temel donanımdan, ileri teknoloji ile donamlı lüks merkezler şeklinde oldukça
farklı gelir gruplanndaki hastalar için hizmet sunmaktadırlar. Birinci nesil (liberalleşme öncesi) özel
hastanelerin aksine, bu yeni hastanelerin pek çoğu ücreti karşılığında hastalara ve hasta yakınlarına;
bütünleşik tedavi (diagnostlc) hizmetleri, ayakta tedavi hizmetleri, lüks yatak hizmetleri ve otel imkanlan
sunmuştur (Savaş vd., 2002:34). Fakat, Türkiye'deki hastaneler için profesyonel yönetim eksikliği önemli bir
sorundur (VVHO, 2004:5).
2007 itibarıyla hastanelerin dağılımı aşağıdaki gibidir (SB, 2007a:117; VVHO Europe, 2008):
Sağlık Bakanlığı Hastanesi

807 (754 tanesi genel, 53 eğitim)

Üniversite Hastanesi

56
353*

Özel Sektör Hastanesi
Belediye Hastaneleri

6

Vakıf ve Dernek Hastaneleri

19

Yabancılar

3

Azınlık Hastaneleri

5

* Sağlık Bakanlığından Ruhsat Alan Özel Hastaneler (28.01.2009)
Türkiye'de son yıllarda gözlenen olgu, sağlık hizmeti üretiminde giderek daha fazla rol olan özel sağlık
kurumlarının kamusal fonlarla beslenmesidir (Belek, 2004:41). Bu İlginç durum SGK'larının üyeleri için özel
sektörden hizmet satın almasıyla gerçekleşmiştir. SDP ve GSS çerçevesinde kamu sigortacılığı kapsamında
olan bireylerin özel sektörden hizmet alımına izin verilmesi de, kamudan özel sağlık kurumlarına artan
miktarda fonun gitmesine neden olmuştur. Kamunun özel sağlık kurumlanndan aldığı tedavi hizmetleri
artmıştır (2007 yılı itibarıyla 2.3 milyar dolar) (TEPAV, 2008:26). Mevcut durumda hastane hizmetleri kamu
kaynaklanndan sübvanse edilmektedir. Hastaneler ülkenin batı kesimlerinde yaygınlaştığı ve kentsel
alanlarda bulunduğu için sübvansiyon ülkenin gelir dağılımı yapısında daha avantajlı olan kesimlerin
desteklenmesi sonucunu doğurmaktadır.
6. Türkiye'de Sağlıkta Devletin Düzenleyici Ve Denetleyici Rolü
Türkiye'de Sağlık hizmetlerini düzenleme ve denetleme yetkisi temelde, Sağlık Bakanlığı'na verilmiştir.
Bakanlık, sağlık hizmetlerini yönetme, planlama ve düzenleme görevini; (13.12.1983-181/Md.l-2) tüm
sağlık kurumlarının verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmasını sağlamak üzere kullanmaktadır.
Türkiye'de kamuya ait olmayan tüm hastaneler 1933'den beri yürürlükte olan ve en son Sağlık Bakanlığı
tarafından 1983'de güncellenen "Özel Hastaneler Kanununa" göre hizmet vermektedirler (SB, 2007a:139).
Özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'ruhsat ve faaliyet izin belgesi' ile kurulup çalışmaya
başlayabilirler (SGK, 2008a). Özel hastaneler, Bakanlığın izni İle açılır ve ruhsatlandırılır (ÖHY, 2002, Md.13).
Özel hastanelerin, denetimi, faaliyetlerini durdurma, ruhsatlarının geri alınması ve müeyyidelerin (usul ve
esaslara ve belirtilen yasaklara uyulmaması durumunda) uygulanması bakanlığın yetkisindedir (ÖHY, 2002,
Md. 62, 63, 64, 65, 67). Bakanlık, özel hastaneler ve sağlık kurumları açısından doğrudan düzenleme işlevini
komuta ve kontroller aracılığıyla yerine getirmektedir. Fakat özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan
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değişikliklikle (23.07.2008/R.G. 26945;11.03.2009/R.G. 27166), özel hastanelerde asgari standartların
ötesinde optimal ama ulaşılabilir standartların yakalanmasının amaçlandığı ifade edilebilir.
Özel hastanelere lisans verilmesi ve hastanelerin denetlenmesi. Sağlık Bakanlığı'nın o bölgedeki yerel
yetkilileri tarafından yerine getirilir (SB, 2007a: 139). Özel hastanelere uygulanan yasa ve yönetmeliklerin
odak noktası asgari fiziksel standartların,, eleman ve donanımın sağlanmasına yöneliktir. Lisansın (çalışma
ruhsatı) verilmesinden önce hastanedeki imkanlann teftiş edilmesi mecburidir ve bu teftiş il sağlık
müdürlüğü tarafından yapılır. Teftişler yönetmeliklerde belirlenen fiziki koşullar ve donanım standartları ile
ilgilidir. Hastane faaliyet göstermeye başladıktan sonra ise izleme sıklığı seyrekleşir. Teftişler, yapıldığı yere
göre, genelde sunulan tedavinin kalitesine pek bakmaksızın fiziksel, donanım ve eleman standartları ile
ilgilidir.
Tedaviye
ilişkin
standartların
bulunmaması
sebebiyle
bu
durum
sürpriz
olarak
değerlendiriimemelidîr (SB, 2007a:140).
Türkiye'de Bakanlık, düzenleme görevini özel hastaneler açısından daha çok fizikî standartlar üzerinden
yerine getirmekte ve komuta ve kontrol görevi yüklenmektedir (SDP, 2003). Özel kurumların sunduğu sağlık
hizmetlerinin arzulanır standartlarda sunulması ancak ve ancak güçlü kamusal düzenleyici rol ile
sağlanabilir. Düzenlemelerle sağlık sistemi içinde özel sektörün eksikleri kontrol edilebilir. Şubat 2008'de
Sağlık Bakanlığı tarafından benimsenen yeni düzenleme, sağlıkta planlama çalışmalarını başlatmış ve özel
hastaneler açısından fiziki koşullann ötesinde standartlar oluşturmayı amaçlamıştır. Bu düzenleme aynca,
özel sektör hastaneleri, ayakta tedavi klinikleri ve teşhis merkezleri için 'sertifika' koşulunu getirmiştir. Bu
düzenlemenin kamu ve özel hastane sektörünün faaliyetlerinde etkin, daha kaliteli ve daha duyarlı
olmalarını sağlayacağı beklenmektedir (OECD, 2008:52). İlave olarak, 'sertifika' şartı özel sektörde, yatak
doluluk ve kabul oranı düşük olan çok sayıda küçük hastanenin varlığından kaynaklanan klinik seviyede
kalite ve kaynakların yönetimi ile ilgili endişeleri ortadan kaldırabilir.
Özel sağlık kurumlarının sayısındaki artış bir dizi sorunu da beraberinde yükseltmiştir. Özel hizmet sunucular
açısından bir kalite standardı söz konusu değildir ve hatta bazı özel sunucuların her tedaviyi değil de, daha
ticari bakarak karlı olanlara yönelmesi söz konusudur. Bu durum sağlık hizmetinden eşit faydalanma ve
etkinliği azaltmaktadır. Yine özel sektör sunucularının bazılan için tıbbi cihazların çok-maliyetli olması
durumunda (özellikle finansman problemleri dolayısıyla), yeterli miktar ve kalitede hizmet sunulamaması
söz konusu olabilmektedir.
Türkiye'deki özel sağlık kurumları açısından genel görünüm bu şekilde olmakla birlikte, JC1 akreditasyonu
alan özel hastanelerde söz konusudur. İCI akreditasyonu; hastanelerin gönüllü olarak başvurdukları
uluslararası bir takım sağlık ve yönetim standartını gerçekleştirmiş olmaları halinde kendilerine verilen ve
hastanenin kalite çıtasının yüksekliğini gösteren bir uyum belgesidir. Bu belge; hasta bakım kalitesini
iyileştirmek, güvenli bir çevre sağlamak, hastalara, personele ve ziyaretçilere yönelik riskleri azaltmak için
sürekli çalışmak üzere görünür bir taahhüdü temsil etmektedir. Böylelikle kamu güvenliğini arttırmaktadır:
Fakat, Türkiye'de JCI akreditasyonu bir yana minimum standartları karşılamaktan uzak birçok özel sağlık
kurumunun olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla, tüm özel sağlık kurumları için olmasa dahi önemli sayıda
kurum açısından var olan ve hizmet sunum sürecini olumsuz etkileyen problemler, devletin yapacağı kalite
standardı düzenlemesi ile ortadan kaldırılabilir27.
Bakanlık düzenleme görevini, "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" ve "Hizmet Kalite Standartları
Rehberi" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bu düzenlemelerin kamu sağlık sektörüne yönlendirici olduğu
kadar özel sektör için de özendirici ve teşvik edici olması hedeflenmektedir. Öyle ki, hizmet kalite
standartlarının özel hastaneler açısından da uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla örnek uygulamalar

27

Sağlık hizmeti sunucuların (kamu ve özel) düşük kaliteli hizmet sunumunu önlemek için hizmet kalite standart!
getiren "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" 02.07.2008 tarihli ve 2011 sayılı yönerge 01.09.2008 tarihinde
yürürlüğe grm iştir.
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ışığında "özel hastanelerin hizmet kalite standardı açısından bilgilendirilmesi" ve böylelikle akreditasyon
çalışmalarında bir adım atılması hedeflenmiştir. Düzenleme ve kalite standartlarının belirlenmesi
vatandaşların mümkün olan en düşük maliyetle ihtiyaçları olduğunda sağlık hizmetlerine erişimini garanti
edilebilir. Kalite standartlarının belirlenmesi; özel hastaneler ve sağlık kurumlarının yeni teknolojilerin
kullanımı, yatak sayısındaki artış, sağlık personelinin eğitimi, fiyat kontrolü ve pazarlama alışkanlıkları
konusundaki ahlaksız uygulamaların önüne geçebilir. Meslek ahlakına uygun olmayan uygulamaların
elemine edilmesi konusunda Tabipler Birliğİ'ne de önemli görevler düşmektedir. Tabipier Birliği de etik'
kurallar belirleyerek, özel hastanelerin ve tabiplerin meslek ahlakına uygun olarak çalışmasını ve belli
standartları garanti edebilir. İlave olarak, özel hastanelerin ve sağlık kurumlarının hesap verebilir ve şeffaf
kurumlar olarak çalışmasını garanti altına alacak olan bakanlık ve ona bağlı denetim birimleridir.
Bu minvalde, vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulan tıp fakültelerinde sunulan eğitimin kalitesi ve bu
gelişmenin değeri de sorgulanmaya değerdir. Bu yüzden daha kaliteli ve yüksek standarta hizmet sunumu
için, öncelikle vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurmalarına insan kaynağını geliştirecek malî, teknik ve
personel altyapısı yeterliliği koşuluyla izin verilmelidir. Çünkü, üniversite hastanelerinin birincil işlevi
eğitimdir. Bu koşulların varlığını tespit edecek düzenleyici kurum Yüksek Öğretim Kurumu ve Sağlık
Bakanlığı'dır. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun hatta Milli Eğitim Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı'nında bu koşullan ve ülkenin sağlık personeli ihtiyacını dikkate alarak vakıf üniversitelerine
girecek Öğrenci sayısını planlamaları gerekir.
Muayene ve ilaç ödemelerine hasta katılımının getirilmesi sağlık hizmetlerinin devlete maliyetini düşürmeye
ve bireylerin aşırı ve hizmetten gereksiz yararlanmalarını önlemeye yönelik bir düzenlemedir 28 . 1 Ekim 2008
tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde SSK ve Bağ-Kur'lular, ikinci basamak
sağlık kurumlarına gittiklerinde (kamu ve özel hastaneler) katılım payı ödüyorlar. Bireyler, özel sağlık
kurumlarından {özel hastaneler) muayene olduklarında 10 lira katılım payı ödeyeceklerdir (SUT, 2008). Daha
önce bu uygulamadan muaf tutulan memurlar ve yeşil kart sahipleri için de 2009 yılı Merkezi yönetim Bütçe
Kanunu'nun 28. Maddesiyle, 1 Ocak 2009'dan itibaren muayene başına 2 lira katılım payı ödeme şartı
getirilmiştir29. Ancak Danıştay'ın 10. Dairesinin 03/4/2009 tarihli karan ile ayakta tedavide hekim ve diş
hekimi muayenesi için özel sağlık kurıJmlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin
kısmının yürütülmesi durdurulmasını takiben 02.06.2009 tarihinden itibaren sadece sosyal güvenlik
Kurumu'yla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi
muayenesi için katılım payının, 2 (iki) TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir (SGK, 2009/77 Sayılı
Genelge).
İlave olarak, SSK ve Bağ-Kur'luların özel hastanelerden fark ücreti ödeyerek yararlanması örneğinde, yeni
Sosyal Güvenlik Sistemi ile birlikte 1 Temmuz 2008'de vatandaşların vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel
sağlık kurumları (hastaneler) ve kuruluşlarına ödeyeceği farkın (ilave faturanın) hizmet bedelinin % 30 ile
sınırlandırılması da özel hastanelere yönelik bir düzenlemedir. Aksi taktirde, basına da yansıyan özel
hastanelerin aşırı faturalaması (sunulmayan tedaviler, yapılmayan tahliller için faturalar düzenlenmesi
veyahut hayatta olmayan insanlar için hastane faturalarının düzenlenmesi) ve ilaç yolsuzlukları (sahte

Sağlık hizmeti sunucusu; ilave ücret alınabileceğini ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini, sağlık hizmeti
sunucusuna girildiğinde görülebilecek bir yere her biri 50x50 cm den küçük olmamak kaydıyla ayrı ayrı çerçeve/tabela
şeklinde asar, aksi takdirde 10.000 TL ceza kesilir"28 şeklindeki düzenleme özel sağlık kurumlarının denetimine yönelik
bir uygulamadır.
23

Maliye Bakanlığı isterse bu tutarı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında (sağlık ocağı) yapılan muayenelerde
almamaya veya daha düşük tutarlarda belirlemeye ya da yansına kadar indirmeye veya 5 katına kadar artırmaya yetkili
kılınmıştır. Ayrıca bu kişilerden, 2009'da ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinin bedelleri üzerinden ise gereksiz
kullanımı azaltmak amacıyla % 10-20 arasında katılım payı uygulanır. Ancak katılım payı, asgari ücretin yüzde 75'ini
geçemeyecektir.
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kupür, ölüye reçete yazma, muvazalı eczane işletmeciliği, hekim-tıbbi mümessil ve eczacının yasadışı
İşbirliği, satılmamış ilaçların satılmış gibi faturalanması) gibi yolsuzluklar söz konusu olmaktadır.
Sağlık hizmeti verirken sistemin finansal açıdan sürdürülebilmesi için suiistimallerin önüne geçebilmek ve
ifade edilen problemlerin önünü almak amacıyla SGK Başkanı Acar, "özellikle ilaç ve hastanelerin tedavi
masrafında çok ciddi tasarruf yapmaya imkan veren konular üzerinde (e-reçete, ilaç takip sistemi)
çalışıldığını ve teftiş ve denetim rehberleri hazırlamak suretiyle tüm hastanelerin aylık yaptığı harcamaları
izleyebilecek, kontrol edebilecek bir sapma varsa anında denetim edebilecek bir yapı" üzerinde çalışıldığını
ifade etmiştir. Bu düzenleme, ifade edilen yolsuzluklara neden olan kurumların tespiti durumunda SGK ile
olan sözleşmelerinin feshine olanak sağlayacaktır. Yine, Bakanlık, 'standart tanı ve tedavi rehberi' getirerek
ve ilaç piyasasını oluşturan aktörlere yapılan müdahalelerle ve geri ödeme aşamasında yapacağı
denetimlerle ilaç fiyatlarını kontrol etmek suretiyle (SGK, 2008b) yolsuzlukları minimize edilebilir.
Belirtmek gerekir ki, özel sektör yalnızca hastanelerde hizmet sunmamaktadır. Hastaneler dışında da sağlık
hizmeti sunmaktadır. Gerek hastaneler gerekse hastaneler dışında sunulan sağlık hizmetlerinin
performansını geliştirme ve kalitesini koruma çabalan, uzun dönemli tedavi süreçlerinde iyi entegrasyona
izin veren politikaları gerektirmektedir. Entegrasyon, kompleks ve parçalanmış sağlık sistemini ve sosyal
İlgiliyi, daha "hasta canlısı" yapma potansiyeline sahiptir. Burada tıbbi ve sosyal tedavi birbiriyle yakından
ilgilidir ve daha iyi klinik entegrasyon için koşulları oluşturma önemlidir ve oldukça dikkat gerektirir
(Hofmarcher vd., 2007:73-74). Bu çerçevede özel hastanelerin yalnızca tıbbi tedavi hizmeti sunan kurumlar
olarak değil, aynı zamanda sosyal tedavi süreçlerini de düzenleyen kurumlar olarak ele alınması gerekir
(Türkiye'de özel hastanelere daha çok fiziksel şartlar ve tedavi hizmeti sunan merkezler olarak
yaklaşılmıştır). Türkiye'de 2000 yıllında Sağlık Bakanlığı ilk kez özel poliklinikler ve tıp merkezlerine ilişkin bir
genelge yayımlamıştır. Bu genelge ile özel klinikler ile tıp merkezleri il sağlık müdürlüklerinin denetimine
bırakılmış ve müdürlüklere de bu kliniklere lisans verme ya da bunların lisan haklarını geri alma yetkisi
tanınmıştır. Söz konusu genelge ayrıca, il sağlık müdürlüğünün poliklinik ve tıp merkezlerini yılda en az dört
kere denetlemesini ve bu kurumlar yönetmeliklere uymuyorsa da lisanslarını geçici ya da kalıcı olarak iptal
etmesini istemektedir (SB, 2007a:135).
Sonuç ve Değerlendirme
1970'lerdeki petrol şokunu izleyen ekonomik durgunluk, ulusal hükümetleri mevcut kamu finansman
dengesi altında refah politikalarını finanse etmede büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu özellikle
sağlık sektörü için doğrudur. Çünkü sağlık sistemlerinin meşruiyeti büyük ölçüde ödeme güçleri ne olursa
olsun herkes için sağlık ve tatmin edici sağlık standardı sağlayıp sağlamadığına bağlıdır (Rothgang vd,
2005:187-88). Bu durum, ülkeleri neoliberal politikalarında etkisiyle refah anlayışından tasarruf anlayışına
doğru bir değişime zorlamış ve sağlık hizmet sunumunda kamu sektörü yanında özel sektöründe yer
almasını, kamu-özel sektör ortaklığı ve hizmetten yararlananların hizmetin maliyetine katılmaları gibi bir dizi
alternatifi ve maliyet kontrol yöntemlerini beraberinde getirmiştir.
Bu alternatifler neoliberal politikalar çerçevesinde şekillendirilen ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan
'yapısal uyum programları' ile tutarlıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumundaki etkinlik artışı, bütçe baskılarını
hafifletebilir ve kaynakların hizmetin etkinliğini geliştirecek başka alanlara aktarılmasına izin verebilir.
Hizmet sunanlar arasındaki rekabet (farklı satın almalar ve hizmeti sunanların çeşitliği, yerinden karar almahizmete yakınlık, iyi uygulamaların referans alınması) hizmetin daha kaliteli sunumuna izin verebilir. Fakat,
dışsallığı olan ve bedelini ödemeyenlerinde faydalanması gereken bir hizmet olan sağlık hizmetlerinin
karlılık prensibi ile çalışan özel sektör sunucuları aracılığıyla sunulması bu iki özelliğin göz ardı edilmesine
neden olabilir. İlave olarak, amansız rekabet fiyat mekanizması aracılığı ile sağlık hizmetinin kalitesi ve
niteliğinde aşınmaya da neden olabilir.
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Sağlıkla ilgili kamusal kurumların rolü, kamu ve diğer özel sektör sunucuları için tutarlı politika çatısı
oluşturmaktır (Bourgon, 2008:396). Serbest piyasa ekonomisinin hâkimiyetini giderek artırdığı günümüz
dünyasında, devletin rolü artık mal ve hizmet üreten değil, bu hizmetleri üretenleri gözetleyen ve
denetleyen bir yapıya doğru değişmektedir. Bu durum aynı zamanda uygun politikaların, stratejilerin ve
sağlık hizmetleri sunumunda piyasanın yükselttiği bîr dizi probleme karşı planların gelişimine ve
düzenlemelere olan talebi de arttırmaktadır. Düzenlemeler genellikle standartlar (minimum kalite ve
güvenlik gibi) oluşturmaya yönelik sosyal düzenlemeler ve özel sektör aktivitelerini düzenlemeye yönelik
ekonomik düzenlemelerdir. Planlama, müzakere, anlaşma ve karar alma süresinin bağlantı noktası olarak
ele alınan kamu, hizmet sunumunda etkinliği sağlayabilir ve özel sektörün eksikliklerini ortadan kaldırabilir.
Sonuçta, sağlık hizmeti sunumunda yer alan pek çok organizasyonun başarı göstermesi için aralarında iyi bir
koordinasyon gerekiyor.
Sağlık hizmeti atanında tecrübeler, özel sektörün işlem yapabilmesini olanaklı kılan efektif yasal ve
düzenleyici yapılar oluşturmada devletin hayatî bir rol oynadığını göstermektedir. Düzenlemelerin ve
düzenleyici kurumun yokluğunda, özel hizmet sunucular hileli ve kuraldışı yollara sapabilir, düşük kalitede
hizmet sunabilir veyahut hizmete erişim problemli olabilir. Sağlık hizmetlerine yeterli erişim yalnızca özel
sektörün hizmet sunumundaki payının arttırılması veyahut sigortanın kapsamının arttırılması ile mümkün
değildir, aynı zamanda ülkelerin hizmete erişimi engelleyen finansal ve sosyal engellerle mücadele etmeleri
yada hizmet sunumundaki yetersizlikleri veya kısmi izole durumlan ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bu
güçlü kamusal düzenleyici rol ile sağlanabilir ki, bu düzenlemeler kamu sağlık sistemi içinde özel sektörün
eksiklerini kontrol edebilir. Temel yükümlülüğü vatandaşlarının kaliteli ve uygun maliyetle sağlık hizmeti
almasını sağlamak olan hükümetler veyahut sağlık bakanlığı, kurallar koyarak ve kalite standartları getirerek
piyasa başarısızlıklannı önlediği gibi, daha kaliteli ve yüksek standartlarda hizmet sunumunu garanti altına
alabilir ve aynı zamanda hizmete erişimdeki problemleri de minimum kılabilir. Dolayısıyla, devletin
düzenleyici ve denetleyici olarak sağlık hizmetlerinin sunum sürecini düzenlemesi ve kontrol etmesi; hizmet
sunucuların coğrafi planlamasının doğru yapılması ve hizmet arzının nüfus gerekleriyle uygun olmasını, daha
kaliteli ve yüksek standartta hizmet sunumunu ve daha hesap verebilir özel sağlık kurumlarını temin
edebilir.
1980 sonrasında Türkiye'de de kamunun hizmet sunumundaki rolünün daraltılmasına paralel olarak sağlık
sektörü de özel sektöre hizmet sunumunda daha fazla pay veren bir mantıkla yeniden yapılandırılmak
istenmiştir. Bu çerçevede, bir takım sağlık hizmetleri piyasaya ihale edilmiş ve sağlık hizmetlerinin kamu
hizmeti niteliğinden çok özel sektör tarafından üretilen bir mal yada hizmet olarak ele alınmıştır. Sağlık
alanında özel sektöre daha fazla pay verme ve hizmetin piyasada sunulabilmesinin koşullarını hazırlamanın
sonucu olarak, Türkiye'de özel sağlık sektörü hızla büyümüştür. Bu durum yüksek gelir teşvikleri ile
birleştiğinde özel sağlık sektörünün daha da büyümesi ve sağlık sistemi içinde daha büyük bir rol oynaması
beklenmektedir. Dolayısıyla, özel hastaneler açılmadan önce gerekli planlama ilkelerine uyulmalı, özel
hastanelerle ilgili yasal düzenlemeler güçlendirilmeli, kalite standartları belirlenmeli ve çağdaş yönetim
tekniklerine adaptasyon sağlanmalıdır.
Özel sağlık sektörünün, piyasaların rekabet edici mekanizması sayesinde etkinliği ve kaliteyi artıracağı, üst
gelir gruplarının özel sektöre yönelmesiyle devletin fakirlere yönelik sağlık hizmetlerine ağırlık verebileceği
ve sağlık hizmetleri maliyetindeki artışın kamu bütçesi üzerinde meydana getirebileceği yükün
azaltılabileceği söylenebilir. Fakat özel sağlık sektörünün gelişmesinin farklı gelir grubuna sahip bireyler
arasında hizmete erişimdeki eşitsizlikleri daha da arttırdığı, düşük kaliteli ve insan sağlığını tehdit eder
şekilde hizmet sunan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan özel sağlık kurumlarının var olduğu bilgileri de
kamuoyuna yansımaktadır. Bugün özel sektörün hizmet sunumunun hizmete erişimi kolaylaştırdığı ve
etkinliği artırdığı yönünde bir algılayış olsada, Türkiye'de sağlık hizmetine özel sektörün katılımı devlet eliyle
özelleştirmeden ibarettir. Bu durum devletin finanse ettiği bir özel sektörün gelişimine yol açıyor ve özel
sunum özelleştirmeden bekleneni sağlamayıp kamu kaynaklarının özel sektöre aktarılmasına yol açıyor.
Düşük kaliteli ve meslek ahlakına uygun olmayan şekilde hizmet sunan özel sağlık kurumlarının önüne
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geçilmesi için, özel sağlık kurumlarının, temelde sağlığı bir yaşam hakkı olarak değerlendirmeleri ve "Özel
1
Hastaneler Yönetmeliği ve "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" amaçlarına uygun hareket etmeleri
sağlanmalıdır. Özel sağlık kurumlannın ilgili yönetmelik ve yönerge gereklerine uygun davranıp
davranmadığı yapılan periyodik denetimlerle takip edilmeli, uymuyan kurumlann ağır mali cezalara
çarptırılmaları ve hatta çalışma lisanslarının iptaline varan yaptırımlar olmalıdır. Bu çerçevede yapılması
gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
- Özel hastanelerin tek çatı altında toplanması sağlanarak, hizmete belli standartların getirilmesi daha
kolayca gerçekleştirilebilir. Bu durum düzenleme ve denetimlerin etkinliğinin artmasına da katkı verebilir.
- Özel sağlık kurumlan (Özellikle hastaneler) açısından, yalnızca asgari yatak ve departman sayısına bağlı
kılınmış olan düzenleme ve denetleme yapısı, yıllık bütçe kontrolleri (operasyonel bütçeler), personel sayısı,
teknolojik donanım ve meslek kalite standartlarına yönelik düzenleme ve denetlimlerte de desteklenmelidir.
- Yine, hizmet sunumu sırasında hasta hakları korunmalı ve hizmet sunumunun Sağlık Bakanlığı tarafından
titizlikle denetlenmesi için Bakanlığa bağlı bir özerk denetim birimi oluşturulmalıdır.
- Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükselmesi (minimum kalite ve güvenliğin ötesinde), sağlık
harcamalarını azaltarak daha düşük maliyetli tedavi imkânlan sağlar. Böylece, hizmetlere ulaşım
kolaylaşacağı gibi, kıt kaynaklann etkin kullanımı da sağlanmış olunur.
- Devlet sağlık hizmetlerinden yararlananlara, belirli tipteki sağlık hizmetlerine yönelik olarak sağlık hizmeti
sunucularının hizmeti sunum fiyatının yanısıra, çeşitli hastalıkların tedavisinde etkin yöntemler ve uygun
araçlar hakkında bilgi sağlayarak onların daha etkin karar vermelerini sağlayabilir.
- Finansman ve hizmet sunumunda politik değişimi değerlendirmede önemli taraftarlık rolüne sahip olan
kamu; diğer ülke tecrübelerini kritize edebilir, çalışmalar gerçekleştirebilir yada durum analizi yapabilir ve
gerekli keşfi ve insan gücünü değerlendirebilir. Bu açıdan özel sağlık kurumlarına modern yada iyi
uygulamalar hakkında bilgiler verebilir ve onların kendilerini bu çerçeveye yapılandırmalarına imkan verecek
kurumsal altyapıyı düzenlemiş olur.
- Sağlık sektöründe gayri resmi ödemeler; eşitlik, saydamlık ve hesap verebil iri iki e ilgili endişeleri
artırmaktadır. Sağlık Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemeler ve yasal yoklamalarla
eşitlik, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanabilir. Bu durum, kamu sektöründe çalışan doktorların
kendilerine gelen hastalara özel muayenelerini tavsiye etmeleri gibi etik olmayan uygulamaları da
önleyebilir.
- Türkiye'de toplam sağlık harcamalan son yıllarda artmıştır. Fakat, koruyucu sağlık hizmetlerine ve halk
sağlığına yönelik politikaların geliştiril m ediği ortamda daha maliyetli olan tedavi edici sağlık hizmetlerine
daha fazla kamu kaynağı ayrılmak zorunda kalınmaktadır. Bu durum, özel sağlık kurumlarının (hastaneler)
daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelmelerini getirmiştir. Sağlık harcamalarının kompozisyonunun
maliyet etkin olması ve özel sağlık kurumlannın da koruyucu sağlık hizmetlerine yönelmesi bakanlığın
yapacağı düzenlemelerle sağlanabilir.
Kamu ve özel sektör hizmet sunumunda birlikte yer almalıdırlar. Kamu düzenlemelerle özel sektörün
yokluklannı minimum kılabilir. Kalite standartlarının yerleşmesine ve özel hastanelerin sağlık hakkı bilinciyle
hizmet sunmasını sağlayabilir. Bu birliktelik. Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın ifadesiyle
(Temmuz 2000) "Haydi gelecek nesillerin ihtiyaçları ve mağduriyetleri ile özel girişimlerin gücünü
dengeleyecek birimler oluşturalım" anlayışına uygun olmalıdır
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TARTIŞMALAR
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Bende değerli konuşmacıya teşekkür ediyorum. Türkiye'de en önemli alanlardan bir tanesinin eğitim alanı
olduğunu söyledik biraz Önce. Kuşkusuz eğitimden sonra önem sırası itibariyle sağlık hizmetleri çok önemli
bir alanı oluşturuyor. Ancak bugün sağlık hizmetleri istenilen düzeye henüz ulaşmış değil. Türkiye'de bin
kişiye 1.4 hekim düşüyor henüz. Yani efendim 714 kişiye bir doktor düşüyor. Bu birçok gelişmekte olan
ülkelerde ülkelerle mukayese edildiği takdirde yine çok gerilerdeyiz. Diğer taraftan bin kişiye 2.4 yatak
düşüyor. Bu da son derece yetersiz bir gösterge. Buna rağmen yaşam düzeyi 75'e yaşam sının 75'e kadar
71'e kadar çıkmış ama diğer ülkelerle mukayesesinde yine gerilerdeyiz. Bebek ölümü henüz binde 24,
oldukça yüksek. Ve kişi başı sağlık harcaması 580 $ dolayında. Bunlar çok iyi göstergeler değil. Şimdi buna
çare bulmak için tabiî ki bu olumsuz tablolara çare bulmak için değişik çalışmalar var. Arkadaşımız dedi ki,
efendim kamu sağlık hizmetini özel sağlık hizmetine doğru kaydırmak gerekir dedi. Genelde eğilim bu. Tabi
özel sağlık kurumlarının artması bir sürü sorunu da beraberinde getiriyor bunu açık seçik vurguladı. Bunun
için efendim her şeyden önce denetimi geliştirmek gerekir dedi. Tabi bunlar sağlık hizmetinin iyiye doğru
gidilmesi için yapılan çalışmalar bunu inkâr etmek mümkün değil. Ama kanımca son zamanlarda sağlık
politikalarında çok büyük değişiklikler yapıldı ve süratle daha sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler
oturmadan yeni yeni politikalar uygulanmaya başlıyor. Buda bana göre efendim istikran zedeliyor. Bu
bakımdan iyi düşünüp bir kere ortaya koymak ve onu uzun süre uygulamak gerekir. Ama ne yaparsak
yapalım efendim hangi usulü uygularsak uygulayalım, her şey İnsan unsuruna bağlı. Eğer ülkede yetişmiş
efendim, her bakımdan yetişmiş insan unsuru yoksa getirilmiş olan politikaian uygulamak çok zor. Ben
şimdi, soru sormak üzere arkadaşlarıma söz vereceğim, Aykut bey ve Fazıl bey ilk sözü istediler efendim.
Önce Aykut Bey'e söz vermek istiyorum, izninizle sayın rektörüm. Aykut Bey sabahtan söz istediler. Daha
sonra size söz vereyim. Aykut Bey, buyurun.
Prof.Dr. Aykut HEREKMAN
Çok teşekkür ederim sayın başkan. Değerli genç arkadaşlarımı da kutluyorum. Hakikaten iyi çalışmışlar. Ben
sözü sabahtan istememin nedeni, ben bu değerli arkadaşların aynı zamanda bu sunmuş oldukları tebliğin
jürisinde bulunmam ve bunu daha önceden okumuş olmam. Ve kendilerinden bu tebliği burada sunmaları
için müspet oy kullanmamdan kaynaklanıyor. Yalnız, bu müspet oyumu kullanırken şunu söyleyeyim birazda
sizi cesaretlendirmek için kullandım. Burada sizi eleştiren ve katkıda bulunan bir takım şeyler söylemek
istiyorum. Bir, çalışmanızda giriş tatminkar. Fakat artık bizim zamanımızdan çok farklısınız siz. Bizim
zamanımızda en zor şey bibliyografik araştırmaydı. Çünkü bir bilgisayar yoktu önümüzde. Kütüphanelerde
yabancı dilde kitap bulmak çok zordu. Türkçe kaynaklar kıttı. Ve bizim bir araştırma yapmak için dışarıya
çıkartma olanaklarımızda zayıftı. Çok uğraşırdık. Zaten bibliyografya araştırması bittiği andan itibaren de biz
derdik ki tamam tezin büyük bir kısmı bitti. Siz çok şanslısınız. Düğmeye bastığınız zaman istediğiniz
kaynakları ele geçiriyorsunuz. Ama bu kaynaklan değerlendirmede biraz zorluk çekiyorsunuz. Şimdi girişiniz
aşağı yukarı 26 sayfa, Türkiye'ye ayırdığınız kısım ise 14 sayfa. Şimdi bu girişte tartıştığınız konular, bir kere
en önemlisi, iki görüş var sağlıkta, biri devletçi biri liberalist. Bunu baştan belirlemek lazım. Yani bir
liberalistîn görüşüyle bir devletçinin görüşü birbirinden biliyorsunuz çok farklı. Bir tanesi diyor ki bu açıdan
bütün bu hizmeti devlet yapmalı diyor ve devlet hastaneleri yapmalıdır diyor diğeri ise özel, bu ikisini bu iki
ucu bir araya getirip tartıştığınız zaman o zaman olmuyor. Yani ilk önce bunu ortaya koyacağız. Ve şunu
söyleyeyim yani devletçi görüşe sahip olanların yaklaşımı da doğru, ve bu hastaneler doğru dürüst sağlık
hizmeti görecek olurlarsa çok da başarılı olurlar. Efendim aynı şey için bugün liberal görüşü de savunabiliriz.
Özel hastaneler çok güzel çalıştığı takdirde çok iyi hizmet verdiği takdirde buda gayet iyi. Demek ki hani
sistemde hata yok hizmetin yapılma kalitesi önemli. Hangi taraf yaparsa bu iyidir. Burada, sizin çalışmada
İşte diyorsun ki gidip birbirine karıştırıyorsun, işte şu şöyle olursa böyle olur, bu böyle olursa böyle olur,
hayır değil. Önemli olan burada ilk önce ilkeyi seçeceğiz. Yani Türkiye'de acaba hangi sistemi uygulayacağız,
devletçi bîr sistemimi uygulayacağız, liberal bir sistemimi uygulayacağız. Devletçi bir sistemden liberal
sisteme doğru kayacak mıyız? Ne kadar kayacağız? Çünkü bizde devletçi bir sistem vardı, son zamanlarda
yavaş yavaş liberal bir sisteme yani özel hastaneler artmaya başladı ve devlet bu hizmetin bir kısmını özele
doğru kaydırmaya başladı. Bunu da birazdan işaretleyeceğim. Şimdi özel sektörün tedavi çeşitliliği yetersiz
olacaktır ve bu hizmet sunumu için sorun yaratacaktır diye bir yargıya varılıyor. Yani bu neye dayanıyor? Bu
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önemli yaklaşım yanlış bence, neden özel sektörde, kamuda dahi verilemeyen birçok özellikli konuda, sağlık
hizmeti sunulabilmektedir? Bu sizin cümleniz. Özel sektörün tedavi çeşitliliği yetersiz olacaktır. Yani çok
kesin bir şey, vermiş olduğunuz. Kamunun sağlık hizmet sunumundaki aksaklık ve sıkıntılar özellikle
finansman açısından yeterli tartışılmamış. Kamunun sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklar. Tamamen özel
sektörün sunmuş olduğu hizmetleri eleştiriyorsunuz. Fakat kamununkini hiç eleştirmiyorsunuz. Diyorsunuz
ki özel sektör bu hizmeti İyi veremiyor, bunun için denetlenmeli. Peki, kamu sektörü veriyor mu? Bunu nasıl
denetleyeceksiniz? Ve bugün gazetelerde dikkat ederseniz en fazla devlet hastanelerinden, sigorta
hastanelerinden şikayet geliyor ve oralardaki haksızlıklardan şikayet ediliyor. Bütün gelişmiş ülkelerde sağlık
finansman çözümü olarak uygulanan çok önemli bir sistem var tamamlayıcı özel sağlık sigortaları. Mesela bu
konu hiç yer almamış sizde. Çok küçük bir not halinde 25. sayfada var. Tamamlayıcı özel sağlık sigortası.
Kamunun doğrudan hizmet sunumundan çekilmesi ve temel sağlık hizmetleri ile koruyucu hizmetlere
yönlenmesi denilmesine rağmen buda tartışılmamış. 14. sayfada evet burada kamuyu daraltıyorsunuz, fakat
neden niçin tartışılmıyor konunun en önemli ve tartışılması gereken yerlerinden biri. Bir diğer husus, Avrupa
Sağlık Sistemleri ayrıntılı anlatılmasına rağmen yukarıda da bahsedilen kamu özel çözümü olan tamamlayıcı
sigortanın önemi yakalanamamış. Tablo 2 uyarlaması özel sağlık sektörü için yetersiz ve sığ kalmış. Örneğin
şu andaki tüm uygulamalann ve kısıtlamaların temelini oluşturan sağlıkta yetişmiş insan kaynağı özellikle
hekim ve hemşire eksikliklerine değinilmemiş. 29. sayfada sağlık bakanlığının döner sermaye gelirlerinin
bakanlık bütçesinin üzerinde artması belirtilmiş, ama bu artış performansının sosyal güvenlik kurumları
açıklarını artırması ve doğrudan kamuda yaşanan arz fazlası burada da maalesef tartışılmamış. En önemli
konulardan bir tanesi. Özel sağlık sisteminde düşük kalite çoğunlukla deniliyor, bu yargıya nasıl vardınız.
Oysa bugün Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra J C I * denilen akreditasyonu en fazla
olan hastaneye sahip. Ve bugün özellikle pek çok ülkeden Türkiye'ye özel hastanelerde tedavi ve ameliyat
olunmak üzere talep var ve geliniyor.
İkincisi bu üniversite hastaneleri ki epey yaygın. Artık Türkiye'nin her yerinde bir üniversite var ve bu
üniversitelerin her birinde hastane açılıyor. Bu konuda hiç tartışılmamış. Üniversite hastaneleri içinde
sadece döner sermaye denmiş ve döner sermaye zannediyorum bunların finansmanında hiçte önemli bir
paya sahip değil. Bunları doğrudan doğruya devlet finanse ediyor. Döner sermaye benzeri. Gene
tartışmalarda 1983-1986 vardı. Temel tedavi kanunu kullanılmış ama özel hastaneler yönetmeliğindekî son
değişiklikler ki bu 2008-2009 yılında Şubatta büyük bir mevzuat değişikliği oldu bunu maalesef
yakalamamışsınız. Mesela, sertifika diye sözü edilen bir uygulama yok. Kaldırılmış bu. Sağlık Bakanlığı
performans daire başkanlığınca yürütülen akreditasyon çalışmalarından hiç gene söz edilmemiş. Bir diğer
husus, burada rakamlarınızda bir yanlışlık var, özel sağlık sektörü için % 40 oranını kullanmışsınız. Bu konuda
bakanlık hastaneleri yanında özel sektörün bölüm olarak ayakta tedavi % 15, yatakta tedavi ise ancak % 8
oranında, yani % 40 değil. 37.sayfada % 30'luk fark kısıtlaması yanlış tartışılmış. Gerekçeleri de anlaşılmamış
burada. Sağlık Bakanlığı'nın 15 Şubat genelgesi ile başlattığı sağlıkta planlama çalışmalarından hiç
bahsedilmemiş. Kısaca özetlemek istersek hakikaten teorik kısımda bir takım konular ele alınmış fakat iyice
özümlenememiş. Türkiye'ye ise 26 sayfalık teorik kısmın yanında 19 sayfa ayrılmış fakat Türkiye'de ne
mevzuat araştırması, ne bununla ilgili yasalardaki değişiklikler ve yeni yönetmelikler göz ardı edilmiştir.
Özellikle son yıllarda sağlık bakanlığı ile sosyal güvenlik örgütleri arasında çok sık toplantılar yapılmakta ve
bu toplantılarda, bunları zannediyorum bilmiyorsunuz, bu toplantılarda da özellikle özel sağlık kurumlarının
finansmanı ve bunların sigortalar aracılığıyla nasıl finanse edileceği ve burada da biraz önce dediğim
tamamlayıcı özel sağlık sigortası üzerinde.
Bir zamanlar hani bîr özel hastaneye gittiğinizde işte % 20, % 30'unu kendi devlet emekli sandığı ya da sosyal
sigortalar kurumu tarafından karşılanıyor, karşılamayan kısmını özet sağlık sigortasından karşılanabiliyordu.
Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı kaldırdı bilmem bunu biliyor musunuz ve artık özel hastaneye gittiğin zaman
% 30'u % 20'sini karşıladı emekli sandığı veya sigorta mensubu olduğunuz hangi sigortaysa, gerisini cepten
ödemek zorundasınız çünkü özel sağlık sigortasına bunu karşılatmıyor. Neden karşılatmıyor biliyor musunuz
yani neden, çünkü ne var özel sağlık sigortası gerisini karşılasın devleti ne ilgilendirir, şunun için efendim
şayet bunu yol açacak olursa, bırakacak olursa devlet hastanelerinde doktor kalmazmış, çünkü neden
herkes artık özel hastanelere gidecek, özel hastanelere gidince özel hastaneler de tabi talep fazlalaşacak
talep fazlalaşınca onların geliri artacak geliri artınca daha fazla doktor istihdam edecekler ve devlet
hastaneleri gidecek. Bakın burada demek ki sizin hani özel hastaneler daha iyi değildir diyorsunuz ama, şunu
söyleyeyim hepimiz biz bugün devlet hastaneleri yerine özel hastanelere gitmeye çabalıyoruz, acaba neden
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biraz önce dediniz ki bunlann kalitesi düşük. Eğer kalitesi düşükse niye oraya gitmeye çalışıyoruz,
istanbul'da niye Amerikan hastanesine gitmeye çalışıyoruz, niçin Memorial'a gitmeye çalışıyoruz, veyahut
bilmem hangi cerrahi hastanesine gitmeye çalışıyoruz? Demek ki ordakİ kaliteler daha yüksek. Artık kimse
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gitmek istemiyor, Gureba hastanesine gitmek istemiyor. Neden? Sizin
söylediklerinizin bununla tam tersi çıkıyor. Hele birde bunlara neden gidemiyor vatandaşlar bunlara gitmek
istediği halde, çünkü kendi devlet sigortalan bunların maliyetini karşılayamıyor. Çözüm öneriyorlar, diyorlar
kî, tamam karşılayamıyorsak üstünü özel sigorta ile karşılayalım. Ona da devlet hayır diyor. Neden çünkü o
• zaman diyor, benden doktor alırsın. Zaten biraz önce Kamil bey söylediler, kaç kişiye doktor düşüyordu, oda
özel sektöre geçerse devlet hastanesini kapatıp uyuman gerekiyor, bu konulann tartışılmasında bence fayda
vardı. Ben açtım salon iştirak ederse memnun olacağım. Sözlerim burada bitiyor. Çok teşekkür ederim sayın
başkan.
Prof.Dr. Kâmil M UTLU ER
Teşekkür ediyorum. Fazıl Hocama, sonra Coşkun bey. Sonra siz.
Prof.Dr. Fazıl TEKİN
Sayın başkan, önce sayın Akdemir ve sayın Karakurf a son derece önemli bir sektör olan sağlık sektörünün,
özellikle sağlık hizmetlerinin özel sektörce üretimiyle ilgili sundukları tebliğleri için teşekkür ederim. Bu beni
1970'Ii yılların sonuna götürdü. Çünkü o tarihte yine düzenlemiş olduğumuz bir maliye sempozyumunda ki
İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenmişti. Bende naçizane orada Türkiye'de sağlık sektörünün
finansmanı üzerinde bir ufak sunum yapmıştım. O yıldan sonra da bu sektörle olan ilişkimiz devam etti aşağı
yukarı on altı yıl önce rektör yardımcısı olduğum üniversitenin dev bir hastanesi vardı, Tıp Fakültesi vardı. Ve
o günden buyana da bu sağlık sektörünü yakından izleme fırsatı elde etmiş oldum. Efendim sağlık hizmetleri
az önce ifade edildi, koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetleri olarak ikiye ayrılır. Koruyucu sağlık
hizmetlerini özel kesimden beklemek yanlış olur. Çünkü bütünüyle tam kamusal bir mal olarak ifade
edilebilir. Tedavi hizmetlerine gelince son derece maliyetli olan tedavi hizmetlerinde özel sektörün,
kamunun yükünü hafifletme yolunda özel sağlık hizmetleri üretimini teşvik etmesi normaldir. Ancak bu
demek değildir ki devlet bu sorumluluktan kaçacak, zaten şu anda baktığınız zaman bir bütün olarak kamu
sektörünün sağlıktaki yeri son derece geniş. Evet, özel sektör son zamanlarda bir gelişim İçine girdi, mantar
gibi özel sağlık kuruluşlarının her ilimizde kurulduğunu görüyoruz. Fakat şu anda devlet gerek Sağlık
Bakanlığı diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ki burada üniversiteler, Milli savunmayı ifade edeyim,
bu kurumlar gerçekten çok ciddi ve ben o noktada biraz ayrılıyorum sayın Herekman hocamdan, çünkü çok
ciddi ve güzel çalışan kamu sağlık ve tedavi kurumlan var şu anda ülkemizde. Ancak, bunların bir eşgüdüm
içerisinde yürütülmesinde sorunlar var, bunların yönetiminde sorunlar var.
İşletme bilimi derki bir İşletmenin en uygun bir büyüklüğü vardır, maliyetlerin minimize edildiği efendim
gelirlerin maksimize edildiği. Bunu bu hizmetin fayda ve maliyeti açısından incelediğiniz zaman optimum
büyüklükte değil kamu hastaneleri. Örneğin, kendi üntversitemizdeki hastanenin kapasitesi 1200 yatak. Çok
büyük. Bunu nedir diye araştırdığınız zaman 300-350 bilemediniz 400 yatak olması gerekir. Düşünebiliyor
musunuz bu ciddi bir yönetim sorunu getirecektir. Ayrıca bugün Türkiye'mizde sağlık bakanlığının sağlık
kuruluşlarındaki çalışanlarla, örneğin üniversite hastanelerinde çalışanlann özlük haklan arasında da farklar
var. Buda sıkıntı yaratıyor kuşkusuz. Bu piyasa ekonomisine kaymak kadar, üniversitelerden sağlık bakanlığı
kuruluşlarına kaymayı gerektiriyor. Bir uzman hekimin yaklaşık aylık kazancı 5 bin lira civarında. Bunu bir
üniversite profesörü kazanmıyor.
Ayrıca hekim sayısı kadar ülkemizde hekime yardımcı olan diğer sağlık personeli başta hemşireler olmak
üzere çok daha büyük ve ciddi açık ile karşı karşıya bulunuyorlar. Elbette buda hizmetin kalitesini ciddi
anlamda düşürmektedir. Burada kamunun, kamu bütçesinin ve sosyal güvenlik kurumu ödemelerinin
ağırlaşmasındaki temel bir nedende sağlık sektörü girdilerinin yüksek maliyette olmasıdır. İlaç pahalı, diğer
sağlık araç gereçleri pahalı, biyo-medikal teknolojinin gelişmesiyle medikal cihazlar pahalı ve ne yazık ki
bunların satıcıları ya monopol ya oligopol. Ve ihaleye çıkıyorsunuz üç tane firma geliyor. Siz bu üç firmanın
birinden almak zorundasınız. Bu da doğal olarak ne yapıyor kamunun yükünü ağırlaştırıyor. Planlayıp,
düzenleyici ve denetleyici kurum olarak devletin fonksiyonlarının artmasını muhakkak ki gerçekleştireceğiz.
Pür liberal bir yaklaşımla sağlık hizmetleri ele alınamaz.
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Dolayısıyla ancak kamusal üretimi destekleyici olarak belki özel sektörü düşünebiliriz. Bir amerikan
hastanesi bir şu hastanedir bu hastane, çok iyi hizmet verebilir. Hizmetine devam etsin güzel bir şey. Ama
bunu finanse etmek içinde Özel sağlık sigortası kaçınılmazdır. Ben çok fazla sözümü uzatmak istemiyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum. Buyurun, Üstün Bey.
Prof.Dr. Üstün DİKEÇ
Teşekkür ediyorum sayın başkan. Konuşmacıları tebrik ediyorum yaptıkları çalışmalardan dolayı. Değerli iki
hocamızın katkıları yönünde değil ben farklı bir yönden sayın Akdemir'e bir soru sormak istiyorum. Kamu
ekonomisiyle ilgili dersleri kendi üniversitemde ve diğer İki üniversitede hali hazırda veriyorum. Economics
of Public Sector adı altında dünyada iki tane kitap var. Birisi Stİglitz'in meşhur ekonomi Nobeii kazanmış,
diğeri de Munro'nun. Ve her ikisinde de tam kamusal mal ve hizmetlerin dışındaki bütün mal ve hizmetlerin
özel mal ve hizmet olduğunu, fakat bazılarının karakteristik özelliklerinden dolayı ayrıldığını, sağlık ve eğitim
hizmetlerinin yarı kamusal mal ve hizmet oldukları söyleniyor. Hele Stİglitz'in kitabı 2006'da galiba tekrar
revize edildi, yani çok yeni bir kitap. Hâlbuki sizin ilk tablonuzda gördüğüm kadarıyla sağlık hizmetlerini dört
grupta tam, yarı, özel olarak da ayırmışsınız. Ben şimdi bu dersleri de veren bir hoca olarak gerçekten merak
ediyorum sağlık hizmetleri nasıl tam kamusal mal ve hizmet oluyor. Bunu bana gösterirseniz bende benim
bir eksikliğimi öğrenmiş olurum ve bu konuda da çalışırım. Çünkü çok ciddi bir teorik yaklaşım ve bu konu
üzerinde de durmak lazım. Çünkü sağlık hizmetlerinin yarı kamusal mal ve hizmet olayının dışında başka bir
türe girdiğini gösteren benim bildiğim literatürde hiçbir kaynak yok. Bunu nerden aldınız ve bunu bana izah
ederseniz çok memnun olurum. Sayın Kamil hocamda küçük bir açıklama yaptı ve sağlık hizmetlerinde
doktor sayısının ve sağlık personelinin az olduğunu söyledi. Değerli hocam maalesef Tabipler Biri iğ i'd e çok fazla hastane olduğunu çok fazla doktor olduğunu söylüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar, sizde bunu çok
yakından biliyorsunuz. Yani maalesef doktor arkadaşlar da galiba biraz monopol kurmak istiyorlar, ondan
dolayı doktorların fazlalığından şikayet ediyorlar. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Efendim o doktor dağılımından ileri geliyor. Tabi ki bazı büyük merkezlerde fazla görünüyor, ama 700-800
küsur civarında.
Prof.Dr. Üstün DİKEÇ
Hayır sizin söylediklerinize katılmamak mümkün değil.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Hanımefendi, buyurun. Yalnız bir ricada bulunabilir miyim? Bundan sonra bir sunumumuz daha var.
Mümkün olduğunca kısa soru şeklinde sorarsanız. Zaman kazanmış oluruz. Buyurun efendim.
Arş.Gör. Ayşe KAYA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Benim Sayın hocamın sunumundan çıkardığım bazı sonuçlar oldu. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında
devletin değişen rolünün artık sağlık hizmetlerinin yapılmasında özel sektörü teşvik etmek ve özel sektörün
hastane sayısını artırması İçin çeşitli altyapı hizmetlerinin devlet tarafından yapıldığı şeklinde bir
çıkarsamam oldu. Dolayısıyla artık devletin sağlık hizmetlerinin sunumunda bir crowdîng-out değil bir
crowdİng-in gerçekleştirdiği sonucu ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir sonuç varsa burada biz piyasadaki özel
hastane sayısına göre mi devletin manevra alanının daraldığı sonucuna varıyoruz? Özel hastane sayısından
yola çıkılarak böyle bir sonuç elde edilmişse, hocamın sayfa 26'da vermiş olduğu hastane sayısı rakamlarına
bakıyorum ben, neredeyse kamu hastanelerinin özel hastane sayılarının üç misline katladığı görülüyor.
Bunun belirleyicisi nedir acaba? Devletin manevra alanlarının özel sektöre bırakıldığının nicel bir belirleyicisi
nedir acaba? Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Başka, buyurun efendim.
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Mustafa ŞAHİN (T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu)
Teşekkürler. Bende konuşmacılara teşekkür etmek isterim tebliğleri için. Tabi bende Aykut hocam gibi
güncel gelişmelere dair bilgilerin çok az yer aldığını gördüm metinde. Şimdi şöyle bir yapısal dönüşüm var
tabi işte aile hekimliği geldi birinci basamak sağlık hizmetlerinde son derece önemli, ardından SSK
hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredildi, ardından genel sağlık sigortası sistemi geldi ve en son Plan Bütçe
Komisyonu'nda görüşülmekte olan kamu hastane birlikleri tasarısı var ve hemen ardından sanırım Sağlık
Bakanlığı'nın teşkilat yasası gelecek. Son derece geniş yelpazede bîr dönüşüm söz konusu ve sizin teorik
yürütmüş olduğunuz tartışmalara denk düşen kurumsal yapılanma son altı, yedi yıldır ülkemizde
gerçekleşmiş durumda ve ona ilişkin konular yeterince tartışılmadığını söyleyebilirim. Tabi birde şu
yöntemsel soruna dikkat çekmek isterim. Çok İlginç bir modelle karşı karşıyayız. Yani ne kamu ne özel çünkü
isterseniz şöyle söyleyeyim. Piyasada işte fiyat, arz-talep koşullarında belirlenir deriz. Şimdi söz gel im i, sağlık
hizmetlerinin fiyatlarının üst sınırını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na ait ve bu yetkisini % 30 oranında
yani Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun belirlediği tarifenin % 30 fazlasını ancak özel sektör
sağlık yararlanıcılarına, tüketicilere sunabilir gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ben uzatmadan şunu
söylemek istiyorum. Son derece önemli gelişmeler var. Hem olumlu hem de olumsuz, biraz sanki zamana
ihtiyacımız var. Çünkü bu sistemde söz gelimi yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Eskiden bizim sağlık
korumasından yararlanmamız tamamen istihdam statümüzle ilişkiliydi. Herhangi bir çalışma ilişkisinde
olmadığınız takdirde sağlığa dahil olamıyordunuz. Örneğin 18 yaşından küçüklerin evrensel diyebileceğimiz
bir rejime geçtik devlet güvencesinde. Öte yandan katkı payları, ilave ücretler, gibi bundan sonra
yurttaşların ödemekle yükümlü olduğu bir başka boyut var. Dolayısıyla ne kamu ne özel böyle biraz zaman
İçinde ortaya çıkacak ampirik bulgular ışığında belki tekrar re vize edeceğiz düşüncelerimizi gibi geliyor bana.
Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLU ER
Teşekkür ederim. Efendim tabi ki bu konu son derece geniş bir konu, yarım saatlik bir sunumda bunların
hepsini özetlemek mümkün değil. Arkadaşlarımız bunları özetlemeye çalıştılar. Esasında bu konu 2-2,5 gün
içerisinde tek başına tartışılacak bir konu. O bakımdan ben biraz bu arkadaşlarım için bu savunmayı yapmak
durumunda kaldım. Evet, başka arkadaşımız soru sormak isteyen arkadaşımız, göremiyorum.
Prof.Dr. Aykut HEREKMAN
Bu konu Türkiye'de hiç tartışılmıyor ve son zamanlarda onu da ifade edelim. Bu eczane, ilaç yani geçenlerde
Sağlık Bakanı'nın galiba bir konuşması falan vardı. Çok büyük paylar bunlar ve çok büyük bir ekonomi ilaç.
Bakın ne eczaneler son zamanlarda bir de eczacılar ayağa kalktı, yürüdüler, ettiler. Bu pek fazla da
kamuoyunda tartışılmadı. Bakın şimdi Türkiye'de birde bu yapılanma var. Nedir, şimdi Türkiye'de şu
isteniyor; artık bu küçük eczaneler ortadan kalksın ve drug store'lara gidelim. Yani o büyük mağazalarda
aynen Amerikan sistemine gitmeye çalışılıyor. Bu hiç tartışılmadı. Sağlık yani içerisinde en önemli paya
sahip, belki sizin konunuz içerisinde değildi ama fazladan söylemek istiyorum. Yani bu konuyu da bu
konunun içerisine almak ve enine boyuna tartışmak gerekiyor. Sadece sağlık deyince aklımıza hastaneler
geliyor, ama bunun yanında binlerce eczaneler var ve burada çok büyük bir ilaç sanayi var. Şu anda bu
hepimizin özellikle bu tartışmaların hep dışında kalıyor. Ne kerametse ve gizli bir el var burada, gizli elde şu,
tröstleşme ve dışarıdan gelen bir sermaye ile bütün bu küçük eczaneler Türkiye'de kaldırılmak isteniyor ve
yerine o büyük mağazaların dışarıdan gelen o büyük mağazacılığın içerisine monte edilmeye çalışılıyor ve biz
bunun şu anda hiç farkında değiliz. Bu yavaş yavaş dolgu olarak ortaya çıkıyor. Bununda altını çizmek
istiyorum bu size bunu genellikle sizin konunuz içinde bunu tartışmıyorum. Hani buda muhakkak Türkiye'de
tartışılması ve bundan sonra bilimsel ortamlarda bunu da dile getirmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil M UTLU ER
Tabi, kapsamın çok geniş olduğunu belirttik. O bakımdan bunun ayrı bir gündem konusu tek başına
yapılması gerekir. Efendim, izin verir misiniz? Demin sordum, kusura bakmazsanız, soru sormak isteyen var
mı dedim yok dediler ve zamanda çok gecikti. Şimdi arkadaşlarımız soruları cevaplandırsınlar. Bundan
sonraki tebliğde ilk sözü siz alın.
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Dr. Birol KARAKURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hocalarımın katkısı için teşekkürler. Eleştirilerinde de mutlaka haklılık paylan var. Kabul etmek gerekiyor.
Aykut hocamın liberal yaklaşım, devletçi yaklaşım aynmından biri alınsaydı ve o noktadan hareket edilseydi
söylemine şu şekilde cevap vermek istiyorum. Türkiye'deki reel politik neoliberal politikalar üzerinden
işliyor. Dolayısıyla neoliberal politikaları göz ardı ederek yalnızca devletçi bir yaklaşımı dikkate alıp
değerlendirme yapmak eksik kalır diye düşündük naçizane. Bu yüzden ne liberal politikalar ne devletçi
politikalar ikisinin birlikte yürüdüğü ve bu çerçevede sağlık hizmeti sunumunun yapılıp değerlendirildiği bir
yaklaşım ortaya koymaya çalıştık. İkincisi, özel sektörün tedavi çeşitliliği yetersiz söylemi, evet keskin bir
söylem, ancak bu söylemi biz Amerikan Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ya da Alman Hastanesi gibi kaliteli
hizmet sunan ve herkesin ödeme gücü olduğu takdirde gidebileceği hastaneler için kullanmadık. Mahalle
aralarında üç doktorun bir araya gelmediği klinik, poliklinik veya hastane şeklinde yapılanmalar söz konusu.
Bu söz konusu yapılanmalar hizmet çeşitliliğini bırakın sundukları hizmetin niteliğine yetkin doktorlara dahi
sahip değiller. Maalesef böyle hizmet sunanlar var. Bu şekilde bu soruyu değerlendirmek istiyorum. Bakanlık
ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında toplantılar konusunda evet hocam haklısınız. Bizim bilgimiz söz konusu
değil bîr araya gelip konuştukları konusunda. Dolayısıyla bu anlamda bir değerlendirme yapmak yersiz
oluyor. Sertifika koşulu OECD'nin 20 Şubat 2009 tarihinde ilan edilen Türkiye'deki sağlık sistemini
değerlendiren rapordan alınmış bir bilgidir. O raporda Türkiye'de özel hastaneler açısından sertifika
koşulunun getirildiği ve bu koşulun yatak doluluk sayısı ve bazı küçük poliklinik, klinik seviyesinde hizmet
veren kurumları düzenleyeceği veya bir standarda getireceği ifade ediliyor. Oradan aldık.
Geçenlerde bir belgesel izliyordum, görünmeyen diye bir belgesel. Belgeselde Afrika'daki bir Orta Afrika
ülkesinin sağlık problemine İşaret ediyor. Sağlık problemi uyku hastalığı. İş adamı, bir iş adamı söz konusu ve
iş adamı uyku ilacı üreten bir firmanın sahibi. Orada şunu söylüyor. Sağlık mı, para mı ve ilave ediyor; ben İş
adamıyım. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman ve bu şekilde bakan özel hastaneler söz konusu, maalesef bu
şekilde bakan özel hastaneler söz konusu. Dolayısıyla sorumluluk Özel sektördedir demek bu durumda ne
derece doğru veya bu sorumluluğu özel sektöre bırakırsanız ne olacaktır. Bir başka konu halk sağlığı ve aile
sağlığı merkezleri belki büyükşehirlerde aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunan doktorlar ve hizmet
sunucular işinin gereğini profesyonel ve meslek etiklerine uygun olarak yapıyorlar. Ancak küçük şehirlerde
yaşıyorsanız aile hekimi olarak hizmet veren doktorların sadece sîzi uzaktan maalesef ki ben ve Fazıl hoca
arasındaki mesafe kadar bir mesafeden hastalığınızı teşhis etmeye çalışır şekilde size sadece noter gibi bir
ilaç ismi yazıp gönderiyorlar. Herhangi bir dokunma veya herhangi bir şekilde sizin nefesinizi kontrol etme,
öksürüğünüzü kontrol etme herhangi bir tıbbi uygulama söz konusu değil, maalesef bu şekilde hizmet veren
aile hekimliği kurumları söz konusu ve aile hekimliği koruyucu sağlık hizmetlerinin özel sektöre bırakmanın
ilk adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu şekilde bir yaklaşım ortaya koyabiliriz.
Afyon Kocatepe Üniversitesinden Ayşe Hanımın sorusunda özel sektör kamu sektöründeki kamu sektörünün
rolünü çalıyor kanaatine nasıl vardınız? Özel hastane sayısına bakarsanız Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
hastane sayısının % 40'ına yaklaşmıştır. Özellikle 1980 sonrasında özel sektörün vergiler ve sübvansiyonlarla
desteklenmesi söz konusudur. Bırakın 1980'Ieri 2000'Ii yıllara geldiğimizde sağlıkta dönüşüm programı daha
sonra sağlık kurumlarının bir sigortalının özel hastanelerden hizmet almaya başlamasıyla birlikte belli bir
ücret karşılığında hizmet almaya başlamasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşma yapan özel sağlık
kurumu sayısı 1000'in üzerine çıkmıştır. O tarihe kadar bu sayı daha düşük rakamlarda, çok ciddi düşük
rakamlarda ama o tarihten itibaren 1000'in üzerinde özel sağlık kurumu Bakanlıkla, Sosyal Güvenlik
Kurumuyla anlaşma yoluna gitmişlerdir. İlave faturalar konusunda evet % 3Û'la Bakanlık bunu sınırlamıştır,
ancak bu % 30'u yetersiz görüp bu sistemle daha önce Bakanlıkla Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşma yapan
bazı özel hastanelerle kaliteli ve nitelikli hizmet sunan özel hastaneler bu farkla hizmet veremeyeceklerini ve
sözleşmelerini iptal etmişlerdir, % 70 fark istiyorlar. Özel sağlık sigortası kısmı hocamın eleştirisi gayet haklı
ve doğru bir eleştiri, o noktada yetersizliğimiz söz konusu. Birde şu gerçeği gözden kaçınyor gibiyiz. Herkes
aynı düzeyde gelire sahip değil, dolayısıyla ödeme gücü kriteri açısından her birimiz aynı değiliz. Her
birimizin ifade edilen özel hastanelere gitme şansı yok, gitme şansımız olanların bir kısmı bilgi
yoksunluğundan dolayı bu hastanelere gidemiyor.
Birde böyle bir problemimiz var, dolayısıyla ödeme gücümüzün yetersiz olduğu ve bilgimizin yetersiz olduğu
bir durumda hangi hastaneyi seçeceğimize çok sağlıklı karar veremiyoruz ve ilk gittiğimiz tedavi merkezînde
bakın başka bir anekdot ve bu bir ulusal gazetenin de köşe yazısına taşındı. Bir kişi biraz rahatsızlanıp baş
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ağrısı rahatsızlığıyla birkaç gün devam edince doktora gitme ihtiyacı duyuyor, haklı olarak. Özel bir
hastaneye gidiyor. Özel hastanede çeşitli tetkikler yapılıyor. Birkaç gün hastaneye gidip gelmesi gerekiyor.
Bu süre bir haftaya kadar uzuyor. Kişi psikolojik olarak gerçekte bir rahatsızlığının olup olmadığını
sorgulamaya başlıyor. Sonunda bir rahatsızlığım var kanaatine kapılıyor. Yazının sonunda şunu söylüyor,
özel hastanelerin bazıları mutlaka buna işaret etmek gerekiyor bazıları sizi baş aşağı çeviriyorlar şöyle bir
silkeliyorlar. Bu şekilde çalışan özel hastaneler var. Kesinlikle yüksek kalitede yüksek standart da hizmet
sunan hastaneler var. Hepimizin arzusu tüm özel hastanelerin bu şekilde hizmet sunmasıdır. Bizim zaten
tebliğin sonunda söylediğimiz bireylerin mağduriyetlerinin ortadan kaldıracak ve özel girişimlerin gücünü
dengeleyecek bir yapı olması. Devletin düzenleyici ve denetleyici rolünün bu çerçevede önemli olduğunu
söylüyoruz. Hepinize değerlendirmeleriniz, eleştirileriniz İçin teşekkür ediyoruz.
Yrd.Doç.Dr. Tekin AKDEMİR (Giresun Üniversitesi)
Öncelikle bende hocalarıma değerli katkılarından dolayı ve eleştirilerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Burada arkadaşımızın söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Sağlıkla ilgili, sağlık harcamalarıyla ilgili bu
analizi yaparken bizim en büyük handikapımız konu çok geniş. Konuda bir sınırlama yapmakta güçlük
çekiyoruz, çünkü kamu desek özel sektörü atlamış oluyoruz. Özel desek kamuyu atlamış oluyoruz. Her ikisini
bir arada yazmaya kalktığımızda ise ki düşünün bunun bir takım eksiklikleri olmasına rağmen elimizdeki
çalışma 50 sayfayı buldu. Yani diğer işte eksik gördüğümüz konuları bizde yazdık. Bu çalışmanın ilk hali 85
sayfadır. Biz bunu nasıl kısaltabiliriz diye okuyup yaptığımız değerlendirmelerden sonra bu noktaya kadar
indirebilmiştik. Bizim temel mantığımız bu çalışmada şuydu; dünyada özellikle sağlık hizmetleri sunumunda
özel sektörün katılımına doğru bir kayış var.
Özel sektörün sağlık hizmeti sunumu beraberinde eğer sağlık hizmeti özel sektöre bırakılırsa denetimsizlik
dolayısıyla ve sağlığın yarı kamusal niteliği dolayısıyla bir takım etkinsizliklere yol açıyor. Biz özel sektörün
kamunun eksik hizmet sunumu veya yetersizliklerini doldurmak için bir alternatif olduğunu fakat bu
alternatiften beklenen olumlu sonuçların elde edilebilmesi için bunun düzenlenmesi gerektiği noktasına
vurgu yapmaya çalıştık. Bunu yaparken de özellikle çalışmayı kamudan ziyade özel sektörün hizmet sunumu,
alternatif sunum yöntemleri ve bu sunumda özel sektörün hizmet sunumunda karşılaştığı güçlükler,
düzenleyici, denetleyici mekanizma ne olmalıdır çerçevesine oturtmaya çalıştık. Aykut hocam kamunun
hizmet sunumuyla ilgili bir takım değerlendirmeleriniz özellikle finansman konusunda yetersiz dedi.
Katılıyorum, fakat o konuda metinde biz özellikle kamu hizmet sunumunda parasal yetersizlik yani bütçe
imkânlarının yetersizliği, personel yetersizliği ve kamu kesiminde tıbbi yolsuzluklar ve benzeri uygulamalar
sebebiyle etkin bir hizmet sunumunun gerçekleşemediğini belirtmeye çalıştık. Üstün hocamın sorusu ile ilgili
olarak şunu söyleyeyim, evet bizde kamu kesimi ile ilgili okuduğumuz çalışmalarda sağlığı yarı kamusal mal
ve hizmet olarak biliyoruz. Fakat yaptığımız literatür taramasında özellikle Dünya Bankası'nın 1987, 1993
çalışmaları ve yine Smith tararından yapılan çalışmalarda sağlığın kamusal niteliği, özel niteliği ve bu küresel
kamusal mal derken tabi yan kamusalın küresel nitelik kazanması noktasına vurgu yapıldığını gördük.
Burada kamusal niteliğini anlatırken örnek olarak acil sağlık hizmetleri vurgulanmakta, acil sağlık
hizmetlerinin yanı sıra çevre kirliliği veya çevreyle havayla taşınabilen hizmetlere vurgu yapılmakta, bunlar
tam kamusal sağlık hizmetleridir, çevre sağlığı ve birey sağlığı açısından.
Özel hizmet sunumuyla ilgili olarak da bîr birey başı ağrıdığı zaman işte ağrıyan başı için aspirin alması özel
bir sağlık hizmetidir şeklinde bir algılayış var. Küresel nitelikte ise özellikle işte malların, emeğin, sermayenin
serbest dolaşmasıyla birlikte ki hepimizin de çok yakından güncel bir şekilde bildiğimiz işte geçen yıl kuş
gribiydi bu yıl domuz gribi gibi hastalıkların ülkelerin sınırlarını aşması başka ülkeleri tehdit eder hale
gelmesi ve bu sorunlarla küresel ölçekte mücadele edilmesi gereği ortaya çıkıyor. Afyon Kocatepe
Üniversitesinden arkadaşımızın Türkiye'de özel hizmet sunumunda piyasalaşma işte sağlık hizmeti
sunumunda piyasalaşma var bu kanıya nereden vardınız derken özel hastanelerin sayısındaki artış devletle
anlaşma yapan özel hastanelerin sayısından burada yola çıkıyoruz. Onun yanı sıra Türkiye'de sağlık
hizmetlerinde devletin bireylerden katkı payı alması yine ihale yöntemiyle bir kısım sağlık hizmetlerinin
piyasa tarafından temin edilmesinde sağlık hizmetlerinde piyasalaşmaya doğru yani özel sektörün
katılımının arttığı yönünde bir değerlendirme yapma imkânı sunuyor. Fazıl hocama yine Bütçe
Komİsyonu'ndaki arkadaşımıza ve diğer hocalarımıza katkıları ve eleştirileri için teşekkür ediyoruz.
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Üstün hocamın tam kamusal mal, özel mal aynmına nereden vardınız kanısına bir cevap olması açısından;
hocam söyledi Smith ve Mc Keller 2007 tarihinde yine Deneulİn ve Townsend 2007 ve Dünya Bankası'nın
ifade edilen çalışmalarında bu şekilde bir ayrıma işaret ediliyor. Biz temelde bunlan referans aldık. Oradan
bir cümle okuyayım. Sağlık hizmetleri yalnızca o hizmeti kullanan bireye fayda sağlıyorsa tam özel mal
niteliğindedir. Eğer faydası toplum bireyleri arasında eşit paylaşılıyorsa bu da tam kamusal mal örneğidir. Bu
şekilde bir ifade vardı ve ifade ettiğimiz gibi biz bu çalışmaları referans aldık. Yine Stİglitz'in çalışmasını gerek
öğrenciliğim sırasında gerekse yüksek lisans ve doktoram sırasında okudum. Hocamın ifade ettiği şekilde
değerlendirmeler var ama biz bu çalışmada ifade ettiğimiz referanslara, referansları esas aldığımız için böyle
bir değerlendirmede bulunduk.
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Çok teşekkür ediyorum. Ara vermeyelim, çünkü çok gecikti zaman. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki
sunumu yapacak arkadaşları davet ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Üçüncü tebliğin konusu "Sağlık Harcamalarında Performans Değerlendirmesi Devlet Hastaneleri Üzerine
Veri Zarflama Analizi", iki arkadaşımız yarım saat içinde ortak anlatacaklar ve sonra soru cevapla bitireceğiz.
Biraz gecikmiş olacağız, ama yarım saat zaten geç başladık bir de yarım saatte bizim herhalde gecikmemiz
olur diye düşünüyorum buyurun efendim.
Yrd.Doç.Dr. Fehim BAKIRCI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Sayın başkan, saygıdeğer hocalarım, maliye bilim camiasının değerli mensupları, hepinizi saygı ve
sevgilerimle selamlıyorum. Son derece seçkin ve samimi bir toplantıda bilimsel bir faaliyette sizlerle birlikte
olmaktan memnuniyetimi öncelikle ifade etmek istiyorum, ayrıca huzurlarınızda son toplantı olması
hasebiyle, bu toplantıları bu sempozyumları düzenleyenlerin katkı sağlayanların emeği geçenlerin hepsine
de huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum.
Değerli hocalarım bizim çalışmamız sağlık
harcamalarında performans değerlendirmesi devlet hastaneleri üzerine bir özel bir teknik olan veri zarflama
analizi.
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Abstract
Performance Evaluation of Health Expendfture: An Application of DEA in State Hospftals
The Ministry of Health is responsible to develop health, execute health policy and to deliver health service s
in Turkey. The Ministry is accountable to allocate and use health resources effectively. Growing health
expenditures, increased quality and competition in the health sector put pressure on government hospitals
to use their resources more efficiently if they want to compete wîth the private hospitals.
Ttıis study vvills evaluate the performance of 849 state hospitals (the hospital with patients beds) from 81
provinces in 2003, 2004, 2004, 2005, 2006 and 2007. Performance evaluation w ili be made by using Data
Envelopment Analysis Opportunities given by DEA, different models (CCR and BCC) vvill be used to evaluate
the hospital İn terms of fixed yield and variabie yield. The hospitals vvill be grouped in terms of provinces
and regions. Performance evaluation vvill use the number of medical practitioner and medical experts, the
number of patient beds and the expenditure of circulating capital as inputs and the number of inpatient,
dead patients, surgery operations, yields of circulating capital and new born as output. After analysis
effective and ineffective hospitals vvill be determined and recommendations vvill be made to İmprove for
ineffective organisatîon.
Keyvvords: Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency, Health Sector.
Özet
Türkiye'de sağlık politikaları geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetleri sunmak resmi olarak Sağlık
Bakanlığı'nın görevidir. Sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımı, etkili ve verimli
kullanımı Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Sağlık harcamalarının yükselmesi, kalitesinin artması ve
sektörün rekabetçi bir yapıda daha etkin bir hizmet sunabilmesi, sektörün önemli bir kısmını oluşturan
devlet hastanelerinin kaynaklarını daha etkin kullanmasını gerektirmektedir.
Bu çalışmada Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren 81 ilde 849 adet Devlet Hastanesinin (yataklı
tedavi kurumlarının) iller bazında 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllan itibariyle performanslarının
değerlendirmesi yapılmıştır. Performans değerlendirmesi yapılırken metodolojik olarak Veri Zarflama Analizi
(VZA) kullanılmıştır. VZA'nın sunduğu imkanlar çerçevesinde ayn ayrı modeller (CCR ve BCC) kullanılarak
ölçeğe göre sabit ve değişken getiri durumlarına göre hastaneler, iller bazında değerlendirilmiştir.
Performans değerlendirmesinde; hastanelere ait uzman ve pratisyen hekim sayıları, yatak sayısı ve döner
sermaye harcamaları gibi değişkenler girdi olarak kullanılmış, poliklinikte ve yatarak tedavi gören hasta
sayısı, ölen hasta sayısı, yapılan ameliyat sayıları, döner sermaye gelirleri ve doğum sayısı gibi değişkenler
de çıktı olarak kullanılmıştır. Analiz sonrasında etkin olan ve olmayan hastaneler tespit edilecek,
olmayanların etkinliği için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik, Sağlık Sektörü.
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Giriş
Sağlık kavramı göreceli bir kavram olduğundan tanımlanması da değişiklik göstermektedir. Genel olarak
sağlık, hasta ya da sakat olmama durumu olarak tanımlansa da en geçerli tanım Dünya Sağlık Örgütü'nün
(WHO) kuruluş anayasasında kullanılan sağlık tanımıdır. Buna göre "sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın
olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik durumudur" denilmektedir(WHO, 1981: 20).
Sağlıklı olmanın yansıra onun sürdürülebilir kılınması da son derece önemlidir.
Bir ülkenin en değerli sermayesi olan insanın, iktisadi faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için önce sağlık
şartlarının iyileştirilmesi sonra eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Özellikle kalkınma çabası
içinde bulunan ülkeler kalkınma çabasının gerektirdiği ve insan unsuru ile ilgili bulunan sağlık hizmetlerini
iyileştirmek zorundadırlar. Üstelik sağlık düzeyi ile ilgili veriler, ülkenin kalkınmışlık derecesini ortaya koyan
en önemli verilerdir. İnsanlann sağlıklı olması, sağlığın korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla,
sağlıkla ilgili mal ve hizmet üreten bütün kurum ve kuruluşların oluşturduğu yapıya genel olarak sağlık
sektörü denilmektedir. Sağlık sektörü tarafından sağlık odaklı gerçekleştirilen tüm faaliyetler ise sağlık
hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Kişileri ve toplumları hastalıklardan korumak, hastaları tedavi etmek ve
gerektiğinde rehabilite etmek için yapılan bütün hizmetler sağlık hizmetleri kapsamında ele alınmaktadır.
Üretilen bu hizmetlerin amacı daha sağlıklı ve üretken bir toplum elde etmektir.
Türkiye'nin toplam sağlık harcamaları 2006 yılında 43.2 milyar YTL olmuştur. Bunun 31.3 Milyar YTL'si kamu,
11.9 milyar YTL'si özel sektör tarafından karşılanmıştır. Türkiye'nin sağlık harcamalan 2005 yılında GSMH'ye
oran itibariyle %7,6 ile %9 olan OECD ortalamasının altındadır, kişi başı harcama bakımından ise S86 ABD
Doları ile OECD içinde en düşük seviyededir. Öte yandan, %7,6'lık GSMH payı (2005) ile Türkiye'nin sağlık
harcamaları; Brezilya, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Rusya gibi ülkelerin
ortalamasının (%6,1) üstündedir. Dolayısıyla, Türkiye'nin sağlık harcamalan gelişmiş ülkelerin gerisinde dahi
olsa, aslında kendi gelirine oranla makul bir düzeydedir. Mesele daha ziyade kaynaklann etkin kullanımıyla
ilgilidir. Bu şartlar altında, karar alma süreçlerinin mümkün olduğu ölçüde bilimsel temellere dayanması ve
şeffaf olması, hem halk sağlığının korunması, hem de hesap verilebilirlik bakımından önemlidir(OECD, 2008:
55).
Mali Yönetim ve Kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirerek mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde
kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amacın
gerçekleştirilmesinin temel şartı, kamu kurumlannda performans ölçüm sisteminin tam olarak
yerleştiril m esidir. Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynaklarla ürettiği ürünleri ve hizmetleri,
elde ettiği sonuçları takip etmesi İçin düzenli ve sistematik biçimde veri toplaması, bunların analiz etmesi ve
raporlaması süreci olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda her kamu idaresinde performans bilgisinin
toplanması analiz edilmesi değerlendirilmesi ve yorumlanmasına yönelik performans bilgi sisteminin
oluşturulması gerekmektedir.
Değerlendirme, performansın arttırılması için faaliyet ve projelerde yapılması gereken değişikliklerle ilgili
önerilerde bulunabilir. Performans ölçümü, kurumun mevcut durumunun fotoğrafını çekerek hedeflerine
ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bilgi verir. Performans değerlendirilmesi, performans yönetimini uzun süredir
uygulayan ülkelerde karar vericilere bilgi sağlayan sürekli bir faaliyet olup kamu mali yönetiminin ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede özellikle OECD ülkelerinde performans yönetimi tüm unsurlanyla
sistematik bir şekilde ele alınmakta ve düzenlemektedir (Yenice, 2006:122-125).
Günümüzde ülkeler kalkınma planları içerisinde kıt kaynaklann etkin kullanılabilmesi için yapılan her
harcamayı ekonomik olarak analiz etmekte ve yapılan harcamalann amacına ulaşıp ulaşmadığı
sorgulamaktadırlar. Sağlık harcamalarının dünya genelinde hızlı bir şekilde yükseldiği gerçektir. Gelişmekte
olan ya da gelişmiş olan ülkelerin sağlık harcamalarının artış nedenlerinin genelde ortak özellik taşımaktadır.
Sağlık harcamalannın artış nedenleri, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel faktörler, gelirlerin
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yükselmesi, ihtiyaçların artması ve maliyetlerin yükselmesi olarak ana başlıklar halinde sıralanabilir (Hansen,
ve King, 1996:133).
Bu açıklamalardan sonra toplumsal ve bireysel önemi dikkate alınarak Türkiye'de sağlık sektöründe İkinci
derecede hizmet veren sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin etkinlik analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla sağlık bakanlığı istatistikleri yardımıyla dört girdi ve dokuz çıktı oluşturularak analizler yapılmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle konuyla ilgili literatür özeti verilmiş, daha sonra performans ve etkinlik kavramları
genel hatlarıyla değerlendirilmiştir. VZA tekniğinin tanıtıldığı bölümden sonra da analizlerden elde edilen
bulgular verilerek sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
..Türkiye'de Sağlık Sektörüne Genel Bakı;
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan sağlığını koruyucu ve geliştirici her türlü faaliyet anayasal bir
gereklilik olarak devlet tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin sağlık sistemi karma bir yapıya sahiptir. Bir
taraftan belirli bir kesim için zorunlu sigorta modeli uygulanırken diğer taraftan kamu yardımı modeli
uygulanmaktadır. Türkiye vatandaşları sağlık hizmetlerini kamu kuruluşlarından alabildikleri gibi serbest
piyasa sistemi içerisinde kar güdüsüyle faaliyet gösteren özel sağlık kurumlarından da temin
edebilmektedirler.
Türkiye'de sağlık hizmeti sunan birimler, birinci basamakta sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması merkezleri, verem savaş dispanserleri, kamu hastanesi poliklinikleri, belediyeler, işyeri hekimleri,
özel teşhis ve tedavi poliklinikleri, özel muayenehaneler ve farklı büyüklükte diğer kamu dispanserleri ile
vakıf poliklinikleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri ile evde ve ayakta tedavi hizmetleri Sağlık Ocağı, Sağlık Evi,
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇS-AP), Verem Savaş Dispanseri ile ülke genelinde Sağlık
Bakanlığı tarafından verilmektedir.
Tablo 1; Türkiye'de Birinci Basamak Tedavi Kuruluştan (2007)
SAYISI

%

Sağlık Ocağı

5078

39.04

Sağlık Evi

7430

57.17

231

1.79

259

2.00

12998

100

KURULUŞUN

ADI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
Verem Savaş Dispanseri
TOPLAM

Kaynak: TUİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, http://www.tuik.gov.tr/yillik/yillik. pdf,s.82-84
Türkiye'de Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler. Üniversite hastaneleri, ve diğer özel ve kamu hastaneleri de
ikinci ve üçüncü basamakta yataklı tedavi hizmeti veren kurumlardır.
Tablo 2: Türkiye'de İkinci Ve Üçüncü Basamak Yataklı Tedavi Kuruluşları (2007)
KURULUŞUN

ADI

SAYISI

%

849

66.07

Üniversite Hastanesi

56

4,36

Özel Hastane

365

28,40

15

1,17

1285

100

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastane

Diğer Kamu Hastaneleri
TOPLAM

Kaynak: TUİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, http://www.tuik.gov.tr/yillik/yillik.pdf,s.82-84
Türk sağlık sisteminin başlıca hedefleri; sağlık statüsünü iyileştirmek, ulaşılabilirliği ve verimliliği arttırmak,
hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi İse sağlık sistemlerinin performans ölçümlerine dayalı politika
belirlenmesine bağlıdır. Bugün bir çok ülkede sağlık sektörü önemli ölçüde kaynak kıtlığı ile yüz yüze
bulunmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetleri yöneticileri mevcut kaynakları olabildiğince verimli ve etkili bir
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biçimde kullanmalıdırlar. Kaynakların optimal kullanılabilmesi, kaynak akışı ile kaynakların
hizmetlerinin kalite ve performansı üzerindeki etkisi hakkında açık ve doğru bilgiyi gerektirir.

sağlık

Sağlık harcamalan büyümeyi ve verimliliği doğrudan etkileyen harcamalar. Çünkü sağlık harcamalarının
miktarı ve kalitesinin artması yaşam süresinin uzamasını sağlıyor, dolayısıyla istihdam süresi de uzuyor.
Ayrıca, büyüme üzerinde koruyucu sağlık hizmetleri yoluyla yarattığı bir katkı da var. Burada özellikle
koruyucu nitelikteki sağlık hizmetlerinin büyük bir sosyal faydasını görüyoruz. Tedaviye yönelik, yüksek
maliyetli sağlık hizmetlerine göre özellikle koruyucu nitelikli sağlık harcamalarının büyüme ve kalkınma
üzerindeki katkısı çok önemli. Türkiye'de sağlık harcamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor, yine
üniversiteler ve sosyal güvenlik kuruluşlan aracılığı ile yapılan harcamalar da var. Eğitim harcamalarında
olduğu gibi normal yoldan, yani konsolide bütçe kaynaklı harcamalar oluyor, bir de fon kaynaklı ve döner
sermaye kaynaklı harcamalar olabiliyor. Bunların dışında da bazı harcamalar var ama genel olarak bu üç
kaynaktan ve bu kurumlar tarafından yapılıyor (Sağlık Bakanlığı, 2007:98-101).
2. Literatür özeti
Veri zarflama analizi genellikle birden çok üretici veya hizmet biriminin etkinliğini belirlemek ve
değerlendirmek için kullanılmakta olup, göreli etkinliğin belirlenmesinde son yıllarda oldukça geniş bir
uygulama alanı bulmuştur. Birçok yöntem her üretim birimini ortalama üretici biriminin durumuna göre
değerlendirirken, veri zarflama analizi her üretici birimi mevcut şartlara göre belirlenen en iyi birime göre
göreceli olarak değerlendirmektedir.
VZA özellikle hizmet sektörü ve finansal kurumların etkinliğinin ve performanslarının değerlendirmesinde
sıklıkla başvurulan bir analiz tekniğidir. 21 farklı ülkede yapılan etkinlik ölçüm çalışmalarının % 50'den
fazlasında VZA'nın kullanıldığı (Berger ve Humprey, 1997:185) tarafından belirlenmiştir.
Çok çeşitli sektörlerde VZA kullanılarak yapılmış etkinlik analizi çalışmaları bulunmakla beraber; aşağıda
özellikle sağlık sektöründe yapılmış çalışmalardan bulgular özetlenmiştir.
1998 yılında Tayvan'da hükümete bağlı hastanelerde yapılan bir uygulamada, girdi değişkenleri olarak,
doktor sayısı, hemşire ve destek personeli sayısı, genel ve idari yönetim personeli, çıktı değişkenleri olarak
da; polikliniklere başvuru sayısı ve hastanın hastanede kaldığı gün sayısı alınarak hastanelerin etkinlikleri
ölçülmüştür. (Chang, 1998: 308)
Hasan Hüseyin Yıldırım, 2005 yılında "Avrupa Birliği'ne Üye ve Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Verimlilik
Performansı Skorlan, 2000" adlı çalışmada Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülke sağlık sistemlerinin verimlilik
performanslarını ölçmüş. Analizde girdi yönelimli Veri Zarflama Analizi modeli kullanılmıştır. Verimlilik
performanslarının karşılaştırılmasında genellikle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere nazaran
verimlilik skorları daha yüksek çıkmaktadır. Çünkü girdi miktarlarının düşük olması beraberinde yüksek
verimliliği getirir ki gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere nazaran daha düşük düzeyde girdiler
kullandıklarından teknik açıdan daha verimli olmaları da kaçınılmaz olmaktadır.
Mesut Akyol, Selim Yavuz Sanisoğlu, Reha Alpar, İlker Etikan'ın (2003) yaptığı "Veri Zarflama Analizi (VZA) İle
Hastane Verimliliklerinin Ölçülmesi Ve Örnek Bir Uygulama" adlı çalışmada Ankara'da faaliyet gösteren
üniversite hastanelerinin VZA ile Ölçeğe Göre Sabit Getiri (CCR) yöntemi kullanılarak etkinlikleri analiz
edilmiştir.
Aslan Gülcü, Akın Coşkun, Cavit Yeşilyurt, Sibel Coşkun ve Timur Esener (2004) "Cumhuriyet Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi'nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi" adlı çalışmada VZA
Yöntemi kullanılarak Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin 1999-2001 yıllarına ait verimliliği
ölçülmüştür. Değerlendirmeye alınan bölümlerin verimsizliğinin nedenlerini ortaya koymak için çeşitli
spesifikasyonlar yapılmıştır.
Cevdet A. Kayal, Nİlgün Kayal ve Burak Kartal (2004), "Veri Zarflama Analizinin Türk Sağlık Sektöründe Bir
Uygulaması" adlı çalışma, İzmir ilinin Bornova ilçesindeki sağlık ocaklarının 2000-2002 dönemindeki
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performansları değerlendirilmiştir. Çalışmada söz konusu sağlık ocaklarının göreceli etkinlikleri belirlenerek
sağlık sektörünün gelişimiyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
İsmet Şahin ve Hacer Özgen (2001), "Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik
Analizi" adlı çalışmalarında, illerde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinin karşılaştırmalı
teknik etkinliklerini ölçerek, verimsiz hizmet ürettiği belirlenen hastaneler İçin verimsizlik düzeylerini ve
kaynaklarını belirlemeye çalışmışlardır.. Araştırmada, 78 ilde faaliyet gösteren devlet hastanelerinin teknik
verimlilik düzeyleri 1999 yılı Sağlık Bakanlığı verileri kullanılarak kesitsel olarak İncelenmiştir. Hastanelerin
göreceli teknik verimliliklerini ölçmek için sınır yaklaşımı olan Veri Zarflama Analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları, hastanelerin büyük bir çoğunluğunun teknik anlamda verimli hizmet üretemediklerini
göstermiştir. Teknik verimsizliğe katkıda bulunan çıktı değişkenleri arasında en göze çarpanı, poliklinikte
muayene edilen hasta sayısının yeterli olmamasıdır. Miktar olarak değişmekle birlikte, verimli olabilmek için
hastanelerin neredeyse tümünün girdi faktörlerinde aşırı kullanımı azaltmaları gerektiği belirlenmiştir.
Baysal ve Çerçioğlu (2004), "Sağlık Sektöründe Bir Performans Değerlemesi Çalışması" adlı çalışmalarında,
hastane tipine (yönetim şekline), bulundukları coğrafi bölgeye ve büyüklüklerine göre hastanelerin göreli
etkinliklerini ölçmüşlerdir. Yönetim şekline göre hastaneler, SSK, devlet ve üniversite hastaneleri olarak üçe
ayrılmış ve göreli etkinlikleri ölçülmüştür. Büyüklüğe göre yapılan analizde ise yatak sayısı esas alınmıştır.
3. Etkinlik
Etkinlik; iktisat literatüründe "minimum çaba veya maliyet île maksimum sonuçlar elde etme kapasitesi"
olarak, organizasyonel anlamda ise "bir girdi-çıktı mekanizması aracılığı ile işlerin en doğru şekilde
yapılması" şeklinde tanımlanmaktadır (Kök ve Deliktaş, 2003: 43). Etkinlik ölçümü, teknik olarak bir
üretim biriminin "en iyi uygulaması" ya da "teknik veya örgütsel aksaklıkların giderilmesi" açısından
kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımlar endüstri içi etkinlikte iyileşmelere yol açtığı gibi, daha etkin
işletmelere doğru bir kaymaya da zemin hazırlamaktadır (Dievvert ve Lawrence, 1999: 5). İktisatta
etkinlik ölçümü ekonomideki genel durumun tespiti ve projeksiyon yapma aracı olarak kullanılmaktadır.
Bununla beraber nihai mal ve hizmetler ile genel refah düzeyi arasında ilişki kurularak bir ekonominin
rekabet edebilme gücü de değerlendirilmektedir.

O

A'

Şekil 1. Eş ürün eğrisi ve etkinlik sınırlan
Belirlenmiş olan bir davranışsal amaca göre etkinlik; teknik etkinlik, yapısal etkinlik ve kaynak dağılımı
etkinliği olarak sınıflandırılabilir (Fare vd., 1985: 3). Teknik etkinlik, firmanın üretim imkanları kümesi
sınırında yer aldığı durumda sağladığı etkinliktir. Bu, firmanın veri bir girdi seti ile olası maksimum
hasılayı üretebilme başarısıdır.
Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında iki girdi (xı, x2) kullanarak tek çıktı (y) üreten bir firmanın tam
etkinliği Şekil l'de SS' eş ürün eğrisi ile gösterilmiştir (Kök ve Deliktaş, 2003: 48). Bu referans eş ürün
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eğrisi üzerindeki tüm noktalar tam etkinliği gösterirken, eğri üzerinde olmayan noktalar teknik olarak
etkinsiz üretim girdi bileşimini göstermektedir. P noktasında bir girdi kullanması durumunda firmanın
teknik etkinsîzlİği QP uzaklığı ile ölçülmektedir. Bu uzaklık çıktıda bir değişiklik olmaksızın girdinin
azaltılması gereken oran şeklinde de yorumlanabilir. Bu oran QP / OP İle yüzde olarak hesaplanır.
Dolayısıyla firmanın teknik etkinliği (TE) oran cinsinden aşağıdaki gibidir:
TE = O Q / O P
Eş ürün eğrisi ile eş maliyet doğrusunun teğet oluşturduğu noktada (Q') teknik etkinlik sağlanmış olduğu
gibi tahsisi etkinliği de sağlanmıştır. "Birden fazla girdi kullanan bir firmanın girdi fiyatlarını dikkate alarak
en uygun girdi bileşimini seçmedeki başarısı" olarak tanımlanan tahsis etkinliği (AE), eş maliyet
doğrusunun eğimini belirleyen girdi fiyatları bilinirse P de üretim yapan bir firma için oransal olarak şöyle
hesaplanabilir:
AE = O R / O Q
Tahsis etkinliği tam rekabet şartlarında işleyen fiyat mekanizmasına bağlı olarak kaynakların yeniden
tahsisini sağladığı için fiyat etkinliği olarak da bilinir. Ekonomik etkinlik (EE) ise;
EE = O R / O P
şeklinde gösterilebilir. Şekil üzerindeki RP uzaklığı maliyetteki azalma olarak yorumlandığı için, teknik ve
tahsis etkinlik değerleri genel ekonomik etkinlik ölçümünün ana unsurları olarak bilinir ve aşağıdaki gibi
belirlenir:
TE x AE = EE = (OQ/ OP) x (OR / OQ) = {OR / OP)
Her hangi bir girdi veya çıktının serbest olarak atılabilir olmadığı durumda ortaya çıkan yapısal etkinlik;
teknik etkinliğe sahip bir firmanın üretim imkanları eğrisi üzerinde yığılmanın olmadığı (uncongested)
veya ekonomik olduğu bir noktasında üretimde bulunması durumunda ulaştığı etkinliktir (Fare vd., 1985:
4). Teknik ve yapısal etkinliğe sahip bir firma, üretim imkanları kümesi içinde yığılmanın olmadığı bir alt
kümesinde üretimini gerçekleştiriyorsa kaynak dağılımı etkinliği'ni sağlamış olur. Kaynak dağılımı
etkinliği, maliyeti minimize etmek veya karı maksimize etmek gibi doğrudan bir davranışsal amacı içerir.
Firma performansının belirlenmesinde teknik etkinlik kadar, firmanın üretim imkanları sınırı üzerinde
bulunarak en verimli ölçek büyüklüğünde faaliyet göstermesi de gerekir ki; bu da ölçek etkinliği olarak
tanımlanmaktadır.
Teknik etkinlik değerlerinin hesaplanmasında kullanılan yönteme göre girdi-çıktı gözlemleri yapılarak
üretim için etkin (referans) sınırlar oluşturulur ve her bir karar biriminin üretim etkinliği değeri bu etkin
sınırlarla karşılaştırılır. TE değerinin l'e eşit olması tam etkinlik veya firmanın tam üretim sınırı üzerinde
olduğu anlamına gelirken birden küçük değer alması etkinsizlik anlamına gelir. Hesaplanan teknik etkinlik
değeri ile tam teknik etkinlik değeri arasındaki fark (1-TE) üretim faktörlerinin etkinsiz kullanım oranını
yansıtır. Bu endeksin l'den küçük olması veri teknoloji altında girdilerle en yüksek çıktının
üretilemediğini veya bu çıktının oransal olarak daha az girdi ile üretilebileceğini ve oransal olarak
faktörlerin atıl kaldığını göstermektedir. Faktörlerin daha büyük oranlarda atıl kalması firmanın düşük bir
performansta çalıştığını gösterir.
4. Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis-DEA)
Bir üretim alanında girdi ve çıktı verileri kullanılarak regresyon denklemiyle bir üretim fonksiyonu
oluşturulabilir. Ancak bu fonksiyon, belli bir girdi ile ortalama olarak ne kadarlık bir çıktı elde
edilebileceğini gösteren parametrik bir yaklaşımın ürünüdür. Oysa etkinlik ölçümlerinde üretim
fonksiyonunda belli bir girdiyle maksimum çıktının elde edilmesi asıl hedeftir. Bu açıdan En Küçük Kareler
yöntemiyle elde edilen regresyon denklemi teknik olarak yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliği gidermek için
parametrik olmayan doğrusal programlama temelli VZA yöntemi oldukça sık kullanılmaktadır. Bu yöntem
çok girdili ve çok çıktılı bir üretim sürecini değerlendirebilme ve üretim ekonomisinin teorik altyapısıyla
uygun etkinlik bileşenlerini belirleyebilirle yeteneğindedir (Tarım, 2001: 48).
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DEA yöntemi İlk kez (Charnes, Coopeer ve Rhodes 1978:429) tarafından kullanılmış (CCR Modeli), Ölçeğe
Göre Sabit Getiri (CRS) ile analiz yapan bir tekniktir. Daha sonra Ölçeğe Göre Değişken Getiri ile analiz
yapan Banker, (Charnes ve Cooper 1984:1078) tarafından kullanılan model (BCC) geliştirilmiştir.
VTA, merkezi eğilimden yani ortalama değerlerden ziyade sınırlara (frontiers) yönelen bir yönteme göre
analiz yapar ve gözlenen uç verileri kavrayabilen doğrusal bir yüzeyin oluşturulmasını kapsar. Bu
yöntemin en önemli özelliği karar birimlerinin etkinsizlik düzeyini ve kaynağını bel iri ey e bil m esi d îr. VZA iki
temel özelliğinden dolayı firma düzeyinde analiz yapmak İsteyen ekonomistler, endüstri mühendisleri ve
yöneticiler tarafından tercih edilir. Girdi ve çıktı yönelimli etkinlik analizi yapabilen VZA, iki aşamada
gerçekleştirilir(Charnes vd., 1995:7).;
-Karar birimleri arasında minimum girdi kullanarak maksimum çıktı elde edebilen veya etkinlik sınırını
oluşturan karar birimi belirlenerek her bir birimin durumunu nisbi bir etkinlik skoru halinde özet olarak
verir,
-Belirlenen etkinlik sının referans olmak üzere etkin olmayan birimlerin sınıra uzaklıkları veya etkinsizlik
düzeyleri belirlenir ve karar birimleri en iyi uygulamaları referans alarak kendi durumlarını iyileştirecek
projeksiyonlar geliştirirler.
Bu aşamalar karar birimlerinin veri setine göre statik bir yaklaşımla değerlendirilebilmektedir. Ancak
farklı dönemlerin analiziyle mukayeseli bir statik yaklaşım benimsenerek de dönemler arası değişmeler
değerlendirilebilir.
VZA en İyi sınır değerleri belirlemek, bireysel karar birimlerinin en iyi organizasyonu oluşturmalanna
yardımcı olmak ve bu doğrultuda mevcut verileri analiz ederek yeni yönetsel ve teorik fikirler üretmek
için elverişli bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajları ve kullanılmasıyla elde edilecek sonuçları şöyle
sıralamak mümkündür (Bakırcı, 2006:125).
- Ortalama yoğunluğun aksine bireysel gözlemlere dayanan sonuçlan verir,
- Etkin ve etkin olmayan karar birimini belirleyerek etkinsiziiğin kaynağını tespit eder,
- Arzu edilen çıktı lan üretmek için en uygun girdi bileşimini dönemler itibariyle tek bir toplam değer
halinde verebilir,
- Etkin olamayan karar birimlerine referans oluşturacak birimlerin belirlenmesine yardımcı olabilir,
- Hesaplamalannda simültane olarak çoklu girdi ve çıktı setini hatta gölge değişkenler (dummy variables)
kullanabilir,
- DEA hesaplamalan egzojen değişmeler için uygun sonuçlar vermektedir,
- Üretim İlişkisinin fonksiyonel form üzerine sınırlandırılmasını gerektirmez,
- DEA hesaplamalan Pareto optimaldir ve
- Her bir karar biriminin nispi gelişimindeki en uygun kriterleri belirleyebilir.
m kadar girdi ve s kadar çıktıya sahip olan n sayıdaki karar birimi -ki n = m+s+1 den az olmamalıdır ve
karar birimi değişken sayısının en az iki katı olmalıdır (Boussofianne, 1991:15).
Maksimizasyon koşulunu sağlayacak çıktı-girdî oranı matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir
(Cooper vd., 2000: 35):

Maxh. = - E Î
m

Ev*»
i=l

Bu ifadede Xlf>0 parametresi j karar birimi tarafından kullanılan / girdi miktarını, YrJ>0 parametresi de j
karar birimi tarafından kullanılan / çıktı miktarını göstermektedir. Maksimizasyon şartını sağlayan bu
eşitlik için referans değişkenler, k karar biriminin / girdi v e r çıktıları için vereceği ağırlıklardır ki bunlar vlk
ve urk olarak gösterilmiştir.
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k organizasyonel karar biriminin referans ağırlıklarını diğer karar birimleri de kullandığında etkinliğin %
100'ü geçmemesini sağlayan kısıt ise şöyledir;

İm;
İT

1=1

=*i;

(=1

Kullanılacak girdi ve çıktı ağırlıklarının negatif olmamasını sağlayan kısıtta aşağıdaki gibidir*;
urkZ0;

r=l,
i=l,

v*feO;

,s
.,m

VZA yönteminin yukarıda sıralanan avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları da vardır. Bunlar da
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Roll vd., 1989: 2) ve (Perman, 1991:5)
- VZA maksimum sınır tekniğine dayandığı için ölçüm hatalarına karşı oldukça duyarlıdır,
- Karar birimlerinin performanslarını ölçmede yeterli olmasına rağmen mutlak etkinlik değerlendirmesi
açısından yetersizdir,
- Parametrik olamayan bir teknik olarak istatistiksel test araçlarının kullanımına imkan tanımaz,
- Statik veya mukayeseli statik bir analiz yapabilmektedir, dinamik analize elverişli değildir,
- Uygun ve elverişli paket programlar kullanılmadıkça büyük boyutlu problemlerin çözümü uzun zaman
alabilir.
5. Etkinlik Analizi ve Genel Bulgular
Sağlık Bakanlığı'nın 2003-2007 istatistik yıllıklarından yararlanılarak hastanelerin performanslan üzerinde
etkili olduğu düşünülen girdi ve çıktı değişkenleri belirlenmiş ve hastanelerin etkinlik analizleri yapılmaya
çalışılmıştır. Çalışmada kullanılması tercih edilen değişkenler Tablo 3'de gösterilmiştir.
Tablo 3 Girdi ve Çıktı Değişkenleri
GİRDİLER
Hastanede Çalışan Uzman Hekim Sayısı
Hastanede Çalışan Pratisyen Hekim Sayısı
Hastanenin Fiili Yatak Sayısı

GİRDİ KODU
XI
X2
X3
X4

Döner Sermaye Harcamaları
ÇIKTILAR
Poliklinikte Tedavi Olan Hasta Sayısı

ÇIKTI KODU
Yİ

Yataklı Tedavi Görüp Taburcu Olan Hasta
Sayısı

Y2

Hastanede Ölen Sayısı
Yapılan Büyük Ameliyat Sayısı

Y3
Y4

Yapılan Orta Ameliyat Sayısı

Y5

Yapılan Küçük Ameliyat Sayısı

Y6

Döner Sermaye Gelirleri

Y7

Yapılan Doğum Sayısı

Y8

Hastanede yatılan Gün Sayısı

Y9

* DEA modelinde CCR ve BCC modelleriyle İlgili hesaplamaların ayrı ayrı yapıldığı denklemler İçin bkz.; Cooper, Seiford ve Tone,
{2000}, DEAA Comprehensive Text with Models..., Kluwer Academic Publishers, London.
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5.1. İllere Göre 2003-2007 yılları Arasında Hastanelere Ait Etkinlik Değerleri
VZA tekniği ile Türkiye genelinde hastanelerin 2003-2007 yılları arasındaki performansını belirlemek
amacıyla toplam 849 hastanenin etkinlikleri hesaplanmıştır. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı yataklı
tedavi kurumlarının (devlet hastanelerinin) verilerinden yararlanılarak oluşturulan dört girdi ve dokuz çıktı
ile 849 hastaneye ait etkinlik değerleri hesaplanmıştır. İki farklı modele göre girdi ve çıktı yönelimli ve ölçek
getirilerine göre ayrı ayrı hesaplanan etkinlik değerleri Tablo 4'de verilmiştir.
Tablo 4 CCR ve BCC Modelleriyle İllere Göre Hastanelerin Etkinlik Değerleri
İLLER

2003
CCR

ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
İĞDIR
İSPARTA

100
100
85,35
100
83,91
76,97
100
100
73,35
100
82,77
81,42
83,18
100
100
65,02
100
86,73
100
87,39
98,51
100
75,47
100
87,88
100
91,78
83,73
90,95
93,43
100
97,09
100
98,07
83,03
100
100
100
82,59

2004

2005

2006

2007

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

100
100
95,74
100
86,11
77,84
100
100
100
100
84,19
100
86,07
100
100
65,91
100
87,56
100
87,41
100
100
79,08
100
95,29
100
95,18
86,36

100
100
92,78
100
86,61
91,12
100
100
100
81,39
95,31
95,57
95,44
100
100
97,45
100
89,16
100
100
100
88,55

100
100
97,29
100
86,63
91,23
100
100
100
81,42
98,89
100
95,65
100
100
100
100
90,84
100
100
100
97
93,3
100
100
100
100
100
88,26
100
100
100
100
100
100
95,4
100
100
100

97,89
84,5
89,15
100
100
100
100
100
100
76,46
93,42
93,28
82,1
100
100
81,38
100
95,59
100
100
100
100

100
86,92
90,55
100
100
100
100
100
100
80,77
93,7
100
84,87
100
100
83,3
100
96,94
100
100
100
100

87,83
100
99,49
100
95,64
90,22
97,75
100
100
100
100
94,05
74,93
100
93,36
100
89,74

88,2
100
99,92
100
97,42
90,22
100
100
100
100
100
98,96
77,48
100
99,11
100
90,16

100
100
96,83
100
98,65
100
100
90,66
83,56
86,94
88,22
97,52
94,98
100
100
89,78
100
100
100
100
91,6
85,18
91,12
100
100
100
100
100
100
95,59
98,83
98,66
100
100
94,57
100
100
100
91,9

100
100
96,84
100
100
100
100
100
100
90,65
90,53
100
96,25
100
100
95,83
100
100
100
100
100
85,96
94,7
100
100
100
100
100
100
99,07
100
100
100
100
98,35
100
100
100
94,17

88,33
100
80,47
100
85,01
92,34
93,22
81,5
81,86
95,7
96,65
98,36
100
100
100
100
100
100
62,46
100
100
97,17
100
96,79
100
100
100
67,55
89,44
100
100

100
100
81,79
100
89,15
99,37
100
100
100
97,19
98,71
100
100
100
100
100
100
100
63,59
100
100
97,26
100
100
100
100
100
68,49
89,49
100

98,89
94,9
100
97,1
100
100
86,27
100
100
100
98,27

92,98
100
100
100
100
100
86,86
100
100
100
100
100
100
92,08
100
100
99,13
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91,68
100
100
92,67
100
100
100
72,87

100
92,42
100
100
96,39
100
100
100
73,03

Sağlık Harcamalarında Performans Değerlendirmesi:
Devlet Hastaneleri Üzerine Veri Zarflama Analizi
Yrd. Doç. Dr. Fehim BAKIRCI
Öğr.Gör.Dr. Yusuf TEMÜR
İSTANBUL

KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE

96,06
100
100
72,27
69,83
100
100
74,23
100
74,72
79,92
86,79
88,49
72,34
100
74,97
97,67
100
100
96,78
100
74,37
100
83,88
100

RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

91,62
100
85,59
89,35
69,75
87,78
100
100
100
96,41
100
97,8
80,9
100
87,57
90,79
78,84

İZMİR
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN

100
100
100
76
73,71
100
100
$2,55
100
75,53
81,75
87>09
95,2
100
100
79,71
100
100
100
100
100
75,02
100
97,83
100
96,56
100
100
89,35
70,27
99,03
100
100
100
100
100
100
83,79
100
100
100
82,09

96,09
98,99
100
100
100
100
98,41
100
100
100
100
99,42
100
90,9
100
92,29
96,22
100
97,77
86,98
100
100
79,45
94,92
100
100
100
100
100
78,04
100
100
100
90,42
100
100
72,52
100
100
100
97,28
100

100
100
100
100
100
100
99,52
100
100
100
100
100
100
100
100
99,99
100
100
100
88,56
100
100
82,49
96,45
100
100
100
100
100
78,72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

90,01
100
100
79,9
96,31
100
97,59
100
90,44
82,92
70,12
100
100
100
100
81,16
99,23
100
100
79,42
100
83,82
100
100
100
99,97
100
88,38
100
100
97,2
100
100
100
100
100
100
97,99
100
79,95
92,03
100

100
100
100
81,17
100
100
97,61
100
91,96
85,4
70,54
100
100
100
100
88,58
100
100
100
80,74
100
99,72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,08
100
87,53
92,38
100

95,87
100
96,57
100
100
90,57
92,56
100
90,54
100
90,85
100
92,77
100
100
100
91,29
100
100
83,92
100
100
100
100
100
100
100
93,22
94,3
84,27
100
100
100
90,18
100
97,58
77,96
100
100
85,25
100
100

100 85,47
100
100
100
100
100
100
100
100
93,91 97,54
92,57
100
100
100
90,84 87,62
100 98,46
92,77 94,78
100
100
100
100
100
100
100 91,84
100 97,38
94,17 70,75
100
100
100 86,03
96,39 84,96
100
100
100
100
100 97,72
100
100
100
100
100
100
100
100
100 82,23
100
100
84,69 89,72
100 78,09
100
100
100
100
97,36 91,89
100
100
100 96,46
100 87,29
100
100
100 99,68
92,01
100
100
100
100 97,21

100
100
100
100
100
99,8
100
100
91,46
100
98,02
100
100
100
94,01
98,45
88,06
100
100
96,77
100
100
97,91
100
100
100
100
96,41
100
100
81,05
100
100
100
100
99,54
100
100
100
100
100
97,26

* {Bulgular girdi yönelim i olarak elde edilmiştir. )
Tablo 4'e göre tüm yıllarda etkinlik değerleri % 100 olan itler; Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır,
Gaziantep, İğdır, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, ve Şırnak'tır. Bu illerin tamamı doğu ve güneydoğu
illerinden oluşmaktadır. Etkinliği artan İller; Aksaray, Amasya, Bitlis, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Konya,
Kilis, Ordu, Rize, Sürt, Şanlıurfa, Tokat ve Zonguldak'tır. Tüm iller içinde etkinliği artan il oranı %18,51 dır.
Etkinliği azalan iller ise şunlardır; Artvin, Çanakkale, Erzincan, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Tekirdağ ve
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Yalova. 81 ilden sadece %9.88'inde etkinlik azalmıştır. CCR ve BCC'ye göre etkinliği hesaplanmış İllere ait
genel bulgular Tablo 5'de verilmiştir.
Tablo 5 Etkinlik Analizi İle Elde Edilen Genel Bulgular
İllere Göre Çıktı
Yönelimli ÖGSG (CCR)
2004 2005
2003
2006
2007
81
81
81
81
81

Toplam İl Sayısı
Tam Etkin İl Sayısı

35
46

Etkin Olmayan İl S

65,02

Minimum Etkinlik
Maksimum Etkinlik

100

2003
81

İllere Göre Çıktı
Yönelimli ÖGDG (BCC)
2004
2005
2006
81

2007

81

81

81
57

35

55
26

63
18

78,72

70,12

70,5

84,69

24
63,59

100

100

100

100

100

51

46

48

44

48

64

30
65,9
1
100

35

37

17

75,52

33
77,96

62,46

100

100

100

Tablo 5'de görüldüğü gibi yıllar itibariyle tam etkin İl sayısı yıllar itibariyle değişkenlik göstermekle beraber
sonuç olarak 2003 yılına göre artış gözlenmektedir. Etkin olmayan il sayısında da benzer şekilde değişkenlik
olmakla beraber sonuçta azalma görülmektedir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre BCC modelinde
etkinlik değerleri daha büyük çıkmaktadır. Modelin ölçeğe göre değişken getirilen esas alarak analiz yaptığı
göz önünde bulundurulursa bu sonuçların etkinlik değerlerini daha iyi temsil ettiği söylenebilir. Çünkü hem
hastanelerin ölçekleri farklıdır hem de bu farklı ölçeklere göre farklı çıktılar elde edilmektedir.
5.2 Etkinliğe Referans Olan İller
VZA etkinlik analizini grup içindeki en iyi değere sahip birimlere göre göreceli olarak yapmaktadır. Bu
anlamda oluşturulan referans iller ve referans sıklığı tablosuyla, etkinlik ölçümünde en etkin sınır değere
sahip olan birimler ve diğer birimlere etkinlikte ne kadar sıklıkta referans gösterildikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. 2003-2007 yılları için tahmin edilen modellerde referans olarak kullanılan iller ve referans
sıklığı Tablo 6'dakİ gibidir. Referans sıklığı BCC modelinden elde edilen değerlere göre belirlenmiştir.
Referans gösterilen iller en etkin sınır girdi ve çıktı değerlerine sahip illerdir.
Tablo 6: Referans İller ve Referans Olma Sıklığı
İLLER

2005
-

2006
-

2007

12

12

1

24

2
-

1

21

11

8
6

8
10

8

1

BİNGÖL

20
3

GAZİANTEP

16

8

27

18
4

10

İĞDIR

9
-

7

1

4

23

2

15

ADIYAMAN
ARDAHAN
BATMAN
BAYBURT

KİLİS

2003

2004

9
-

2

11

1

KOCAELİ

-

2
-

2

8
-

MARDİN

2

4

13

12

4
-

2
-

1

RİZE

18
-

5
-

21

9

ŞANLIURFA

7

-

-

7

13

1

5
4

12
-

1
-

-

-

-

-

MUŞ

ŞIRNAK
VAN

23

11
-

ANTALYA

16

6

KAHRAMANMARAŞ

13

5
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MERSİN
nİYARRAKIR

Ul THnDHM 1»
AĞRI
ERZURUM

11

Q
O

3
i

X

S

1

9

3

2

1

-

2

A
l

*

-

ıı
9

KAYSERİ
UŞAK

-

8

1

7

2

7

-

2

8

KONYA

-

-

12

1

6

HAKKARİ

-

-

10

-

3

Tüm yıllarda Doğu ve Güney Doğu illerinin (hastanelerinin) daha fazla referans olarak kullanılması dikkat
çekicidir Bu iller nüfus olarak küçük olduklarından, daha küçük ölçekte hastaneye sahip olmaları, düşük
girdilere rağmen bu ölçeğe göre etkin hizmet üretebildikleri için etkin görünmektedirler. Büyük illerdeki
etkinsizlik ise; hastanelere olan talep yoğunluğu, illerin nüfus yoğunluğu, girdilerin yüksek olması bu
illerdeki hastanelerin aynı şekilde etkin çıktı üretememelerinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Örneğin en
fazla referans gösterilen İğdır'da hekim başına poliklinik sayısı 15.000 iken, İzmir'de 2.350, Ankara'da
1.571'dir. Bu göstergeler daha a: girdiyle daha fazla hizmet üretildiğini göstermektedir. Bu durum doğu ve
güneydoğu illerinin etkin çıkmasının en önemli nedenlerinden birisidir.
6. Toplam Potansiyele Göre İyileştirme Önerileri
Potansiyel iyileştirme önerileri incelenen birimlerden etkin olmayanların sınır etkinlik değerlerine göre etkin
hale gelebilmeleri için girdi ve çıktılarında yapmaları gereken değişiklikleri önermektedir. Buna göre grubu
oluşturan 849 hastanenin tamamı ele alınarak yapılan değerlendirmede etkin olmayan hastanelerin sayıları
belirlendikten sonra her birinin etkinliğe ulaşabilmesi için yapması gereken iyileştirme önerileri
geliştirilmiştir. Bunun İçin BCC modeli sonuçlarıyla elde edilen bu öneriler Sekil 3'deki dilim grafikle girdi ve
çıktılar itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve yapılması gereken iyileştirme oranlan da Tablo 7'de yine
değişkenlere göre özetlenmiştir.
IW|OMlHtWMNMl

Şekil 2: Toplam Potansiyel İyileştirme
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Bu grafiğe göre daha çok çıktılarda bir değişiklik yapılması gerektiği görülmektedir. Özellikle Y6 ve Y8
değişkenleri en çok değiştirilmesi gereken iki çıktıdır. Ayrıca elde edilen bulgulara göre tüm girdi değerleri
için önerilen düzeltmeler negatif işaretlidir. Yani girdilerin önerilen oranlarda azaltılması gerekmektedir.
Çıktı önerilerinin -Y9 hariç- tamamının pozitif İşaretli olması ise çıktıların artırılması gerektiğini
göstermektedir.
Tablo 7 Oransal Olarak Potansiyel İyileştirme Önerileri
2007

-0,71

2006
-0,77

-2,24
-1,45

-2,29
-3,08

-3,49
-2,81

-0,33

0

-0,15

2,26

3,24

3,27

5

5,2

6,66

8,29

5,09

34,62
6,07

18,62

7,82

11,2

6,63

6,58

10,21

11,38

7,06

17,25

11,64

19,27

26,06
2,97

23,57
2,78

18,77
5,26

18,89
5,31

27,84
3,46
17,69

Değişken

2003

2004

2005

XI

-0,27

-0,07

X2

-2,56

X3
X4

-ı,ı

-1,05

-0,72
-0,03

Yİ

3,25

Y2

5,92

Y3

9,6

Y4

7,66

Y5
Y6

11,01
10,6

Y7
Y8

25,4
17,38

Y9

4,39

2,03
13,44
3,8

-0,9

-0,24

-1,18

Toplam potansiyel iyileştirme değerleri girdiler ve çıktılar açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde; tüm
girdilerin % 3,5 ve altındaki oranlarda azaltılması önerilirken, çıktıların tümü % 3 ile % 28 arasındaki
oranlarda artırılması önerilmiştir.
Çıktılarda artış önerileri; mevcut girdilerle elde edilen oranlar kadar daha fazla bir hizmet potansiyeli olduğu
anlamına gelir. Toplam etkinlik için Yİ (poliklinikte tedavi olan hasta sayısıj'de % 3 ile % 5, Y2 (yataklı tedavi
görüp taburcu olan hasta sayısıj'de % 5 ile % 8 , Y3 (hastanede ölen sayısı)'de % 1 ile %18, Y4 (yapılan büyük
ameliyat sayısıj'de % 6 ilelO, Y5 (yapılan orta ameliyat sayısıj'de % 7 ile %17, Y6 (yapılan küçük ameliyat
sayısıj'da %19 ile % 27, Y7 (döner sermaye gelirlerimde % 2 ile 3, Y8 (yapılan doğum sayısıj'de % 13 ile %18
ve Y9 (hastanede yatılan gün sayısı) ise ilk dört yıl için %3 ile %5 oranında artırılması gerektiği son yıl için
%1,8 oranında azaltılması gerektiği önerilmiştir. Bu durum ortalama yatış gün sayısından fazla olduğunu
dolayısıyla bunun ortalama düzeyine indirilmesi gerektiğini göstermektedir. Hastaların hastanede fazladan
yattığı şeklinde de yorumlanabilir. Hastanelerin yatılan gün sayısına göre sosyal güvenlik kurumlarından
ücret aldıkları düşünüldüğünde bu duruma onlarında göz yumduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, % 7 ile
% 18 oranında artırılması gereken "hastanede ölen sayısının" şöyle yorumlanması gerekir; Hastanelerde
ölen hasta sayısı normalden daha az görünmektedir. Çünkü hastaneler ölüm oranlarının yüksek
görünmemesi için ağır hastaların (önerilen oranlarda) ölümünden önce hastanelerden çıkarılarak ya bir
başka hastaneye sevk edilmekte veya evine gönderilmektedir.
Bütün hastanelerin girdi değişkenleri arasında en etkin değişken XI (hastanede çalışan uzman sayısı)'dir.
Çünkü XI girdisinde tüm yıllar için % 0,07 ile % 0,77
arasında küçük bir oranda eksiltme yapılarak
iyileştirmesi yapılması Önerilmektedir. Bu da hastanelerin genellikle ölçeğine göre uzman hekim istihdam
ettiğini göstermektedir. X2 (hastanede çalışan pratisyen hekim sayısıj'de ise %1,1 ile % 3,49 oranında küçük
oranlarda bir iyileştirme önerilmektedir. X3 (hastanenin fiili yatak sayısıj'de de benzer şekilde %0,9 ile
%3,08 oranında bir iyileştirme önerilmektedir. Bu da hastanelerin normal yatak kapasitelerinden ortalama
% 2 civarında daha fazla yatak bulundurduğunu göstermektedir. Özellikle bu fazlalığın son yıllarda arttığı
gözlenmektedir. X4 (döner sermaye harcamaları) girdisinin de ortalama %1 oranında azaltılarak
iyileştirilmesi hastanelerin etkinliği İçin önemlidir. Hastanelerin girdi azaltarak iyileştirme yapmaları onları
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kaynak kullanımında daha etkin hale getirecektir. Ancak girdi ve çıktıların iyileştirme oranlarına baktığımızda
girdilerdeki iyileştirme, çıktılara göre daha az seviyededir bu da etkinliği etkileyecektir.
2007 yılma ait etkinlik değerlerine göre potansiyel iyileştirme yapması önerilen illerin sayısı Şekil 3'de
verilmiştir.
:.tUrlı..(« •

I

b

M

n « o »

«ttoSC

î - D M

ıttı

ı--ı

t i b N

M t t K

fttcmrt

K t e f O

• Dikey eksen il sayısını, yatay eksen etkinlik skorunu yansıtmaktadır
Şekil 3: Ekinlik Skorlarına Göre Potansiyel İyileştirme Önerilen İl Sayısı
Yukarıdaki şekilde görülen etkinlik değerlerine göre 81 ilin 57'si tam etkin durumdadır Potansiyel
iyileştirme yapması önerilen toplam 24 İlden ikisi % 61-70 arasında, biri %71-80 arasında, beşi % 81-90
arasında, on altısı da %91-99,9 arasında etkinliğe sahiptir İyileştirme yapılması önerilen hastanelerin
çoğunluğunun tam etkinlik değerine yakın iller olduğu görülmektedir. Bu hastanelerin girdi ve çıktılarda
önerilen yönde ve oranlarda iyileştirme yapmaları halinde tam etkin olan hastane sayısı artacaktır. Ayrıca
her ne kadar İyileştirme önerileri geliştirilmiş olsa da yüksek etkinlik değerine sahip bu hastanelerle beraber
lurkıye'deki hastanelerin büyük bir çoğunluğunun yüksek etkinlikte çalıştıkları söylenebilir 2007 yılında %
90'ın altında etkinliğe sahip 8 il vardır Bu sayı 2003 yılında 21 iken, yıllar itibariyle 5'e kadar düşmüş, 2007
yılında tekrar 8'e yükselmiştir Yıllar itibariyle ortaya çıkan girdi-çıktı değişkenleri üzerinde potansiyel
iyileştirme yapması önerilen il sayısı etkinlik aralıklarına gore Tablo 8'de verilmiştir.
Tablo 8 Potansiyel İyileştirme Yapması Gereken İl Sayısı
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5
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12
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100

48

64

55
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81

81

81

81

81
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Potansiyel iyileştirme önerilen iller arasında; %91-99,9 oranlarında etkinliğe sahip illerin sayısında yıllar
itibariyle bir artış görülmektedir. % 81-90 oranları arasında etkinliğe sahip illerin sayısı yıllar itibariyle
12'den 5'e düşmüştür. % 71-80 arasında etkinliğe sahip il sayısında ise büyük bir azalma olmuştur. Bu yıllar
itibariyle hastanelerin etkinliğinin arttığını göstermektedir.
7. Sonuç ve Öneriler
Ölçeğe göre sabit ve değişken getiriyi esas alan CCR ve BCC modelleriyle yapılan etkinlik analizinde; 20032007 yılları arasında tam etkin olan yani en yüksek performansa sahip illerin yarıdan fazlası doğu ve
güneydoğu illerinden oluşmaktadır. Etkinlik skorlart karşılaştırıldığında; gelişmekte olan illerin gelişmiş İllere
oranla daha büyük etkinlik skorlarına sahip olduğu gözlenmiştir. Söz konusu illerde hastanelerin Ölçeğine
uygun miktarlarda girdi istihdam etmelerine karşılık, bu ölçeğin üretebileceğinden daha fazla çıktı elde
etmiş olmaları nedeniyle daha fazla etkin görünmektedirler. Bu illerde çıktıların özellikle büyük şehirlerdeki
hastanelere göre çok yüksek olması, mesela poliklinikte tedavi olan asta sayısının büyük şehirlerdekinden
neredeyse on katı daha yüksek olması, büyük etkinlik skorlarının çıkmasının en önemli nedenlerinden
birisidir. Yada başka bîr bakış açısıyla bu illerdeki çıktılar daha küçük miktarlardaki girdilerle elde edilebildiği
İçin etkinlik değerlerinin teknik açıdan daha yüksek çıkması kaçınılmazdır. CCR ve BCC modeline göre son
dört yılda etkinliği artan hastaneler, daha çok Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bulunan illerde
bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda etkin olmayan bu hastaneler 2007 yılı itibariyle daha etkin hale
gelebilmişlerdir. Bu hastanelerde tam etkinliğe ulaşmak için yukarıda ayrıntıları verilen potansiyel
iyileştirme önerileri doğrultusunda çıktıları artırmak gerekmektedir.
Yıllar itibariyle yapılan etkinlik analizi bulgularının değerlendirmesinde; tüm hastanelerde tam
etkinliğin sağlanarak performansın yükseltilebilmesi için, tüm girdilerin belirli oranlarda
azaltılması
gerekmektedir. Bu iyileştirme önerilerinden en dikkat çekici olanı hastanede ölen kişi sayısının (Y3
değişkeni) 2 ila 5 kat artırılması Önerisidir. Bunun nedeni incelendiğinde bu değişkenin önerildiği seviyelerde
olması gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Ancak, hastanelerde tedavi altında iken ölme ihtimali fark edilen
hastalar ya taburcu edilmekte ya da bölgedeki bir üst hastaneye sevk edilmektedirler. Ölüm olayı,
hastanelerin ve hekimlerin bir çok yönden karşılaşmak istemedikleri bir sonuçtur. Normalde tedavi gördüğü
hastanede tedaviye cevap vermeyerek ölmesi beklenen hastalar, ya sevk edildikleri hastanelerde yada
evinde vefat etmekte ve bu ölüm hastane kayıtlarında yer almamaktadır. Dolayısıyla hastanelerdeki tedavi,
ameliyat, poliklinik ve taburcu sayısına göre ölüm sayısı normalin oldukça altında çıkmaktadır. Bu sonuç,
performans ölçüm ve değerlendirmelerinin sağlıklı olabilmesi için doğru verilerin derlenmesinin ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir..
Analizler sonucu elde edilen bulguları, göreceli etkinlik değeri olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü
etkinlik analizi, ele alınan gruba göre birimler arasında göreceli durumu yansıtmaktadır. Mesela bir
hastaneye veya faaliyet yılına ait etkinlik değerinin % 100 çıkması, sadece mukayese edilen diğer hastaneler
veya yıllara göre ve sadece kullanılan girdi ve çıktı değerine göre etkinliği ifade etmektedir. Bu sonuçların bir
kurum açısından mutlak ve tam etkinliği yansıttığını söylemek doğru olmaz. Onun için bu tür çalışmalarda
etkinlik İfadesi nispi etkinlik olarak algılanmalıdır.
Son olarak etkinlik değerlendirmesi yapılırken sadece sayısal verilerden yararlanarak teknik bir analı?
yapmak da yanıltıcı olabilir. Bununla birlikte; Örgütsel yapılanma ve yönetim, kamusal politikaların seçimi ve
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uygulanması, kalite ve memnuniyet odaklı hizmet gibi pek çok faktöre bağlı olarak geniş boyutlu bir
değerlendirme ile tam etkinlik tespit edilebilir.
Ayrıca karar birimlerinin daha etkin olabilmesi için
geliştirilen girdi ve çıktı odaklı önerilere ilave olarak, başarı ve başarısızlığın ortaya çıkarılması, başarısızlık
durumunda nedenlerinin araştınlması, gerektiğinde devam eden faaliyet ve proje uygulamalarına son
verilmesi, mevcut ve geleceğe yönelik politikaların daha rasyonel hale getirilmesi, yönetim ve organizasyon
yapısının yeniden gözden geçirilmesi gibi öneriler de geliştirilebilir. Bütün bunların sonucunda şu
söylenebilir ki; karar vericiierin daha uygun politikalar üretip etkin sonuçlara ulaşabilmeleri ve bunun hangi
ölçüde sağlanabildiğinin değerlendirilerek analiz edilebilmesi
gerekli bilgilerin doğru bir şekilde
sağlanabilmesine bağlıdır.
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TARTIŞMALAR
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Her iki konuşmacının sunumu için teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen arkadaşım, bir, iki, buyurun
h o c a m . Siz s ö z a l a c a k m ı s ı n ı z e f e n d i m , b i r a z ö n c e .

Doç.Dr. Cahit GÜRAN (Hacettepe Üniversitesi)
Öncelikle Sayın Bakırcı ve Temür'e teşekkür ederim. Yöntemi olması gerektiği şekilde uygulamışlar. O
yüzden de özellikle teşekkür ederim. Ama bununla birlikte benim bir takım değerlendirmelerim olacak.
Değerlendirmelerim çalışmanın daha ileri bir noktaya gidebilmesi açısından katkı nitel iği nd endir. Bîr cevap
verme ihtiyacı o nedenle söz konusu değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Etkinlik kavramının tanımıyla
ilgili bir ufak problem var. Onu düzeltmekte yarar var. Etkinlik veri girdiye göre ya da veri çıktıya göre
tanımlanan bir şey. Minimum girdi kullanarak maksimum çıktı elde edebilmek şeklinde bir etkinlik tanımı
yok. Zaten veri zarflamanın mantığı içerisinde de input oriented ya da output oriented diye ölçüm yapılır.
Dolayısıyla bu tanımlamada bir problem var. İkinci bir husus, DİE hesaplamalan pareto optimaldir şeklinde
bir ifade kullanılmış. Bu sanıyorum bir referansa dayalı olarak söylenmiş ama referansa dayalıda olsa bence
bu yanlış. Çünkü sizinde tebliğinizde ifade ettiğiniz gibi nisbi etkinlik Ölçümüdür veri zarflama, dolayısıyla
karar birimlerinden hiçbir tanesi pareto etkin olmayabilir. Ama içlerinden bir tanesi diğerine göre,
diğerlerine göre daha etkin olduğu İçin etkin deriz biz ona. Halbuki pareto optimalitesi kavramı normatif bir
durumu ifade eder ve mutlak anlamda etkinliği tanımlar. Dolayısıyla norm koyma amacı vardır. Bu nedenle
pareto optimalite demek bence yanlış, pareto iyileştirmeyi temsil eder dersek belki o hata da düzelir. Şimdi
veri zarflama tekniğiyle İlgili özellikle tekniğin taşımış olduğu nitelik nedeniyle girdi ve çıktı belirlemesi çok
önemli, yanlış girdiler, yanlış çıktılar tespit edildiği takdirde çok hatalı sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle de girdi
ve çıktıların neden bu şekilde seçildiğinin rasyonalize edilmesi gerekir. Burada bize yol gösterici olacak şey
bundan önceki o alanda yapılmış çalışmalarda ne tür girdi ve çıktıların kullanıldığının iyi ele alınmasıdır. Siz
çalışmanızda literatürle ilgili birtakım bilgiler vermişsiniz ama bunlardan sadece bir tanesinde kullanılan girdi
ve çıktılarla ilgili bilgi veriyorsunuz. Halbuki diğerlerinde de bu bilgiyi verebilirsek, sizin kullanmış olduğunuz
girdi ve çıktıların onlardan farklı yönlerinin ne olduğunu ya da ortak yönlerinin ne olduğunu anlayabilmemiz
daha mümkün hale gelir ve hangi çıktıyı ne gerekçeyle aldığınızı bir anlamda çok daha rasyonel bir seviyede
inceleyebiliriz.
İkinci bir husus girdi ve çıktılar arasında eğer birbirini temsil eden girdi ve çıktılar varsa bunların aynı model
içerisinde ele alınmasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla eğer birbirini temsil eden, birlikte hareket eden,
aralarındaki korelesyon değeri yüksek olan değişkenler varsa bunların elenmesi gerekir. Dolayısıyla siz bu
girdi ve çıktılarınızla ilgili bir korelasyon matrisine bakarak bazı sadeleştirmeler yapabifseydiniz bu on üç
değişken sayısını azaltabilecek bir çözüm üretebilirdiniz. Bu da sizin sonuçlarınızın aynştıncılığının çok daha
mümkün hale getirir. Nitekim değişken sayınız çok olduğu için on üç tane değişken sayısı olduğu için,
çalışmanızda şunu da belirtmemişsiniz onu da belirtmenizde fayda var. Ağırlıklandırma nasıl belirlendi,
herhangi bir kısıt var mı yoksa kısıt olmadan tümüyle serbest ağırlık mı belirlendi muhtemelen serbest
ağırlık belirlenmiş. Dolayısıyla etkin çıkan karar birimlerinin çok sayıda olduğunu görüyorsunuz. Benim tespit
ettiğim kadarıyla etkin olan ve almost efficient diye nitelendirilen neredeyse etkin olanları dahil ettiğiniz
zaman sadece sekiz tane gözleminiz, karar biriminiz var etkin olmayan, diğerleri hemen hemen hep etkin,
dolayısıyla bunun ayrıştırıcılığı çok zayıflıyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğim gibi değişken sayısının
çokluğu artı sizin herhangi bir kısıt koymamış olmanız. Bunu da yapabilirseniz çalışmanın sonuçları daha
ayrıştıncı bir niteliğe ulaşacağını düşünüyorum. Karar alma birimlerinin homojenliği ile ilgili benim
şüphelerim var. Bütün hastaneleri bunun içerisine dahil ettiğiniz zaman, devlet hastanelerini bunun
içerisinde Ankara'da ki, İstanbul'daki çok büyük bir devlet hastanesinin olduğu gibi Batman'daki çok küçük
neredeyse sağlık ocağı diye niteleyebileceğimiz bir devlet hastanesini de aynı havuzun içerisine
koyuyorsunuz ve nitekim sizin sonuçlarınız içerisinde dikkat edilirse hemen hemen etkin çıkan illerin tamamı
küçük doğu illeri dolayısıyla onlann niteliği ile büyük illerdeki büyük devlet hastanelerinin niteliği birbirinden
çok farklı. Bu nedenle bunian aynı sepetteymiş gibi düşünüp bir etkinlik değerlendirmesi yapmak bizi yanlış
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sonuçlara götürebilir. Dolayısıyla homojeniteyi sağlamak adına belki bazı illerin hastaneleri buradan
elemekte yarar var. Onu da söylemek istiyorum.
Son bir husus, çıktılardan bir tanesi ölen hasta sayısı, bence bu sorunlu bir çıktı, neden sorunlu bir çıktı? Bir
hastanedeki ölen insan sayısı bir çıktı olamaz. Bunun, aslında çıktı, şu anlamda düşünüyorsunuz, haklı
olarak, diyorsunuz ki; bir hastaneye gelen vakaların ağırlığı ne, işte atıyorum Urfa'daki devlet hastanesinde
tedavi edilemediği için Ankara'ya, İstanbul'a transfer olan çok ağır bir hasta var. Şimdi Ankara'daki hastane
buna gelme diyemez. Onu tedavi etmek zorunda ama o esnada hasta kaybediledebilir. Dolayısıyla bu işte o
sizin büyük hastanelerle küçük hastaneleri ayrıştırmak İçin geliştirdiğiniz bir veri ama bence bu sorunlu.
Bunun yerine bunu içeren bunun yerine kullanılabilecek daha sağlıklı veriler, mesela benim aklıma gelen
bitmiyorum veri var mı, yok mu, veri kısıtı önemli. Mesela ölüm oranı yüksek olan servislerdeki tedavi edilen
hasta sayısının toplam tedavi edilen hastalara oranı alınabilir. Ne gibi, mesela kardiyoloji gibi onkoloji gibi
servisler ki Türkiye'de en fazla ölüm kaybının olduğu servisler, dolayısıyla burada tedavi gören hasta
sayısının toplam tedavi gören hasta sayısına oranını alırsak bu durumda o sizin ayrıştırmaya çalıştığınız yönü
de işin içerisine dahil edebiliriz. Dolayısıyla çalışma bu yönde geliştirilebilirse ben çok iyi bir çalışma
olduğunu, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum efendim. Buyurun.
Mustafa ŞAHİN (Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu)
Bende hocalarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten yetkin bir çalışma, yalnız ben bir hususu paylaşmak
isterim. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na tabi hastanelerde aynı braşta, aynı formasyonda, kıdemde; ancak farklı
ücret rejimlerine tabi çalışan doktorlar var. Şimdi dolayısıyla girdiler itibariyle örneğin bu yıllarda özellikle
eleman temininde güçlük çekilen İllerde çalışılmak üzere sözleşmeli doktorlar istihdam edildi ve o çerçevede
o illerde çalışan doktorların ortalama ücretleri daha merkezi batı illerine göre Sağlık Bakanlığı
hastanelerinde neredeyse iki katı düzeyinde. Dolayısıyla etkinlik tanımından hareketle yani maliyetlerle
ilişkili olarak bu eleme veya bu etki göz önünde bulunduruldu mu bu yıllar itibariyle, onu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.
Doç.Dr. İsa SAĞBAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Şimdi burada benim çıktılarla ilgili olarak Cahit hocama ilave olarak bir iki saptamam olacak. Mesela bu ağır
hastaların başka hastanelere transferi ölüm sayısını azaltıyor o ilde. Dolayısıyla mesela o ilin hastalık
nedeniyle o İlde hastalık nedeniyle meydana gelen ölüm sayısı bir çıktı olabilir mi veyahut ta uluslararası bir
gösterge bebek ölüm oranı, bilmiyorum çıktılarınızın arasında var mı? Bu da bir çıktı olabilir. Yine Cahit
hocam söyledi bu ölü sayısı bir gösterge olarak kullanılmasının bir takım dezavantajları var. Ben bu
sempozyum için hazırladığım bildiri için literatür taraması yaparken İngiltere'de şöyle bir dağılım yöntemi
olduğunu tespit ettim. 1974'ten beri uygulanan yani sağlık harcamalarının yerele aktarılmasında mesela
standart ölüm oranı diye bir orandan yararlanıyorlar, yararlanıyorlarmış. Bu sistemi tabi revize ediyorlar
devamlı olarak. Dolayısıyla bu çıktılarda bu düzenlemeler yapılsa mesela diyelim ki bebek ölüm oranı veya o
ilin, o İlde hastalık nedeniyle meydana gelen ölüm sayısı muhtemelen herhalde etkinlik analizinin
sonuçlarını değiştirecektir, öyle tahmin ediyorum.
Diğer bir şeyde şu benim policy implication olarak soracağım bir şey bu yani. Sizin ortaya koyduğunuz
sonuçlar Türkiye'de mesela Sağlık Bakanlığı'nın illere yapacağı yardımlardan bir dağıtım metodundan bir
gösterge olarak kullanılabilir mi? Mesela daha az etkin olanlara etkinliklerini artırmak için daha fazla para
aktarmak gibi. Dolayısıyla dün mesela ben sunumumu yaparken şöyle bir sonuç vardı orada, bir takım
modellemelere, bir takım simülasyonlara ihtiyaç var kamu harcamalarının illere dağılımına bile. Bu sizin
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burada sunmuş olduğunuz bildiri aslında benim o önerime bir cevap yani yapılabilir birtakım simülasyonlar,
bir takım modellemeler yapılabilir. Bu konularda sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Başka söz almak İsteyen, buyurun.
Doç.Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Çok teşekkür ediyorum, yaptığınız çalışma için. Bu veri zarflama analizinin uygulaması örneği olarak
görüyorum ben sizin çabanızı ve ellerinize sağlık epey bir çaba sarf etmişsiniz ama bu bazı husustan ya ben
tebliğinizde bulamadım ya da siz süre kısıtı nedeniyle belki bize ifade etmediniz. Acaba onları dikkate aldınız
mı diye bazı hususlarda sizin görüşlerinize başvurmak istiyorum. Bir kere 849 hastane, oldukça yüksek bir
gözlem sayınız var. 2003'ten 2007'ye kadarda yıllık bazda bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Veri zarflama
analizinin biliyorsunuz kendi teknik donanımı nedeniyle bir kısıtı var, işte gözlem sayısıyla. Sizin burada dahil
edebileceğiniz daha çok değişken var. Neden önemli bu? Bu faaliyetlerin gerçek resmine ulaşabilmek için
birçok diğer faktöründe işin içine dahil olması onların dikkate alınması gerekli. Yok eğer bunu çaba içerisinde
bunu gerekli görmediyseniz benim merak ettiğim husus neden bu girdi ve çıktılara karar verdiniz. Yani
literatürdeki gördüğümüz şeyler olabilir, benimde bununla İlgili okuduğum bazı makalelerde sizin dahil
etmediğiniz bazı değişkenler var hem çıktı hem de girdi olarak. Acaba bunları neden seçtiniz, önemleri ne bu
girdi ve çıktıların. Neden bunları önem atfediyorsunuz. Bunlarla özellikle ulaşmak istediğiniz şeyler nedir? İlk
öğrenmek istediğim husus bu. Cahit hocamın söylediği gibi bu veri zarflama analizini kullanıyorken aynı
özelliklere aynı şekilde hizmet veren hastanelerin ayıklanması yorumların daha sağlıklı yapılması için önemli.
Anladığım kadarıyla yanlışsa lütfen siz uyarın onların hepsini siz bir araya toplamışsınız. Hatta belki yine
gösterimle ilgili bir sorun olabilir. Çünkü onların bütün tablolarını koysanız tebliğiniz çok daha büyük çok
daha sayfadan oluşacak. İl bazında da mesela topladığınızı tahmin ediyorum ben onları. Çünkü il bazındaki
gösteriminizde bir olunca o illerdeki bütün hepsinin bir olduğunu yani etkin olduğu sonucu çıkıyor ki onun
da açıklamasını istiyorum ben sizden. Hem teknikten olabilir veya başka bir şekilde de ifade edilebilir.
Tebliğinizde bir açıklama var ama onun dışında da açıklama var mı? Merak ediyorum. Özellikle doğu
illerindeki hastanelerindeki bu yüksek performans acaba bize ne söylüyor? Acaba bundan sonra
hastalandığımızda oradaki illerdeki birine mi gitmek lazım? Ters bir seçim mi yapıyoruz? Yalnız İstanbul'a
gidiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz daha gelişmiş olduğunu düşündüğümüz hastanelere gidiyoruz. Dolayısıyla
sizin uygulamanızın gösterdiği bir şey var bir de realite var. Acaba onlar niye örtüşmüyor onları ben merak
ediyorum. Onun dışında bu değişkenleri hiçbir kısıtlama koymadan aldığınızı tahmin ediyorum.
Yine burada bunun ne tür sakıncası olabilir? Her yıl için bu 849 hastanenin performansını siz ele aldınız.
Dolayısıyla bu girdiler ve çıktılar kısa dönemli etkileri bize yansıtıyor. Dinamik bir analiz yapmak söz konusu
değil demiştiniz ama bununla ilgili uygulamalar var. Dolayısıyla dinamik bîr şekilde de belkide bu kadar
teferruatlı bir şey çıkaramazsınız ama teknikler var. O dinamik etkiyi de görmemiz mümkün, dolayısıyla
şöyle bir soru sormak istiyorum, izin verirseniz, bu girdi ve çıktılardan hangilerini kısa dönemde
değiştirmeye muktedir değiliz? Veya hastanenin bunları değiştirmesi imkânının sınırlı olduğunu
düşünüyoruz ki bunlan sabit bir şekilde işleme dahil etmemiz gerekir, çünkü kısa dönemde müdahale
edemiyoruz. Dolayısıyla buraya baktınız mı, onu merak ediyorum. Son olarak, biliyorsunuz bu teknik bize
girdi ya da çıktı olarak değişkenleri dahil etmemize izin veriyor fakat bazı güzel avantajları da var bunlardan
bir tanesi aslında çıktı gibi görünen bazı değişkenlerin efendim bad yani kötü artmasını istediğimiz şeyler var
bide çıktı olmasına rağmen azalmasını istediğimiz şeyler var buraya dahil ettiğimiz ölüm oranı bence buna
güzel bir örnek bunlan acaba azaltılması gereken bir değişken olarak aldığınızda denediniz mi öyle bir şey
sonuçlar ne kadar değişiyor? Onu merak ediyorum. Bunun dışında neden VBC modelini kullandığınızı yine
merak ediyorum. Bunuda açıklarsanız çok memnun olacağım. Bunun ölçekle ilişkisi var ben onu
hissediyorum ama sizin açıklamanızı çok merak ediyorum. Çünkü tabloda, tablo 4 'de her ne kadar ben
kendim onları hesaplaya biliyorum, bütün rezervleriyle birlikte ölçek etkinlik değerlerini almamışsınız
aslında çok yüksek çıkacak çünkü etkin hastane sayısıda çok fazla oda çok büyük bir soru işareti. Bu kadar
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yüksek sayıda gözlem değeri var ve bu kadar düşük sayıda değişken kullanmanıza rağmen neden bu kadar
yüksek bir performans olduğunu ben açıklamada güçlük çekiyorum, lütfen açıklarmısınız?
Prof.Dr. Kâmil MUTLU ER
Buyurun hocam.
Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)
Teşekkür ederim sayın başkan. Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Öğretim Üyesiyim. Kamuda Performans konusunda 2004 yılından buyana birtakım araştırmaları olan
birisiyim. Bu nedenle bu tebliğ benim çok dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Bundan önceki de öyleydi aslında.
Ancak, bu araştırmanın hazırlayıcısı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum ama araştırmanın o analiz kısmı,
bulgular kısmı yeterliydi epeyce fakat bu
çalışmanın kavramsal kısmı literatür karmasında bir eksiklik görüyorum. Örneğin performans nedir
demeden başlanmış bir kavramasal giriş var. Performans kelimesinin tanımı, performans hangi kriterlerden
oluşur. Performans bildiğiniz gibi iş başınmı demektir. Türkçe'ye öyle çevriliyor. Işbaşanmmın üç temel
kriteri var bunlar; ekonomik, (Sayıştay buna tutumluluk dedi),verimlilik (girdi çıktı analizi aslında), sonuçta
da etkinlik. Siz etkinlik ve verimliliği kırışmış gibi anlatmışsınız. Karışmış gibi görüyorum. Bu üç kavramı, üç
temel kriteri tek bir kritere indirmişsiniz, etkinlik demişsiniz bırakmışsınız. Bu performans eşittir etkinlik
olmuş. Dolayısıyla, aslında buna benzer pek çok araştırmada düşülen bir hatadır bu. Çalışmanın felsefi
boyutu, kavramsal boyutu, literatür taraması eksik ya da zayıf ama araştırma kısmı nerdeyse yüzde doksan.
Bu çerçevede benim bir katkı olması bir anlamında söylemek istiyorum. Bu giriş kısmında performans
kavramının ve performans kriterlerinin daha dikkatli ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Zaten etkinlik
tanımını aldığınız kaynağa baktım kaynağın makalenin adı verimlilik, verimlilik Ölçümü demiş tutmuş
etkinliği anlatmış oda 2003 yılında yapılmış bir çalışma ve yanlış. Bir makale ile İitarütür taranmaz diye
düşünüyorum evet taranmış olmaz diye düşünüyorum evet teşekkür ediyorum.
Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
Başka söz almak isteyen, buyurun. Son söz olsurrvarmı başka söz almak isteyen efendim? Yok.
Prof.Dr. Güneri AKAUN
Değerli arkadaşlara teşekkür ederim ama bir araştırmayı yaptığınızda sonrada gözlemlerimizle de
doğrulanıp doğrulanmadığını bir test etmek lazım. Yani Doğu Anadoluda ve Güney Doğu Anadolu'da
çıkıyorsa sonuçta bunda bir yanlışlık vardır demektir. Ya kullandığınız teknik yanlış ya da koyduğunuz çıktılar
ve ölçmek için aldığınız kriterler yanlış. Mesela o kriterler çıktılar olarak aldığınız şey yanlı bir şey. Yapılan
doğum sayısı, tabiî ki Günaydoğu ve Doğu Anadoluda bir ailenin çocuk sayısı 8 veya 10 olursa, o zaman
oradaki çıktının daha büyük olması doğal. İkinci bir şey, ölüm sayısı ağır vakalar hepsi gidip batıya gidiyorsa
dolayısıyla öyle olur. Yani tüketici memnuniyeti diye bir başka şey var. Tüketici memnuniyetinin olmadığı bir
yerde etkinlik diye bir kavram olmaz. Yani girdi çıktı analizi ile tüketici memnuniyeti ölçülemez. O bakımdan
bunun yani sonuçlarını çok tartışmalı, özellikle politika yansımaları çok daha eleştirilebilir. Bizim bütün
kaynaklarımızı Doğu ve Güney Anadolu'ya aktarmamız lazım ki sağlık alanında hiç böyle bir sonuca varmak
mümkün değil. Sağolun. Çünkü biliyoruz ki orada ne doktorumuz var, ne hemşiremiz var, ne doğum aracımız
var ve sonuç böyle çıkıyor.
Prof Dr. Kâmil MUTLUER
Teşekkür ediyorum. Efendim buyurun bize kısaca,
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Yrd.Doç.Dr. Fehim BAKIRCI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Öncelikle katkt sağlayan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum, gerçekten çok önemli katkılar yalnız takdir
edersiniz ki böyle bir çalışmanın zaman kısıtı ile beraber çeşitli kısıtları var benzer kısıtlan var. Bütün girdi ve
çıktıları değerlendirmek mümkün, yalnız biz burada literatürde en çok kullanılanlardan bir kısmını alarak
tamamını evet pek çok girdi ve çıktı var bir kısmını alarak değerlendirmeye çalıştık. 849 hastanenin ayrı ayrı,
her birisini ayrı ayrı değildi İller bazında, meselâ bir İlde 5 tane devlet hastanesi varsa o ildeki 5 devlet
hastanesini toplamı itibariyle aldık. Dolayısıyla 81 ile göre değerlendirdik. Bunun dışında pek çok veri
kullanılabilir ana hatlarıyla bakmaya çalışıyorum. Karar birimlerinin homojenliği konusunda Cahit Güran
hocamız haklı bir serzenişte bulundu. Biz genellikle hastaneleri değerlendirirken Devlet hastanesi olmasını,
bir ikincisi sundukları hizmetlerin homojen olmasını, yani eş değer benzer hizmetleri sunuyor olabilmelerini
genellikle buna bakmaya çalıştık. Dolayısıyla meselâ Batman'daki bir hastane küçük, orta ölçekteki
ameliyatları yapabiliyorsa veya diğer poliklinik hizmetlerini sunabiliyorsa Ankara'daki de farklı olarak büyük
ameliyatlarıda yapabiliyorsa, evet bazı mesela kardiyolojide onkolojide örnek verdiğiniz gibi farklı hizmetleri
var. Ama bu anlamda biraz homojenliği bozucu etki var, biz o kadar detaylı değerlendirmedik açıkçası.
Mustafa Şahin hocamızda benzer şekilde faklı ücretle çalışan doktorlar var, dolayısıyla bu anlamda böyle bir
girdi homojenliği söz konusu değil, bu göz önünde bulundurulmalıydı dedi, evet bulundurulabilir ama bu
konuda bilemiyorum varsa veri beni bilgilendirirseniz memnun olurum. Farklı ücret sistemiyle çalışan
doktorlara ait verilerin bilgilerini ulaşabileceğim bir yer varsa çok iyi olur, bundan sonraki çalışmalarda da
hiç değilse kullanırız. Buda hassasiyet açısından önemli bir şey. İsa hocamın, İsa Sağbaş hocamın illerdeki
hastalıklar ve ölüm oranlan, hastalıklara göre ölüm oranları, bebek ölüm oranlan aslında bunlar bana sanki
makro büyüklükler olarak geliyor. Yani bu sağlık hizmetleriyle alakalı biraz makro büyüklükler. Bu yapmış
olduğumuz, seçmiş olduğumuz değişkenlerle çok da fazla uyumlu değil ama şöyle bir şey olsaydı. Meselâ bu
illerdeki sağlık birimlerinin hizmetleri sunan birimlerin etkinliğine etki eden şeylerin neler olduğunu, meselâ
tespit etmeye yönelik daha ileri bir analiz yapa bil şeydik, belki bu dediğiniz değişkenleri de ilave edebilirdik
veya onları kullanabilirdik gibi geliyor bana. Sonuçlar politika yapıcılar açısından ne derece elverişli bunlar
kullanılabilir mi? Yani bu konuda biz bir bilimsel yaklaşıma kullandığımız veriler itibariyle meseleye bakmaya
çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki baktığımız açıdan belki bunlar yeterli olmayabilir. Ama daha geniş bir boyutta,
daha kapsamlı buradaki tavsiyelerin tamamını dikkate alarak yapılabilecek bîr çalışmada politika yapıcılara
da önemli şeyler bulgular verilebilir.
Çok eleştirilen konulardan bir tanesi doğu illerindeki etkinliği nasıl açıklıyorsunuz. Yani bunu özellikle
Necmiddin Bağdadioğlu hocam vurgulayarak ifade etti. Evet, doğu illerinde ölçek farklılığı, homojenliği
bozucu yapıların bulunması ve doğu itlerinde ki o hizmet aksaklılıklan tabiî ki var. Ancak, özellikle 2003
yılından 2007 yılına kadar bu yıllar arasında doğu illerindeki etkinliğin biraz daha artığını görmekteyiz. Bu
etkinliği açıklama noktasında belki verebileceğim cevaplardan bîr tanesi bu. 2003'den 2007'e kadar özellikle
doğu illerindeki sağlık hizmetlerine verilen önem, aktarılan kaynaklar biraz daha fazla. En azından daha fazla
aktarılmaya çalışılıyor, gayret ediliyor. Bu açıdan öyle bir etkinlik çıkmış olabilir.
Birde ölçek sorunu var. Mevcut ölçekle, mevcut girdilerle o hizmet sunulan alan itibariyle çıktıların o ölçeğe
uygun sonuçlar vermesi açısından bir etkinlik durumu ortaya çıkmış olabilir. Bad çıktıları denedik mi? Hayır,
denemedik hocam, bu tür çıktılanda denemek mümkün. Bütün bunları tavsiyeler doğrultusunda
deneyebileceğimizi ifade edebiliriz. Kâmil Ufuk Bilgin hocam, hocam bu konuda çalışmamız hatta Yusuf
beyin doktora tezine dayanıyor. O tezde yeterli litarütür taraması var. Burada biz çok fazla giriş kısmında o
Iitarütürü almadık. Özellikle sunumumuzda evet etkinlik performans ayrı ayrı ifade edilmeli, verimlilik ayn
ayrı ifade edilmeli. Biz etkinlik, malumunuz performans ana bir çatıdır, onun altında etkinlik vardır, verimlilik
vardır, etkililik vardır, ekonomiklik vardır, yenilik vardır. Dolayısıyla bunları ayrı ayn ifade etmek gerekir. Bu
sunum aşamasında yaşanan bir sorun olduğu için fazla değinmeyi bir eksiklik olarak kabul edebiliriz,
doğrudur. Evet, Güneri hocama da teşekkür ediyorum Doğu illeri etkinliği gözlemleri, doğum sayısı, tüketici
memnuniyeti gibi hususların özellikle ele alınıp mutlak bir etkinliği ölçme noktasında değerlendirmesi
gerektiğini, bende hocama katılıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
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Prof.Dr. Kâmil MUTLUER
-ı

Efendim, sayın konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bende sonra akşamın bu saatine kadar ilgi gösterip
dinlediğiniz, katkıda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Birde tekrar bu organizasyonu bize sunan
Osmangazİ Üniversitesi Sayın Rektörüne ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi aksamlar diliyorum.
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PANEL: EKONOMİK KRİZ VE MALİYE POLİTİKASI
Sunucu: Saygıdeğer konuklarımız ekonomik kriz ve maliye politikası konulu paneli yönetmek üzere sayın
Prof.Dr. Nevzat Saygılıoğlu'nu arz ederim.

Prof.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, 24. Maliye sempozyumu dolayısıyla öncelikle
hepinizi kutlar, hepinize bu vesileyle selam ve sevgilerimi sunanm. Osmangazİ Üniversitesine bir teşekkürü
İleterek, misafirlerimizi panelist dost arkadaşlarımızı meslektaşlarımızı çağırmak istiyorum. Gerçekten son
derece organize güzel bir yerde, kötü bir havada, iyi şartlarda bir toplantı oldu. Ben bu anlamda programın
yoğunluğuyla, içeriğiyle sayın rektörümüz Prof.Dr. Fazıl Tekin'in başkanlığındaki bu ekibi yürekten
kutluyorum izin verirseniz. Bu toplantıların bilimsel yönü kadar sosyal içeriğinin de olduğu malum. Bende
çok uzun yıllardır, başından beri demiyim ama uzunca bir zamanda, aynı Ahmet gibi Maliye Bakanlığı'nı
temsilen bu toplantılarda yer aldım. Bu vesileyle tekrar tebriklerimi İletiyorum. Zamanı fazla İşgal etmeden
panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Aydın Ünİversitesi'nden Prof.Dr. Güneri Akalın hocamız, Gazi
Ünİversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Kızılot hocamız, Marmara Ünİversitesi'nden Prof.Dr. Turgay Berksoy
hocamız ve Maliye Banklığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç.Dr. Ahmet Kesİk'i davet ediyorum.
Aslında konu kriz döneminde maliye politikalarının rolü ve önemi diye belirlenmiş. Bİlİm Kurulu'nu bu
önemli konuyu belirlemesi ve gündeme taşıması dolayısıyla kutluyorum. Dünyanın ilgilendiği bir konu,
dünyanın üzerinde yoğunlaştığı bir konu. Böyle bir konunun üniversitelerimizin maliye bölümlerinin
insiyatifi ile ele alınması, akademik çerçevede değerlendirilmesi çok önemli. Eğer izniniz olursa bu vesileyle
bir mesajı iletmek istiyorum. Aynı konu, önümüzdeki hafta bugün, kriz ortamında maliye ve para
politikalarının rolü ya da uyum sorunu, aynen böyle, başlık bu, bir toplantı var. Ankara'da Swİss Otelde.
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla her sene yapılan geleneksel
toplantılardan biri. Çok üst düzeyde katılımlar var, IMF temsilcisi de var. O toplantı 29 Mayıs Cuma günü
öğleden sonra Ankara'da Swiss otelde, onuda bu vesileyle iletmek, duyurmak istiyorum, önemli ve ilginç biı
konu, panelistlerde iş dünyasından, bankacılık kesiminden, akademik çevrelerden ilgililerin katıldığı bir
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toplantı. Ben izniniz olursa ilk sözü Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bitimler Fakültesi Öğretim
Üyelerimizden Maliye Bölüm Başkanı sayın Prof.Dr.Turgay Berksoy'a söz vermek istiyorum.
Prof.Dr. Turgay BERKSOY
Teşekkür ederim, sayın başkan. Sözlerime başlamadan önce sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var.
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz değerli bilim insanı, meslektaşımız, hocamız Prof.Dr. Nezihe Sönmez'i
burada bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum, kendisini saygı ve rahmetle anıyorum, değerli eşine
aramızda bulunan, Prof.Dr. Fikret Sönmez'e de bu vesileyle sabır, baş sağlığı ve sağlıklı uzun bir ömür
diliyorum. İkinci olarak, bende bölümüm adına bir teşekkür İfade etmek istiyorum. Sayın Rektör, Maliye
Bölüm Başkanı, Sayın Prof.Dr. Fazıİ Tekin'e 24. Maliye Sempozyumu'nun düzenlenmesi nedeniyle bölümüm
adına teşekkür ederim. Şahsında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel,
çok başarılı, her yönüyle sosyal yönüyle, bilimsel yönüyle çok başarılı bir sempozyum. Darısı yeni
sempozyumların başına.
Efendim bir süredir tarihe tanıklık ediyoruz. 1929'daki ekonomik krizden buyana, büyük ekonomik krizden
bu yana, yaşanan en büyük İkinci krizin içindeyiz. Küreselleşmenin, günümüzde ulaştığı boyutta dikkate
alındığında, belki 1929'dan da daha büyük boyutlu bir kriz. Ve yaratmış olduğu gerçek yıkımı, bu yıkımın
maliyetlerini gerçek boyutlarıyla muhtemelen önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda görüceğiz,
yaşayacağız, buna tanıklık edeceğiz. İstisnasız hepimiz tanıklık edeceğiz. Muhtemelen daha genç
arkadaşlarımız, meslektaşlanmız bundan 20-30 sene sonra, daha gençlere ben 2008 krizini yaşamıştım diye
başlayan hikâyeler anlatacaklardır. Ya da bu konudaki gözlemlerini anlatacaklardır.
Hepimiz tanıklık ediyoruz bu krize ve hiç kuşkusuz öğreniyoruz. Çünkü böyle zengin bir laborutuvar ortamı,
bizler gibi ekonomi bilim alanında kariyer yapan insanlar için kara mizah ama bir şans. Böyle, bu boyutta bir
laborutuvar ortamı yüz yılda bir oluşur. Dileyim ve bunun şanslı tanıkları olarak, şanslı tırnak içinde
öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenelim, çıkaracağımız her dersi çıkaralım, yapabileceğimiz tüm gözlemleri
yapalım, bu fırsatı tırnak içerisinde iyi değerlendirelim. Çünkü yinede sosyal bilimlerin doğası gereği, geride
kavrayamadığımız pek çok şey kalacaktır. Ve tabi hiç kuşkusuz ekonomi yönetimleri de kendi
sorumluluklarının gereğini yapsınlar, kendi derslerini çıkarsınlar bu krizden.
Şimdi, kısaca, ana hatlarıyla bakalım neler yaşıyoruz, neler öğreniyoruz. Temel ekonomik ve sosyal
hedeflerden bazıları öne çıkarken bazılarının ihmal edildiğini veya İhmal edilmek zorunda kalındığını
görüyoruz. Ne demek istiyorum; günümüzde artık öncelikli hedefler arasında ekonomik istikrarın sağlanması
ve İktisadi büyümenin tesisi ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Etkinlik ve bölüşümde adalete bu aralar pek
kafa yoran yok. Özellikle bölüşüm eşitsizliği birazda koşulların zorlamasıyla, epeyce bir gerilerde katmış
gözüküyor. Ekonomik İstikrarın sağlanmasına yönelik, ekonomi politikalarının şimdiye kadar hiç
yaşamadığımız kadar radikal şekilde kullanıldığını görüyoruz. Para ve maliye politikalarını kastediyorum.
Ekonomik İstikrarın temel unsurlarından olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların gayri iradi
olarak bu istikrarı istikrarsızlık anlamında yakaladığını görüyoruz. Ne demek, bu dünya da da olduğu gibi
ülkemizde özellikle 2007'den sonra hedeften saparak yeniden yükselişe geçen ve 2008 ve 2009 da da bu
yükselişini, sürdürmesini beklenen bu enflasyonun, birden 2008'de duraklayarak 2009'da da düşüşe
geçmesinden bahsediyorum. Yıl sonu beklentisi, biliyorsunuz 2009 için yüzde altılar civarında. Ancak bu iradî
politikaların başansı değil resesyonun, yani ekomideki daralmanın, talep düşüklüğünün bir yansıması. Ve
enflasyonda bu şekildeki düşmeye, sevinmemeyi öğreniyoruz.
Bir başka ekonomik İstikrar unsuru olan dış ödemeler dengesinde cari işlemler açıklarımızın ulaştığı boyut
uykularımızı kaçırırken, özellikle iç talepteki daralmaya bağlı olarak gerilemeye başlayan bu açıkların, bu
gerilemesine ve artık ekonomi için bir risk unsuru olmaktan çıkmasına sevinemeyeceğimizi öğrendik. Acaba
hangisi daha kötüydü sorgulamalarına başladık. Bir diğer ekonomik istikrar unsuru olan kamu finansman
dengesinde ve özellikle bütçe dengesinde uzun bir süreden sonra sonuca yani başarıya yaklaşmışken, hatta
bu başarıyı yakalamışken, enflasyon yerine birden resesyon belkide deflasyonla mücadele etmekle yüzleşen
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ekonomimizin politikalarını bu sefer bütçe açığı verecek şekilde ters düz etmek zorunda kalabileceğini
öğrendik.
Bir başka ekonomik istikrar unsuru olan faktör istihdamında, bu tür krizlerin etkilerinin özellikle emek
ooyuTiaraa oıaDiıecegını ogrenaiK. i ş s i z i i k ve sanayiae K a p a s i t e Kuııanım oranıarı göstergeleri ou a u r u m u
açık şekilde ortaya koymaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin liberal ekonomi anlayışının başıboş ekonomi
anlamına gelmediğini öğrendik.
Biraz kelime oyunu gibi olacak, ama devletin ekonomide düzenleyici rolünü, yani regülasyonu deregüle
ederken, aslında deregülasyonun regüle edilmesi gerektiğini öğrendik, ve ekonomide reel faktörler kadar
beklentilerin, geleceğe yönelik bekleyişlerin de ne kadar önemli ve belirleyici olabileceğini hatırlamamız
gerektiğini öğrendik. Şimdi burayı biraz açarak kısa bir değerlendirmeyle konuşmamı tamamlamak
istiyorum. Gerek dış talep ve gerekse dış talepte teki yavaşlanma nedeniyle resesyon, yani durgunluk
sürecinde, talep daralması yani üretimin milli gelirin gerilemesine neden oluyor, bunu biliyoruz, yani tüm
dünya ülkeleri, birkaç istisna dışında, 2009 yılını ekonomik daralmayla kapayacakmış gibi görünüyor. Türkiye
için de 2009 yılındaki ekonomik küçülme beklentisi yüzde 3 ile 5 arasında. Daha iyimser olanlar yüzde 3
civarında daha kötümser olanlar yüzde 5'in üzerinde bir küçülme bekliyorlar. Şimdi basit bir analiz yapalım.
Ekonomik daralmayı yani üretimde daralmayı açmak için toplam talebi canlandırmamız lazım. Biliyoruz işte
ekonomi derslerimizden toplam talebin unsurları nelerdir, işte özel tüketim harcamalarıdır, halkın tüketim
harcamaları, özel kesimin yatınm harcamalarıdır, devletin harcamalarıdır işte ithalat, ihracat. İthalat ve
ihracatı biraz dolaylı olarak iç ve dış talebe bağlı oldukları için şimdilik göz ardı edelim. Toplam talebi
ekonomi politikaları yardımıyla, yani esas itibariyle para ve maliye politikalarıyla nasıl canlandırabiliriz? Para
politikaları bildiğimiz gibi, merkez bankalarının denetimdeki politikalardır ve esas itibariyle halkın tüketim,
tasarruf tercihlerini değiştirmeyi ve bankacılık kesiminin piyasaya fon aktarımını özendirme veya caydırmayı
hedeflerler.
Merkez Bankamız bir süredir yaptığı faiz indirimleriyle bir taraftan halkın tüketim tasarruf tercihlerini
tüketim lehine değiştirmek, yani halkı tasarruf yerine tüketime yönlendirerek tüketim harcamalarını
artırmak istemektedir. Bir taraftan da, düşen faizlerle özel kesimin yatırım maliyetlerini azaltarak bu kesimi
yatırım yapmaya yönlendirmek istemektedir. İşte biraz önce ifade etmeye çalıştığım beklentiler geleceğe
yönelik bekleyişler önemini burada ortaya çıkarmaktadır. Geleceğin bugünden daha iyi olmayabileceği
endişesi, halkı düşün faizin cazibesine rağmen tüketim yapmaktan alı koymaktadır. Gelecekte gelirinin daha
da düşebileceği belki de İşsiz kalacağı korkusuyla, parasını bugünden harcamamayı yeğlemektedirler. Özel
tüketim harcamalarının düşmesi bundandır. ABD'de hazine bonolarının direkt, negatif reel faize rağmen
hâlâ yoğun talep görmesinin nedeni bundandır. Benzeri şeyleri özel yatırım harcamaları için de
söyleyebiliriz. Düşen faizin cazibesine rağmen işlerin gelecekte daha iyi olamayabileceği beklentisi özel
kesimi yatırım yapmaktan alıkoymaktadır. Özel yatırım harcamaları artmamaktadır. Görünen o dur ki,
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri şimdilik sadece, yani para politikası şimdilik sadece hazinenin borç
yükünün hızlı artışını frenlemekten öte kendisinden beklenen amaca henüz hizmet edememektedir.
Toplam talebin para politikaları tarafından istenildiği şekilde etkile nem e m esi nedeniyle maliye politikaları
günümüzde, koşullarında her zamandan da daha fazla zorlaması nedeniyle kendisinden daha fazla medet
umulan politikalar haline gelmiştir. Şimdi bunu liberal iktisat politikalarının sonu, Keynesçi'liğin yeniden
doğuşu, yani müdahaleci devlet anlayışına dönüş şeklinde yorumlayanlar da olabilir. Ama kabul etmek
gerekir ki beklentilerin bu

kadar bozulduğu bir dönemde para

politikalarının

işlevselliğini yerine

getirememesi hükümetlerin denetimindeki maliye politikalarının, tıpkı 1929 krizinde olduğu gibi, daha etkin,
daha radikal bir şekilde kullanımını gündeme getirmektedir. Vergi indirimleri ve kamu harcamalarının
artırılması şeklinde uygulanabilecek maliye politikalarının toplam talep unsurları olan özel tüketim
harcamaları özel yatırım harcamaları ve doğrudan devlet harcamaları üzerindeki genişletici etkilerinin
durgunluğu aşmadaki olumlu etkileri, bu politikaların krizden zarar gören hemen her ülkede uygulandığını
görüyoruz ve yaşıyoruz. Burada da sorulması gereken soru şu dur: maliye politikalarının bu derecede radikal
bir şekilde kullanımının maliyetleri ne olabilir? Artan kamu harcamalarının ya da yapılan vergi indirimlerinin
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ülkemizde, dünya ülkelerinde hiç kuşkusuz yarattığı bütçe açıkları ve bütçe açıklarının zaman içinde bu krizin
belli ölçülerde aşılmaya başlamasıyla beraber, yeniden faizlerin artmasına neden olabileceği iç borç
yükünün artışı nedeniyle ve bunun, örneğin ülkemizde tekrar Türk Lirası'nı değerli hale getirerek yeni
baştan dış açık ve cari işlemler açıklanna dönüşebileceği yönündeki maliyetlerini ihmal etmememiz gerekir.
Burada ikinci bir sorun Türkiye'nin bu kamu harcamaları artışını, özellikle bu kamu harcamaları artışını ya da
bütçede meydana getireceği vergi indirimleri olsun kamu harcamalarının artışı şeklinde olsun meydana
getireceği bütçe açıklarını iç borç dışında, örneğin, dış kaynakla karşılama şansının olup olamadığı sorusunu
sormak gerekir. Burada hemen karşımıza işte meşhur bir süredir gündemde olan, aylardır daha doğrusu
gündemde olan IMF anlaşması gelmektedir. IMF İle olası bir anlaşma yaratabileceği bir kaynakla belki bu
harcamaların finansmanında kullanılabilir, ama anlaşılan ve görülen odur ki ben kendi inancımı da birkaç
aydır bu şekilde muhafaza ediyorum. Bir IMF anlaşmasına hükümet sıcak bakmamaktadır. Çünkü, IMF
anlaşmasının yaratabileceği ilave daraltıcı etkiler, işte bütçenin tekrar mali disiplini sağlanması yolundaki
IMF'nin talebi, baskısı, bunun ekonomi üzerinde zaten daralma sürecindeki ekonomi üzerinde, ilave
daralmalar yaratabileceği, bunun da işte iki sene bir zaman süresi içinde bir genel seçime gidecek hükümete
siyasal maliyetler yükleyebileceği endişesiyle, muhtemelen bir IMF anlaşması olmayacaktır. Tabi bu bir
spekülasyon, benim kişisel düşüncem şeklinde düşünüyorum.
O zaman iç borçlanma ve dolayısıyla gelecekte giderek artan İç borç yükünün Türkiye'yi 2001-2002 yılında
içinde bulunduğumuz sarmala tekrar dönüştürme riskinin kuvvetli olduğunu, bu ihtimalin yüksek olduğunu
düşünüyorum. Bütün mesele kamu harcamalan artışıyla yaratılan talep ve bunun ekonomi üzerinde
canlandıracağı genişletici etkiyle, daha sonra bu açıklann iç borç yükünü arttırarak meydana getirmiş olduğu
olumsuz sonuçlar üzerinde işte enflasyon, yüksek faizler, Türk lirasının değerlenmesi, dış açık, cari işlemler
açıkları, buradan giderek yaratabileceği etki arasındaki dengenin kurulabilmesi ve sonuçların buna göre yeni
baştan gözlenmesinden geçtiğini düşünüyorum. Efendim ben ana hatlarıyla bu şekilde bir giriş yapmak
istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
Prof .Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Sayın Berksoy hocamıza teşekkür ediyoruz. 15 dakikalık süresini çok iyi kullanarak konuşmalarını genel bir
çerçevede ortaya koydu. Şimdi başkan konumunda olduğum için nasıl yapayım bilmiyorum. Şimdi tahrik
edici ifadelerde var, katılmadığım görüşlerde var. Şimdi Güneri hoca da daha fazla olabilir. Bir onu da alalım
diyorum. Ve Sayın Güneri Akalın hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun hocam.
Prof.Dr. Güneri AKALIN
Sayın başkan, Osmangazi Üniversitesi sayın rektörü, bu konuşma fırsatını yarattığınız için hepinize teşekkür
ederim. Çünkü en azından Hesap Uzmanları Kurulu'nun arkamızdan böyle bir toplantıya ihtiyaç görmesi
taklit edilmek gibi bir şey, demek ki doğru yoldayız. Evet.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Tahrik başladı.
Prof.Dr. Güneri AKALIN
Yok, yani ben sadece fikrimi söylüyorum. Türkiye, yani karşıda küresel kriz olduğuna göre Türkiye'nin tek
başına yapabileceği çok fazla bir şey yok. Zaten bugüne kadarda çok fazla bir şey yapmadı, yapamadı. Yani
bir küresel ekonomide, açık ekonomi şartlarında, biz küresel fiyatlar ve mukayeseli avantajlar bağımsız
değişken, bizim gayri safi milli hâsılamızda bağımlı değişkendir. Bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ama,
dolayısıyla acaba bu küresel kriz nereden çıktı, meselesiyle başlayalım ve o şekilde devam edelim.
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İkinci bir husus, daha söylemeye çalışacağım, bu efendim regülasyon, deregülasyon vesaire meselesine yine
bakarken dünyada 50 trilyon dolann üzerinde bir gayri safi milli hasıla var ve 7 buçuk milyon da tüketici ve
üretici var. Dolayısıyla, şimdi biz bunlara nasıl Türkiye ölçeğinde, nasıl regüle ederiz çok fazla anlamıyorum.
Ayrıca ikinci bir husus, Amerika'da benim bildiğim üç katlı bir regülasyon otoritesi var. Birinci katta işte
SPK'sı var, ikinci katta FED var ve üçüncü katta Hazine var. Ve bu üçü de uyudu ve bu regülasyonlar
konusunda İhmal gösterdi ve bunlar oldu. Tesadüfe bakın demek lazım. Yani bu kasıtlı bir deregülasyon ya
da kasıtlı bir durumdan başka bir şey değildir diye düşünüyorum.
Şimdi önce bir krizin tanımını yaparak işe girelim. Kriz mevcut fiyatlar düzeyinde, dünya fiyatlan düzeyinde,
genel dengenin bozulması, mal ve faktör piyasalarında fazlanın, buna mukabil mali piyasalarda ve kamu
maliyesinde açıkların ortaya çıkması demektir. Dolayısıyla yani Lavezye Kanunu iktisatta geçerlidir, yoktan
hiçbir şey var olmaz, var olan hiç bir şey de yok olmaz. Bazı sektörlerde açıklar, bazı sektörlerde de fazlalar
ortaya çıkacak, oluşacak, demektir. Tarihin tanıklık ettiği üç büyük kriz var. Bunlardan birincisi 1873 krizi,
ikincisi 1929 krizi. Bu İkisinde de, birincisinde Almanya'nın ortaya çıkışı, büyük bir oyuncu olarak. İkincisinde
tekrar dirilmesi. Üçüncü, 2008 krizinde ise Çin'in bir büyük oyuncu olarak Amerika'nın yanında ortaya
çıkması. Yani bizim semtimizde biz bakkallık yaparken, yanımıza bir süper market açılıyor ve bizim pazar
payımız ne olacak. Mesele bu kadar basit.
Dolayısıyla ikinci mesele tabiî ki krizin nedenlerine geldiğimizde, piyasa güçlerinin verdiği mesajların
okunması ve buna göre hareket edilmesi, ulusların çıkarları doğrultusunda değildir. Piyasa, yani "her arz
kendi talebini yaratır" Say'ın kanunu ancak ve ancak gelirinde sadece fiyat elastikiyetlerinin değil, gelir
elastikiyetlerinin de buna göre ayarlanmasıyla, gelir dağılımının buna göre ayarlan m a siy la olur. Oysa
Amerika'nın böyle bir şeyde çıkan yok. Onun için yaptığı şey, biz bîr kaleyiz, çok fazlada dış âlemle ilişkimiz
yok, bizim yapacağımız şey, iç piyasada büyümeye devam etmek, dış piyasayı kaybetsek bile. Nedir konut
sektörüne yatırım yapalım, buradaki kredileri de menkul değerleri securitization yoluyla dış âleme satalım,
kendi deyişleriyle aptal çok diyorlar, ve böylece sattılar ve sonucu beklediler. Burada FED'in, Hazine'nin ve
SPK'nın Amerikan SPK'sınm hepsinin haberi var. Ve regülasyon otoritelerinin hepside bunu bilerek yaptı.
Fakat piyasa güçlerinin buna cevabı, petrol fiyatları yükselince, reel sektörde, Amerikan reel sektöründe
sıkışma başladı. Önce otomotiv piyasasıydı, herhalde işsizlik doğmaya başlayınca mali piyasalarda mortgage
kredileri dönmemeye başladı. Ve bu sefer mortgage kredileri evlerin değerini aşmaya başladı. Herkes
anahtarını getirip bankaya teslim etti. Böylece-banka ifl a şiarıyla baş başa kalındı. Yani Amerika'da olsanız
piyasa güçleriyle ters gitmeniz ya da onların mesajını anlamamanız mümkün değil.
Şimdi peki dünyada krizin göstergeleri nelerdir diye bakalım. Krizin birkaç tane göstergesi var. Bir dünya krizi
yoksa, Japonya'da ya da uzak doğuda kriz olmuş meselesi ayrı bir olaydır. Ama küresel kriz dediğimiz zaman,
bunun birkaç göstergesi var. Birincisi, kriz dünyanın en büyük pazarında olmalıdır. Yani Amerika'da kriz
olmadıkça, dünyada kriz olduğundan bahsetmek mümkün değildir. İkincisi, mali piyasalardan başlayarak,
iflaslarla kendisini açığa vurmalı ve mali piyasaları işlevlerinden yoksun bırakmalıdır. Likidite tuzağı
dediğimiz tuzak 0 faiz olayı ortaya çıkmalıdır. Küresel ekonominin başlıca oyunculanndan olan ABD'de talep
azalmalı ve milli gelirde bir düşme ortaya çıkmalıdır. Yine bir ikinci reel piyasadaki gerileme tam İstihdam
oranı dediğimiz % 5 işsizliğin iki katından sonra krizin başladığını söyleyebiliriz. Şu anda Amerika resesyon ile
kriz arasında bir noktada. 8.9'luk bir işsizliği var, % 5 kadar da gayri safi milli hâsılasında düşme var. Bunların
hepsi toiere edilebilecek rakamlar. Tabi bir başka göstergede fiyatlar genel düzeyi düşmelidir. Bu da mesela,
bizde şu an itibariyle henüz başlamış bir şey, şu ana kadar da Türkiye'de krizin teğet geçtiğini söyleyenlerin
çok da haksız olmadığını söylemek gerekir.
Şimdi kriz neden ABD'de çıktı meselesini anlattıktan sonra, krizin tedavi yollarında ABD ne yapmalı? Benim
gördüğüm kadarıyla kendilerini de yakından tanımak fırsatı bulduğum, Beyaz Saray'daki Larry Summer ve
Feldstein ikilisi, birisi Obama'nın baş kadrolu danışmanı, öbürü de bu kriz komitesine tayin edildi, bunlar çok
Keynesyen insanlar ve yapmak istedikleri şeylerde sınırlı, birincisi diyorlar kî bir kere para arzını faizi sıfıra
doğru çekerek arttıralım, mortgage kredilerini FED üzerine alsın, böylece maliye politikası itibariyle çok fazla
üzerine gitmiyorlar. Ama 850 milyar dolarlık, geçen konuşmada 8 buçuk milyar dedi, 850 milyar dolarlık bir
paketle bu işi, vergi indirimleri de dâhil buna bir toplam talebi yükselterek bir, eğer toplam talep çok
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yükselirse, mali piyasaları da peşinden sürükleyebilir. Gerekirse FED ayrıca reel sektöre kendiliğinden
kredide açabilir diyorlar. Liberallerin çok fazla sesi çıkmıyor. Şu an itibariyle aslında onlar bir bekleyiş
içerisindeler. Ama yapılması gereken şey mal ve faktör piyasalarındaki yeni mal ve faktör fiyatlarını, denge
miktarlarını veri almak, mukayeseli avantajlann değiştiğini fark ederek, Amerika'da ki imalat sektöründeki
daralmayı durdurabilmenin imkânı olmadığının farkına da vararak, buna uygun şekilde davranmak. Hangi
sektörlerde mukayese avantajlardan vazgeçtiler ya da bunları kaybettiler buna bakmalıdırlar.
Ve ikinci bir şey, tabiî ki mali piyasaları buna karşı yani imalat sektörünün küçültürken, mali piyasaları
yükseltiyorlar, bu çılgınca bir şey yani şöyle İzlanda baktım 12 kat gayri safi milli hâsılasının üzerinde mali
piyasası var aktifleri İtibariyle, İngiltere'de 8 kat, İsviçre'de 6 kat, Amerika'da da bu kadar mali piyasalarda
tekelleşmenin getireceği büyük riskler var. Bunlan aslında sermayenin akışkanlığını arttırarak dünya
ölçeğinde gelişmiş ülkelere doğru yaymalarında yarar var. İkinci bir şey, artık Amerikan parası ya da dolar
rezerv para olma özelliğini kaybediyor. Çünkü siyasi olarak etkilenebilen, yani sosyal seçimin bir parayı,
küresel bir parayı rezerv parayı etkileyebilme olasılığının ortaya çıkması, onun dünya parası olmaktan
çıkarttığını görüyoruz.
Altın standardından uzaklaşmış, Obama'nın kafasındaki siyasi programa göre ya da bir başkasının Bush'un
kafasındaki siyasi programa göre değeri belirleniyor. Burada artık dünyada bir para otoritesinin ortaya
çıkması, IMF'e IDR diye böyle bir otoritenin verilmesi, SDR'lar ya da altın standardına bağlı bir para
modelinin ortaya çıkartılması lazım. Bir de Çin'in artık % 10'dan fazla gayri safi milli hâsılasının % 10'dan
fazla fazla vererek büyümeye devam etmesinin, dünyadaki ticaretin koşullarıyla uyuşmadığı ve böylece
kendisinin de iç gelir dağılımını düzelterek tüketimini arttırması gerektiği, aksi halde DTÖ'den Dünya Ticaret
Örgütü'nden çıkartılabileceği bir şekilde ifade edilmelidir. Aslında bu noktada bizim iktisat bilgisi olarak ya
da maliye bilgisi olarak bütün bildiklerimiz bir test oluyor. Ya Keynesyenler haklıdırlar, bu politikaları bir
sonuç alacaktır veya bundan bu politikalar sökmeyecektir ve liberallerin geri dönüşü olacaktır ve bu liberal
programlar uygulanmaya başlanacaktır. Kısa vadede tabiî ki yapılması gerekenler ya da yapılacak olanlar
tabiî ki Keynesyenlerin fikirleridir. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde 2008'in son çeyreği itibariyle Türkiye'de kriz
hissedilmeye başladı. Dünyada kriz şu yolu izledi, önce mali piyasaları vurdu, sonra reel piyasaları vurdu,
sonrada kamu maliyesini vurdu. Yani Amerikan bütçesi sıkıntıya girdi. Bizdeyse öyle olmadı.
Bizde önce ihracat sektörü itibariyle reel piyasaları vurdu, sonra kamu maliyesini vurdu, % 20 dolayında
zannediyorum bütçe kamu bütçesi yılsonu itibariyle en iyimser tahminlerde açık verecek. Ama kolladığı yer
aslında mali piyasalardı. Mali piyasaları vurduğu anda Türkiye'de genel bir paniği yaratma korkusu olasılığı
var. O bakımdan şuan itibariyle Türkiye'yi genede şanslı bir ülke olarak düşünmek mümkündür. Türkiye'de
krizin reel sektörü vurması iki yoldan oldu. Birisi İhracat azaldı, ikincisi de ihracattaki azalmayla birlikte
toplam talep daraldı ve konut sektörü, özellikle inşaat sektöründe azalma görüldü. Kamu maliyesine sızışı
tabi gelirleri azaltarak oluyor, birde kamu açığı ve borç stokunun tekrardan gayri safi milli hasılaya oranı
artacak gibi görünüyor. Burada denilebilir ki otomatik stabilizatörler devreye giriyor diye. Bizde otomatik
stabilizatörlerin çok fazla efektif olması mümkün değil. Çünkü çok büyük bir kayıt dışı ekonomi var. Zaten
mesele büyük ölçüde buradan doğmaktadır.
En belirgin, krizin en fazla vurduğu piyasa işgücü piyasası % 16.1'lik, yani hemen hemen dünyanın en yüksek
işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. Orada bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve ikincisi, tabi ki vurduğu yer kamu
maliyesi ki bizim asıl konumuz olan kamu maliyesi kısmı. Ama kamu maliyemiz bizim tarihen en hasta
kurumumuzdur. Biliyorsunuz, yani cumhuriyetin devraldığı husus borç stokuydu ve gelir yetmezliğiydi. Biz
bunu hala giderebilmiş değiliz. Yanî Fuat Paşa'nın deyişiyle, bu devlet borçsuz yaşayamaz. Cemal Paşa'nın
deyişiyle de, biz asker maaşlarını ödeyebilmek için harb-i umumiyeye gittik ve memleketin 4/5'ini bu yüzden
kaybettik. Dolayısıyla o sıkıntının hala geçmediğini görüyoruz. Ve neden, ikinci bir husus zaten kriz
çıkmasaydı da Türkiye'nin mali krizi kendi içerisinde bulutları toplamaktaydı. Ve bu aslında bir bakıma
hükümetler için bir şans olmuştur en azından doğmakta olan mali krizi dünya krizi şeklinde takdim ederek
bir şekilde kurtulma imkânı doğmuştur.
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Bizim asıl meselemiz tabiî ki gelir yetmezliğini doğuran şey bir modern devlet yapısı, kamu harcaması
sistemi kurmak istiyoruz. Fakat bizim modern, bu kamu harcaması ya da sosyal devlet anlayışımıza
uymayan, bir üretim yapımız var. Bu ikisi arasında bir geri kalmış ülkede, çok daha sosyal refah devletinin
gerektirdiği bir üretim yapısı veya bir kamu harcaması düzeni kurmak zorunda. Biliyorsunuz kapitalizmin beş
aşaması var. Eşte ticari kapitalizm, sanayi kapitalizmi, finansal kapitalizm, sosyal refah devleti kapitalizmi ve
küresel kapitalizm. Biz ikinci aşamadayız. Sınai kapitalizm aşamasındayız. Fakat sosyal refah devletinin,
devlet modelini, kamu harcamaları modelini ele almışız ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Nereden anlıyoruz
bunu? Sınai kapitalizm aşamasındayken, Amerika birleşik Devi eti eri' n de, İngiltere'de, Almanya'da kamu
bütçesinin büyüklüğü % 10'u aşmazdı. Bizde ise sadece merkezi devletin bütçesi % 35'i aştı, aşıyor. Bunun
fırsat maliyeti yok mu? var. Bizim şuan itibariyle tasarruflara, iç tasarruflara ayırabildiğimiz pay % 13. Bizim
aslında büyüme hızımız makyajlı bir büyüme hızı. Biz kendi kaynaklarımızla %2-3 civarında belki
büyüyebiliriz. Dolayısıyla nüfus artışımızın biraz üstünde % l'lik bir artışla ilerlediğimizi söylemek mümkün.
İkincisi, yani bu meselelerin ikincisi, vergi tabanı çok dar ve buradan kayıt dışı ekonomi çok yüksek, bu da
çok dolambaçlı olan vergi sistemiyle ancak bu şekilde olabilir. Seçmen kitlesi içerisinde vergi mükellefi %
20'yi aşmıyor. Dolayısıyla meclisin bütçe hakkı da dâhil her şeyi tartışmalı.
Ve hukuk devletin vergi alanına veya kamu maliyesine yansıması mümkün değil. Hukuk devletinin temel
ilkesi kanun önünde eşitlik. Vergide, on milyonun biraz üzerinde mükellef var, bunlar çalışanlarla birlikte,
yoksa tek başına, bir milyon 685 bin kişi vergi mükelleflerinin sayısı. Vergi verenlerle vergi vermeyen 48
milyon seçmen kitlesi var. Dolayısıyla kamu bütçesi bir gelir aktarma mekanizmasından ibaret. Liberaller
buna mali soygun derler. Belki çok İncitici bir tanım ama. Bu bu şekilde devam ediyor. Aslında krize kadar,
verilere bakacak olursak, devlet bütçesinin ve kamu maliyesinin oranları Mastricht kriterlerinin hemen hepsi
tutturulmuş gibi görünüyor. Bir tek enflasyon hariç. Buna mukabil bunun bütün gerisinde yatan şey
özelleştirme gelirlerinin bu amaçla kullanılmış olması, daha doğrusu bütçe dengeleri için kullanılmış
olmasıdır.
Burada Türkiye'de ne yapılmalıdır meselesine gelinince, henüz tabi kriz mali piyasaya vurmadığı için çok
fazlada paniğe kapılmanın anlamı yok, sadece toplam talepte bir düşme var. Dolayısıyla toplam talebi
arttıracak olan kamu maliyesidir, para politikası değildir. Buna mukabil Türkiye'de ısrarla bir şekilde faizler
aşağıya doğru çekilmek istenmektedir. Para politikasıyla, maliye politikası arasında bana göre bir zıtlaşma
var. Eğer siz para politikasında faizi aşağıya doğru çekerseniz, bu politika Amerika'nın politikasıdır. Çünkü
onların kalkınma diye bir sorunu yok. iki rezerv parası diye bir paralan var. Türkiye'nin ise kalkınma sorunu
diye bir sorunu var. Yani tasarrufları sıfırladığınız andan itibaren, gelecek neslin tasarruflarını bugünkü nesle
tüketim olarak aktarmış oluyorsunuz. Belki iktidarın böyle bir kendisine mahsus politikası olabilir, ama
Türkiye'nin, kalkınma istiyorsa, bundan vazgeçmesi gerekir.
Keynesyenlerin alması gereken, yani Keynesyen bir görüşle bakacak olursak şunlar yapılmalıdır diyebiliriz.
Birincisi, kamu harcamaları alt yapı yatırımları için arttırılmalıdır. Çünkü Türkiye'nin meselesi toplam faktör
verimliliğinin alt yapı yatırımları dolayısıyla kısıtlanmış olmasıdır. Ne yapılabilir işte haberleşmede,
telekomünikasyonda, enerjide, karayollarında, sulamada bu şekilde toplam talebi de arttıracak ama
sermaye stokunun kendi elimizde kalabileceği bir model kurabiliriz. Aksi halde hani vatandaşa para
dağıtalım onlar gitsin harcasın dediğiniz zaman ithalat eğilimini artırmış olursunuz ve dolayısıyla işsizliğimizi
devam ettirip fakat Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin işsizlerine yardım etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla
bundan vazgeçmemiz lazım.
Mali sektörün işlevsizleştirilmesi karşısında, Merkez Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla iç
piyasalara kredi verilebilir. Şu an için özel sektörün bankalarının böyle bir çılgınlığa girmeleri mümkün değil.
İç borçlanma kâğıtlarını veya finansal kiralamayla aylık % 5'lik faiz oranlarıyla % 60'lık bir tefeci faiziyle kredi
verebiliyorlar. Bu riskli bir alan olduğu için böyle yapıyorlar. Çünkü mülkiyeti üzerlerinde tutabiliyorlar. Özel
bankalarda bir iyi olay ortaya çıkarsa TMSF sermaye koyarak ortak olabilir. Merkez Bankası konut ve inşaat
sektörüne doğrudan kredi verebilir diye düşünüyorum. Liberallerin görüşlerine gelince, bu daha uzun vadeli
bir mesele ama şunu söylemek lazım. Bir, küresel mal ve faktör piyasalarındaki fiyatların ve mukayeseli
avantajları veri olarak kabul edip buna göre ekonomiyi örgütlememiz gerekir. Yani, bizim artık tekstilde
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mukayeseli avantajımız kalmadı. Muhtemelen otomotivdeki mukayeseli avantajımızı da kaybediyoruz
diyebilirim.
Faizin yükselmesine paralel olarak tasarrufları arttırabilmek için tasarrufların çifte vergilendirilmesinden
vazgeçmemiz lazım. Ben maliyeciyim arkadaştan mı zın hepsini bu konuya eğitmedikleri için kınıyorum. Yani
bir geri kalmış ülkede tasarruflar çifte vergilendirilirken kalkınma nasıl olabilir? Amerika'da ya da
İngiltere'de tasarrufların çifte vergilendirilmesi söz konusu muydu kalkınma sırasında. Hiçbir zaman, hiçbir
şekilde bunu maliye içerisinde de izah et, çık tasarrufun çifte vergilendirilmesi nedir efendim. Bunu bir
şekilde gündeme getirip anlatmamız lazım.
Kamu sektörünün büyüklüğünün azaltılması lazım, yani taşınabilir hale getirilmesi lazım. % 20'ler civarında
bir sekile dökülmesi lazım. Bu, bugün itibariyle yapılabilir bir meseledir. Eğer kamu borçlarını ödeyecek
olursanız ve sosyal güvenlik açıklarını kapatacak olursanız bu, bu şekilde devlet bütçesi % 20'lerin üzerine
gelebilir demektir. Yani bu hayal mahsulü bir şey değil. İkincisi ya da üçüncüsü, tasarrufları arttırmanız tabi
bu şekilde mümkün olur. Ama artan oranlı vergi tarifesinden, düşük ve düz oranlı vergi tarifesine geçmemiz
lazım. Yani piyasa müşevviklerini kırarak kalkınmayı sürdürebilmenin imkânı yok. Size mutlaka ve mutlaka
piyasanın bir şekilde bir ceza kesmesi ve geri tepmesi mümkündür. Bugünkü kamu açıkları aslında olması
gereken hususlardır. Aslında gecikmiş meseleler. Mukayeseli avantajlar değiştiği için artık genel bir teşvik
politikası zararlıdır. Sadece ve sadece mukayeseli avantajlarınızın değiştiği ve olduğu alanlarda, mesela
turizmde, gıdada, ulaşımda, haberleşmede bunları verebiliriz ama diğerlerinde kaldırmamız gerekir.
Diğer bir mesele, kamu maliyesi için piyasa ekonomisiyle barışık bir gelirler politikasının düzenlenmesi
gerekir. Türkiye'de gelirler politikası hiç tartışılmayan bir mesele. Cumhuriyetin kurulduğu tarihlerde bir
gelirler politikası geliştirilmesi tartışması var. Önce işte vasıtalı vergileri getiriyorlar, ikinci olarak iş sahaları
kuruyorlar, üçüncü olarak tekel hasılatını elde ediyorlar. Dördüncü olarakta KİT kârlarını bunun yanına
çekiyorlar. Şimdi bütün bu yapı dağıldı. Biz yeni bir gelirler politikasını nasıl inşa edeceğiz? Ve bunu neyle
yapacağız? Vasıtalı vergiler-vasıtasız vergiler meselesini gündeme getirebiliriz. Kalkınan bir ekonomide
vasıtasız vergi diye bir şey olmaz. Faktör piyasasındaki vasıtasız vergilerle bütün arz esnekliğini ve büyümeyi
kısıtlamış olursunuz. Büyüme demek faktör donanımının arzının arttırılması demektir. Faktör donanımını
kısan bir vergi sistemiyle büyüme olmaz. Sonuç olarak kısa vadeli olarak benim görüşüm Keynesyen
politikalarda bir zarar yok, ama çok fazla abartmamamız lazım. Yani faizle çok fazla oynamayalım, asıl faizle
oynanılması halinde çok zarar görüleceğine inanıyorum. Tekrardan, çünkü tüketim öyle bir şeydir ki
alışkanlık ediyor. Ve tekrardan o tüketim kalıbını terk etmemiz mümkün değil. Bugünkü sahte yüksek
tüketim kalıplarının esiri olmuş vaziyetteyiz. İkinci olarak, maliye politikasında mutlaka alt yapı yatırımlarına
dönen bir genişletici bir politika izlememiz lazım. Yoksa para basarak bir şey çözemeyiz diye düşünüyorum.
Ama asıl mesaj 200 yıldır kalkınmak isteyen, arada birde yok mu hiç bahtı kara kaderimi kurtaracak diye
kamuya seslenen bir milletin artık 200 yıldır denemediği bir modeli piyasa ekonomisi modelini bir şekilde
bütün hatlarıyla öğrenip tatbik etmeye çalışması lazım.
Tarihin laboratuarında, sanayileşmeyi piyasa ekonomisi olmadan gerçekleştirmiş bir ekonomi yok. Bunu
reddederek sosyalizm bu İşe girişti fakat bu yükün altında kaldı. Dolayısıyla, hiç kimse ne neo-liberal, ne
neo- faşist, ne neo-marksist ne de başka bir şey sadece ve sadece bir şeyi gözlemeye çalışıyoruz. Hangi
modelle ne yapılabilir? Nereye kadar kimi kontrol edebilirsiniz? Piyasa güçlerini tamamen güçle kontrol
edemeyiz, edilgen bir faktörüz ve bizim yapmamız gereken başkalarının yaptığı bir modelde yok. Yani aksi
halde özentiden ibaret olur. Sosyal demokrasi, sosyal refah devleti aşamasının bir siyasal partil eşmesi di r. Siz
bu günkü sosyal refah devletini getirip bu kalkınma düzeyinde uygulayacak olursanız sadece ve sadece
işsizlik yaratırsınız. Ve sermaye birikimini elde edememiş, vermiş olursunuz. Dolayısıyla herkes kendi
sorumluluğunun ne olduğunun farkında olarak, çünkü netice itibariyle gerici, ilerici kim ülkenin kalkınmasına
karşı çıkan engeller ve taleplerle ortaya çıkıyorsa gericidir. Kim ülkeyi daha fazla ileriye götürü yorsa,
kalkındırıyorsa, sermaye birikimine yardımcı oluyorsa o ilericidir demektir. Teşekkür ederim.
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Prof.Dr. Nevzat SAYGILI OĞLU
Sayın Güneri Akalın hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten satır aralarında da cümle başlarında da çok
anlamlı ve önemli teorik ve pratik açıdan dikkat edilecek, yorumlar vardı değerlendirmeler vardı. Bunun
içerisinde gelir gider politikasıyla ilgili düşünceleri dahil olmak üzere. Ben şimdi müsaade ederseniz zamanı
çok dikkatli kullanmak adına devam etmek istiyorum. Gazi Ünİversitesi'nden Sayın Prof.Dr. Şükrü Kızılot. Her
halde fıkrayla bir şey söyler.
Prof.Dr. Şükrü KIZILOT
Sayın rektörlerim, değerli belediye başkanım, kıymetli meslektaşlarım. Öncelikle bize bu güzel ortamı
sağlayan ve güler yüzlü misafirperverlikleriyle bizi çok güzel bir şekilde ağırlayan başta Osmangazİ
Üniversitesi sayın rektörü aynı zamanda Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fazıl Tekin hocamıza, sevgili Doç.Dr.
Erdal Gümüş hocamıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Konuşmama başlamadan önce oturum başkanı birde hemen bana bir görev verdi bir fıkra anlat dedi, başkan
deyince uymak gerekiyor. Eskişehir'le ilgili aklıma bir fıkra geldi. Eskişehir'le ilgili olduğu belirtiliyor.
Eskişehir'de tren yolunun böyle yakınında bir evde oturan kadın, bir gün mobilyacıya gitmiş ve bir gardırop
almış. Gardırobı getirip eve kurmuşlar. Biraz sonra, gittikten sonra, tren geçmiş. O trenin sarsıntısıyla,
birdenbire o gardırop sallanmaya başlamış ve dağılmış. Kadın anlayamamış, bir tren geçti ve gardırop
dağıldı. Hemen telefon açmış durumu anlatmış. Allah Allah olmaması lazım biz hemen bir ekip gönderiyoruz
demişler. Ekip gelmiş bakmış. İlk defa başımıza geliyor, hemen monte edelim demişler. Gardırobu eski
haline getirip özür dileyip gitmişler. Kadın memnun, fakat bir saat sonra bir tren daha geçmiş, yine
sarsıntıdan gardırop yine dağılmış. Kadın iyice sinirlenmiş, dünyanın da parasını vermiş. Doğrudan genel
müdürü aramış, olayı anlatmış. Demiş ki bir tren geçiyor, sizden aldığım gardırop dağılıyor birden bire bu
nasıl işi Hanımefendi ilk defa başımıza geliyor. Müsaade edin bizzat ben ilgileneceğim bu konuyla demiş. Ve
gelmiş eve, bakmış genel müdür, hiçbir şey anlamamış. Tekrar gardırobu kurdurmuş yanındaki adamlanna.
Onlara demiş, siz gidin. Hanımefendi demiş. Genel Müdür, bu belli ki bir daha dağılacak. Sizin içiniz rahat
değil. Fakat nasıl olduğunu inanın ne uzman arkadaşlar ne ben anlayabilmiş değiliz. Ben şimdi bu gardrobun
İçine gireceğim. Ve trenin geçmesini bekleyeceğim. Tren geçerken sarsıntı olduğunda nerelerde bir gevşeme
oluyor, ve nerelerden vidalar düşüyor onu bizzat elimde fenerle tespit edeceğim. Peki, demiş kadın, çözüm
buysa. Genel Müdür trenin geçmesini beklerken biraz sonra, Eskişehir dışına iş seyahatine çıkmış olan
kadının kocası gelmiş. Girmiş içeri tabi ekonomik kriz ortamı, gergin. Demiş, yahu nedir bu yaşadıklarım gün
boyunca, gittim, nereye gittiysem kriz diyorlar, senetlerimi ödemiyorlar, çeklerim karşılıksız çıktı. Öbür
tarafta ödeyeceğim bir sürü senet var, çek var, bu ekonomik kriz beni perişan etti filan derken, bir bakmış
bir gardırop. Ne! Sen bir de gardırop mu aldın demiş ya bu kriz ortamında. Ya şey. Yahu nerden çıkardın
bunu demiş. Olacak iş mi demiş, açmış kapağını, içinden bir adam. Sende kimsin arkadaş? demiş. Vallahi
demiş, ben sana şimdi tren bekliyorum desem inanır mısın be demiş. Teşekkür ederim.
Başkanın verdiği görevi yaptıktan sonra şimdi ekonomik kriz ve maliye politikasına geçeceğiz. Efendim
benden önce konuşan iki değerli meslektaşımın da anlattığı gibi, dünyada yaşanan ekonomik kriz Türkiye'yi
de kuşkusuz etkiledi. Ve Turgay hocamın da biraz önce belirttiği gibi, 1929'lu yıllardan bu yana yaşanan,
belki ondan da büyük ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık. Özellikle işsizlik birçok Avrupa ülkesinde
% 10'lara dayandı. En hızlı büyüyen ülkeler arasında başı çeken Çin son on yedi yılın en düşük büyüme
performansını gerçekleştirdi. Sanayi üretimindeki gerilemeye baktığımızda, hemen hemen tüm ülkelerde
gerilemeler oldu. Bazılarında bu gerileme % 50'lerin veya 40'lann da üzerinde oldu. Örneğin Tayvan'da %
43, Uruguay'da Ukrayna'da % 34, Japonya'da % 30, İspanya'da % 29 gibi bir gerileme oldu. Tabi Türkiye'de
bundan kendi çapında nasibini aldı. Birazdan söyleyeceğim. Finans sektöründe hepinizin izlediği gibi ciddi
sorunlar yaşandı.
Amerika'da da çok büyük bankalar battı. Avrupa'da benzer durumlar yaşandı. Devletin aktardığı destekler
ile ayakta durabildi bazı finans kuruluşları. Böyle bir ortamda, kriz Türkiye'de hissedildiğinde bildiğiniz gibi,
krizin Türkiye'yi teğet geçeceği, etkilemeyeceği iddialarında bulunuldu. Acaba teğet mi geçti, yoksa deldi de
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mi geçti, dokundu da mt geçti, birkaç rakama bakarak hafızalarımızı tazelemeye kalkışalım. Sanayi üretim
endeksine bakıyoruz, son yedi aydır sürekli geriliyor ve Şubat ayında % 23,7. Sanayi üretim endeksi 2009
yılında Özellikle en hızlı gerilemenin yaşandığı bir dönem oldu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı son on
bir aydır sürekli olarak geriliyor.
Tüm bu gelişmeler bildiğiniz gibi işsizlik oranını da yakından etkiledi. Ve işsizlik her ay adım adım ilerledi ki
Türkiye ekonomisinin, hepinizin bilindiği gibi en önemli üç sorunundan bir tanesi olan işsizlik rekora doğru
gitti. Ve son olarak açıklanan 16.1 oranı Şubat ayına ait, bir rekor oldu. Ve Dünya rekoruna doğru gidiyoruz.
Şu anda dünya ikincisiyiz. Açıklanan işsizlik oranı, yine hepinizin bildiği gibi gerçek oranı da yansıtmıyor..
Çünkü mevsimlik işçiler hesaplamada göz önüne alınmıyor, son üç ayda iş aram ayal ar buna dahil değil, aile
işçileri buna dahil değil, kayıt dışı istihdamı da göz önüne aldığımızda Türkiye'de gerçek işsizlik oranının
açıklanan % 16,1'in çok üzerinde olduğunu görüyoruz. 2008 yılında kapanan iş yeri sayısına bakıyoruz.
Geçen yıla göre, aynı dönemine göre, % 58 oranında artmış kapananlar. Peki, açılanlar ne durumda.
Açılanlarda da eğer artış varsa sorun değil ama, kapananlar artarken açılanlarda % 5'lik bir gerileme olmuş.
Bireysel kredi ya da banka kredi kartı borcunu ödemeyenler her dönemde vardı, ama hiçbir zaman böyle
olmamıştı. % 230 gibi bir orana ulaştı.
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerine bakıyoruz. Otomotiv: İhracatımızın yaklaşık % 20'sini sağlıyor
idi 2008 yılında. Otomotiv sektöründe % 50 bir gerileme var. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin üçte birini
doğrudan ilgilendiriyor, kalan üçte birini dolaylı ilgilendiriyor. Çok büyük bir durgunluk içine girdi. Tekstilde
krizin etkisiyle 200.000 işçi işten çıkartıldı. Günlerce siftah etmeden geçiren mağazalar var. Bütün bunlar
tahmin edilirken 2009 yılı bütçesi dünyada ve Türkiye'de sanki kriz yokmuş gibi hazırlandı bildiğiniz gibi.
Örneğin büyüme % 4 olarak hedeflendi, dolar kuru 1.41 olarak açıklandı, 132 milyar dolar olan ihracatımız
2008 yılı ihracatımız 149 milyar dolara çıkacağı belirtildi. 202 milyar dolar olan ithalatımızın 232 milyar
dolara çıkacağı belirtildi. Bütçe açığı 10 milyar lira civarında açıklandı. Bu arada, ithalattan alınan vergilerde
% 31 artış olacağı belirtildi . Özel tüketim vergisinde, gelir vergisinde, kurumlar vergisinde hepsinde İddialı
artış hedefleri konuldu. Başbakan teğet geçti dedi ama, gerçekten teğet geçti mi? Geçenlerde bütün
gazetelerde vardı Başbakanının bir açıklaması. Kriz sürtünerek geçti'ye dönüştü. Biraz hasar verecek,
şuandaki tanım o. Dün itibariyle kriz sürtünerek geçti, biraz hasar verecek. Acaba açıklanan rakamlar ne
oluyor? İhracatta, İthalatta rakamlar acaba ne durumda? Büyümede? Dövizde? Baktığımızda, burada bir şey
hatırlıyoruz.
Kurbanla ilgili bir söyleşide, birisi merak etmiş, demiş ki ya bu Kurban nerden geliyor? Bir diğeri de demiş ki
ben size anlatıyım demiş, bu kurbanının nerden geldiğini. Hz. Davufun hiç çocuğu olmuyormuş. Allah'a
yalvarmış ve demiş ki, ya bana bir kız çocuğu verirsen Allah'ım, ben bunu büyüyünce sana Kurban edeceğim.
Ve bir kız çocuğu olmuş. Adını da Ayşe koymuş. Çocuk büyüdüğünde onu keserken, gökten Azrail gelmiş ve
bir keçi getirmiş, bunu kes demiş. Dinleyenlerden birisi dayanamamış, yahu arkadaş demiş hangi birini
düzelteyim ben bunun yahu. Hangisini düzelteyim demiş. Ve başlamış anlatmaya. Bir defa Hz. Davut değil, o
Hz. İbrahim demiş. İkincisi, demiş, kızım olsun diye değil, oğlum olsun diye demiş. Üçüncüsü, demiş adı Ayşe
değil İsmail demiş. Getirende, demiş, Azrail değil, Cebrail. Keçi getirmedi koyun getirdi. Ben hangi birini
düzelteyim demiş.
Şimdi 2009 yılı ekonomi hedefleriyle ilgili olarak da belki anlatılacak en güzel fıkra bu, hangi birini
düzelteyim. İhracat 132 milyardan 139 milyar dolara çıkacak denildi, 149 milyara çıkacak denildi, ihracat 100
milyar doları aşarsa öpüpte başımızın üzerine koyalım. Nisan sonu itibariyle, bugün sabahleyin baktım % 35
gerileme var. Bugün itibariyle ihracatımızda % 35 gerileme var, revize programda 104 milyar dolar dediler.
104 değil bu hesaba göre 100 milyarında altına inmesi söz konusu. İthalatta 202 milyar doları 232 milyar
dolara çıkartıldı. Oysa ithalatta yapılan revizeyle yaklaşık 100 milyar dolar aşağıya inmesi söz konusu.
İthalatta alınan katma değer vergisi % 30 oranında artış, artacak diye bütçeye konuldu. % 30 rakamı tuttu
ama. - % 30 oranı tuttu. Yani % 30 artış yerine % 30 oranında gerileme oldu. Sapma oranı % 60. Özel tüketim
vergisinde, kurumlar vergisinde ve daha birçok vergide artış hedeflenirken, bunlarda da gerilemeler oldu.
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Rakamları tek tek böyle belirterek zamanınızı almak istemiyorum, zaten biliyorsunuz. Ama gerçekten artış
beklenen değerlerdeki gerilemeler çok ciddi, kurumlar vergisi örneğin % 15. Birde katma değer vergisinde,
özel tüketim vergisinde ve kurumlar vergisindeki gerilemeler önemli. Çünkü yuvarlak olarak açıklayım. KDV
toplanan vergi gelirlerin üçte biri, özel tüketim vergisi toplanan vergi gelirlerinin d ört e biri, gelir vergisi
beşte biri, kurumlar vergiside onda biri. O nedenle özellikle KDV ve ÖTV'deki bırakın artışı ciddi gerileme son
derece önemli. Bu arada hocam vergi mükellefi sayısından söz etti. Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde
aylar itibariyle yayınlanıyor vergi mükellefi sayısı. Ben merak edip zaman zaman bakıyorum. 2002'ye kıyasla
gelir vergisi mükellefi sayısında gerileme olmuş, % 5'e yakın. Basit usule tabi olanlarda gerileme var, katma
değer vergisi mükelleflerinde gerileme var. Örneğin 1.700.000 gelir vergisi mükellefi, 700.000 basit usule
tabi mükellef var, 600.000 kurumlar vergisi mükellefi var, 3.000.000 civarında katma değer vergisi mükellefi
var, ama katma değer vergisi mükelleflerinin bir kısmı gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi. Bunlarda
gerileme var. Gerileme olmayan vergi mükellefi sayısı, vergi mükellefi kim biliyor musunuz? Ciddi oranda
artış olan. Ciddi oranda artış olan, gelir vergisi mükelleflerinden hemen açıklayım, % 103 oranında kira geliri
elde eden mükellef sayısında artış olmuş, % 103 oranında. Bu çok ciddi bir zıplama. Mutlaka bunda
maliyenin denetiminin, kira geliri elde etmeyenleri tespitinde etkisi vardır ama, % 103'lük bir zıplama çok
ciddi bir oran. Buradan şu anlaşılıyor. Biraz önce Güneri hocanın da dediği gibi, aslında bu kriz bir bahane
oldu.
İnsanlar daha önceden de bazı olayları görüp, okuyup, yavaş yavaş yatırım yapmaktan, işyeri açmaktan, işçi
çalıştırmaktansa, senetle, çekle, sigortayla, maliyeyle uğraşmaktansa, gayrimenkul alalım kiraya verelim.
Anadoludaki bir sözle azıcık aşım ağrısız başım demeyi tercih etmişler. Bunun canlı bir örneğini de aylar
önce bir toplantıda yaşadım. Bir gün iş adamları ağırlıklı bir yemekteyken birisi girdi içeriye. Gören herkes
ayağa kalktı, kucakladı, ilgi gösterdi. Baktım ilgi olağanüstü, o kişiyi de tanımıyorum. Merak ettim,
yanımdakine sordum. Kim bu beyefendi? Yanımdaki iş adamı dedi ki, içimizdeki en akıllı adam o. En akıllı
adam deyince, daha çok merak ettim hani nasıl oluyor? Nedir dedim. Dedi ki, bu iki yıl önce fabrikası vardı,
sattı, bazı işyerlerini sattı, şirketlerini kapattı, gitti kira getiren bazı işyerleri aldı. Kiraya verdi. Bir kısmını da
mevduat faizi, repo, bono öyle değerlendirdi. Yılın yarısında yurt dışındadır bu. Yurt içinde olduğunda da
yine bol bol tatil yapar. Bizim bu yemeklerimizi de hiç aksatmaz, gelir adeta bize hava atarca sına. Biz ise
doğru dürüst üç gün tatil yapamayız. Tatile gitsek, aklımız ödenecek senetlerde, çeklerde, vergide, sigortada
vesaire uğraşıp duruyoruz. En sonunda, düşündük, dedik ki, yahu bu adam kadar da kazanamıyoruz biz. Bu
bizden daha çok kazanıyor. İki yakamızda bir araya gelmiyor, ve bunu İçimizdeki en akıllı adam olarak seçtik
dediler. Yani maalesef, bugün itibariyle Türkiye gerçeğinin gittiği yol, imkânları olan insanların da, yeni işler
kurması, istihdam yaratmasından çok, parasını değerlendirerek daha çok gelir elde etmesi, riskten kaçması
gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Krizle İlgili olarak, acaba ne gibi önlemler alındı, ne oldu. Biraz önceki Hz. Davut olayını tek tek vermeye
gerek yok. İşte büyüme artı % 4.7, eksi % 3.6 olarak revize edildi, IMF'nin tahminine baktığımızda, IMF'nin
tahmininde bu daha da yüksek bir oran. Onlara gerek yok. Acaba ne oldu? Bunlara da ana başlıklar itibariyle
ve birazda bilgi vererek açıklamak istiyorum. Varlık Barışı çıktı, ve denildi ki yurt dışındaki paralarınızı,
altınlarınızı, diğer menkul kıymetlerinizi getirin, yurt içindekileri de bu şekilde beyan edin, yurt dışına %2,
yurt içinde %5 vergi ödeyin. Bunlarla ilgili bir hesap sorulmayacak, vergi incelemesi de yapılmayacak, hatta
ne kadar para bloke ettiyseniz, geriye dönük vergi incelemesinde de o kadarlık matrah farkından düşülecek.
Yani, bir anlamda geriye dönük bir matrah artırımı çıkartıldı, önceki matrah artırımlarından daha cazip.
Önceki yıllarda her yıl için ayrı ayrı gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, stopaj ayrı ayrı belli oranlarda
arttırılıyordu bildirilen matrahlar. Burada global bir rakam. Ve geriye dönük tüm yılların sigortası olacak
şekilde. 14.8 milyar lira beyan edildiği Maliye Bakanlığı yetkililerince açıklandı. İlgili Bakan tarafından
açıklandı. Fakat ondan sonra mizah konusu bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunun 5.2 milyar dolarını beyan
eden kişi aslında arabasının motorlu taşıtlar vergisini bile ödememiş olan şizofreni bir adamcağız. Ben 5.2
milyar getireceğim demiş ve bu rakamda toplama dahil edilerek kamuoyuna açıklama yapılmış. O gün
açıklama yapıldığında dolar düşmüş, ekonomide bir hareket olmuş, bu kadar para getireceğim beklentisine
girmişiz. Bu kişi daha sonra geldi bana, teşekkür etmeye geldi. Dedi ki, çok kişi benimle alay etti ama siz
dediniz ki bu zavallı, gariban bir adam, iyi bir insanmış dediniz. Ben iyi bir insanım dedi. Hatta yazdınız dedi,
buna bir şey yapamazlar olsa olsa yurtdışına çıkış yasağı koyarlar dediniz. Bu da bana gelen yazı dedi,
305

yurtdışına çıkış yasağı koydular. Adamın banka kartı yok, dikili ağacı yok. 5.2 milyar getireceğim demiş,
sınıfta bu konudan söz ederken öğrenci arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar siz 1 milyar dolar, 2 milyar dolar
getireceğim diye başvuruda bulunsaydınız 100 milyar dolar olacaktı ve alacaklardı bunu dedim. Dikili ağacı
olmayan bir adam 5.2, bugün biliyorsunuz Türkiye'de hiç kimsenin 5.2 milyar lira nakit parası yok birey
olarak ve zannediyorum dünyada da yoktur birey olarak nakit parası olan. O zaman belki de 100 milyar
dolar gelecek diye açıklama yapacaklardı. Belki de IMF île var olan görüşmelerde tavrımız değişecekti,
onlara nasıl olsa 100 milyar gelecek diye. Türkiye ekonomisini ilgilendiren böyle kritik konuların pamuk
ipliğine bağlı düzenlemelerle gitmesi ve böyle 5 milyar gibi rakamların alınması olayları gerçekten yani çok
çarpıcı bir görüntü zannediyorum toplam rakam bu varlık barışında 5 milyar dolar civarında, 5 milyar lira
civarında olacak. Başka bir şekilde hayali beyanlarda var. Zaten, Mayıs'ın sonuna geldiğimiz halde maliye
yetkilileri bu konuyu açıklamadılar. Bu da vergi değil biliyorsunuz. Yurtdışındakinin % 2'si olacaktır. Tabi
yanlış yapıldı burada.
Nevzat hocayla beraber İstanbul'da bir bankanın genel müdürüyle yemek yerken şunu söyledi banka genel
müdürü, tabi onlar olayın mutfağındalar. Bizim için büyük fırsattı bu yurtdışından gelecek paralar. Anında
kanunu çıkartacaktık, çünkü Avrupa'da sallantı vardı. Bankalar battı, batıyor, paralar gitti, gidiyor derken
mevduat güvencesini artıracaktık. Ondan sonra % 2 vergi falanda demeyecektik, Türkiye'ye paralar akacaktı;
ama biz geciktik dedi. Halen biliyorsunuz mevduat güvencesi 50.000 TL, oysa birçok ülke örneğin Almanya
sınırsız hale getirdi. Biz bu konuda çok yavaş hareket ettik, daha ötesine, yapılması gerekenleri yapamadık.
Çıkarttığımız varlık barışı yasası eksik çıktı, bir takım sıkıntılar yarattı. Güvence de olmayınca, yurt dışında
parası olan adam ben niye getireyim dedi ve getirmedi. İndirimli kurumlar vergisi geldi. Ama bunun
uygulama esaslarıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar henüz yapılmadı. Hâlbuki seri hareket etmek gerekiyor.
Madem bir önlem, önlemin adını koyduk. İki ay önce bir yerde bir panelde sunuş yaparken, Nevzat hoca,
uzun uzun bunun nasıl olacağını anlatmıştı. Ayrıntıları Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu vesaire verilecek
denildi. Daha henüz hiç belirlenen bir şey yok. Bu da ciddi bir sorun.
SSK prim indirimi uzatıldı, o beşer puanlık indirim. Merkez Bankası % 16.75 olan faizleri beş ayda % 9.25'e
çekti. Ve bu döviz repo piyasasını yeniden açtı bildiğiniz gibi. Kısa çalışma ödeneği üç aydan altı aya
çıkartıldı. Ve ödeme tutarı da % 50 arttırıldı. Bu arada, KDV ve ÖTV'de bazı indirimler yapıldı. Tüketici Kredisi
kullananlarda kaynak kullanımı destekleme fonu % 15'den 10'a indirildi. Bunlar alınan vergilerle ilgili
önlemler. İnşaatta biliyorsunuz, özellikle konutlarla ilgili bir önlem alındı. KDV % 18'd en 8'e indirildi. Kulağa
hoş geliyor ama pratiği çok farklı. Yani bestesi güzel. Tarih dersini hoca anlatırken çocukların aklında kalsın
diye müzikle anlatırmış. Örneğin Malazgirt Savaşı'nı anlatırken "1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Alparslan
Diojen'i laylaylaaala" böyle anlatırmış. Kaldırmış öğrenciyi. Demiş ki evladım, gel bakalım anlat Malazgirt
Savaşı'nı. Çocuk başlamış "nananaaalalalala nannannaa" olum bu ne biçim Malazgirt Savaşı demiş. Hocam
demiş güftesi yok ama demiş beste nasıl beste. Beste güzel, konutlarda iniyor yaklaşıyoruz. Türkiye'deki
konutların % 95'i net alanı 150 metre kare ve altında. 150 metre karenin altında % 95'i. Demek ki % 95'ini
halkın ilgilendirmiyor. Kimi ilgilendiriyor? Net alanı 150 metre karenin üzerinde olanları İlgilendiriyor. Bu
brüt 200 demektir. 250 metre kare villaları, yalıları, lüks konutları, onlara indirim var. Geçen hafta
İstanbul'da büyük bir inşaat firmasının CEO'suyla konuşurken dedi ki hocam, bizim yaptığımız o büyük
konutlar var ya milyon dolara sattığımız, onu alanların zaten dedi parasal sorunları yok, dedi. Yani, bu
indirim falan onlara ilave bîr talep yaratmayacak diyor. Ayrıca, dedi, biz bir kaç firma kurallara uyuyoruz.
Ama çoğu bir milyon dolara sattığını zaten beş yüz bin dolar gösteriyor tapuda. Bu da mecburi olarak
indirilmiş oluyor. Evet, bu yanlış oldu. Bir de işyerlerinde indirdik. Ama üç aylık bir süre için oldu. Yani bugün
inşaata giren birisi inşaat bitene kadar bundan yararlanamayacak. Bu üç aylık dönemde tamamlanıp teslim
edilenler için olacak ki, inşaatı, hemen şöyle bir sihirli değneği yok ki arsaya hemen şöyle dokununca bina
fışkırsın. Yani fiilen de yararlanmak çok zor. Oysa burada 150 metre karenin altındaki konutlara yönelik bir
takım avantajlar getirilip onların talebi arttırılıp inşaat sektörünün canlandırılması suretiyle ekonomiye bir
hareket pompalanabilirdi. Ne biliyim banka kredi faizlerinin düşük tutulması olabilirdi, tapu harcı
sıfırlanabilirdi ki tapu harcının da üç aylık bir dönem için indirilmesi güzel bir olay. Ama burada yapılması
gereken süreklilik olmasıydı. Katma değer vergisinde 150 metre kare, 150 metre kare ve daha üzerine
çıkınca birden bire % 18 oluyor % l'lik oran. Birtakım muvazaalı yollara neden oluyor. Onun yerine Örneğin
150 metre kareye kadar % 1, 150 metre kareyi aştığında, aşan kısım için % 18, çok daha anlamlı olurdu.
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Maliyeci arkadaşların hangisiyle konuşsak, bu tip bir artan oranlı tarifeye evet diyorlar ama nedense
yapılmıyor.
Otomotivde, özel tüketim vergisi oranları indirildi biliyorsunuz, özellikle 1600 cc'nin altındakilerde ciddi bir
indirim oldu. % 37 olan oran % 18'e indirildi. Ciddi bir talep oldu, diğerlerinde de indirildi, ama örneğin % 60
ÖTV % 54'e, % 84 % 80'e indi. Panelvanda % 10'dan bire indik. Burada dönüp bakıyoruz üç aylık bir dönem,
ve gerçekten otomotiv satışlarından elde edilen vergi gelirlerinde ciddi bîr artış olmuş ÖTV'de. Ama olay şu.
Otomobilcilerle, bu otomotiv sektörünün önde giden isimleriyle, bundan üç ay önce yaptığım bir toplantıda,
şunu söylediler: Lütfen hükümet yetkilileri ve maliyeciler otomobilde indirim yapacağız, vergiler yüksek
vesaire demesinler. Bizim tek isteğimiz bu. Merak ettim niye dedim. Hocam dedi kriz çıktı, o günden bu
yana geldik Mart ayına, devamlı söyleniyor, normal otomobil alacak müşteri dahil yahu bu inecekmiş diyor,
dışarı çıkıyor. Biz normal müşterilerimizi de kaçırdık indirim diye. Dolayısıyla altı ay süreyle kimse indi,
inecek İnmek üzere filan diyerek, otomobil almadı. Altı aylık birikmiş bir talep bir anda hücum etti, olayın İç
yüzü bu. O bîr aylık artışın. Oysa 2001 krizinde böyle olmamıştı. 2001 krizi olduğunda ben Sabah
gazetesinde yazıyordum, "İndirin Vergileri Canlasın Ekonomi" diye bir yazım çıkmıştı manşetten
koymuşlardı. Sonra iş dünyası da benzer bir talepte bulundu, hükümet ertesi gün indirdi. Beyaz eşyada %
200, otomotivde % 69'luk bîr artış olmuştu. Seri hareket etmek gerekiyordu vergilerle ilgili olaylarda ama
maalesef edilemedi. Ama yansımaları beyaz eşyada elektronik eşyada da olumlu. Mobilyada, mobilyaya
yönelik olanlarda ve oralarda sürümden kazanmak anlamında vergiler düşünce onun psikolojik etkisiyle bir
artış oldu. Bu tüketicilere yönelik bir anlamda bir mali destekti.
Malîye politikasında bazı hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenlerden bir tanesi kamu mal
ve hizmetlerindeki harcamalara yönelik önlemlerdi. Bir tanesi tüketicilere yönelikti. Bir başkası da şirketlere
yönelikti. Özellikle şirketlerle ve tüketicilerle ilgili biraz önce birkaç Örneğini verdim. Düzenlemeler yapıldı.
Etkileri olumlu olarak yansıdı. Geçen yılın Nisan ayına göre katma değer vergisi % 49 oranında arttı. Bu yılın
Nisan ayında, önemli bir gösterge. ÖTV'de % 9 oranından arttı. Peki, ne yapılmalı. Lokomotif sektörler olan
inşaat, turizm, otomotiv, tekstil gibi sektöre yönelik kalıcı ve süreklilik arz eden Önlemler alınması gerekiyor.
Çünkü bu kriz bildiğiniz gibi öyle üç ayda beş ayda geçecek bir kriz değil. İnşaatta KDV düşürülmeli. Tapu
ha randa ki indirim sürekli olmalı. Burada inşaatın vergileri düşük olursa, alıcıyla satıcının müşterek
menfaatlerinin birleşmesi olayı ortadan kalkar. Ve devlet gelir ve kurumlar vergisinden kazanır. Gelir ve
kurumlar vergisinden kazanınca inşaatçı mecbur kalınca sattığı fiyatı göstermeyi, o sektördeki kayıt dişilik
önlenmiş olur. Yani kayıt dışı istihdam, malzeme alırken faturasız alma ve zincirleme uzaması. Çünkü
ekonominin üçte birini ilgilendiriyor. Bu yönüyle bakılması gerekiyor. Vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı.
İşsizlik ücretinin ödemesi son derece düşük, işsizlik fonunda var olan paranın % 10'u dahi işsizlik sigortası adı
altında verilmiş değil. Böyle bir kritik durumda yapılacak olan ödemelerin tutarı ve süresi arttırılmalı. Dolaylı
dolaysız vergilerin ciddi anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü sürekli dolaylı vergilere yükleniliyor ve
buda ülkemizin kronik sorunu olan kayıt dişiliği arttın yor. Fazla vergi vergiyi öldürüyor. Örneğin akaryakıtta
dünya rekoru bizde bildiğiniz gibi. Rafineriden yaklaşık elli kuruşa çıkan benzinin pompa fiyatı üç liranın
üzerinde. Bu insafsız vergiler dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ve kaçağında bol olduğu bir olay, kâr oranı da
yüksek.
Nevzat hocadan gümrük müsteşarıyken duymuştum. Daha sonra bir daha sordum. O zaman bana demişti ki;
bir konteyner kaçak sigaradan bir milyon dolar kaçakçılar para kazanıyorlar. Çok ciddi bir kazanç. Alkollü
İçkide oranlar çok yüksek ve kaçaklar fazla. Şarapta % 70 civarında, sofra şarabında. Bir yıl önce yine
Antalya'da bir sunuşumda sayın Başbakan ve Turizm Bakanı'nın olduğu bir toplantıda sofra şarabında % 638
dediğimde. Turizm Bakanı müdahale etmişti, "sayın hocam hesabınızda bir yanlışlık olmasın" hayır efendim
arz edeyim dedim ne söylediğimi. Tabi dedi bu oranlar çok yüksek ben bu işe el atacağım dedi. Genellikle
Maliye başka bakanları karıştırmaz işine ama etkili oldu sofra şarabındaki ÖTV indirildi ve kaçakta %
70'lerden % 40'lara kadar filan düştü. Bartır olayı var. Türkiye'de yeterince bilinmeyen, çok önemli bartır
ekonomiyi canlandırmada çok önemli bir ölçü olabilir. Belki birazdan Nevzat hocam bu konuda özel
çalışması var, o daha ayrıntılı anlatabilir ama, Bartır göz ardı edilmemeli. Sayısız avantajlan var.

307

Teşvik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Çünkü Makedonya'nın ilanlarını görüyoruz gazetelerde, "Gelin
Makedonya'ya yatırım yapın" diyorlar. Türkiye gazetelerinde, televizyonlarında ve şu imkânları sağlıyoruz
diyorlar; bedava arsa, beş yıl vergi tatili, indirimli bir takım oranlar enerjide, primde. Kayıt dişilik ile
mücadelede biraz daha farklı önlemler getirilmesi gerekir. Oaha önce ben yazdım, birkaç yerde de
tekrarladım. Bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü Maliye yetkilisi arkadaşlarla da, sayın müsteşarla da
konuştuğumda tepki gösteren olmadı. Sizde giden arkadaşlar görmüşsünüzdür. Çin'de yemek yediğinizde,
getiriyorlar bir fiş veriyorlar ve üzerinde bir kutucuk, gri bir kutucuk. Ben merak ettim sordum, ne dedim?
Dediler ki kazıyorsunuz içinden, 50 yuhan çıkıyor, 500 yuhan çıkıyor, 10.000 yuhan çıkıyor veya Çin
maliyesine katkınızdan dolayı teşekkür ederiz diyor.
Bizim halkımız toto, loto, piyango, kazı-kazan gibi olaylara çok meraklı. İddia ediyorum Türkiye'de faturalara
ve fişlere kazı kazan konulsun, hatta bir pilot bölgede seçilsin, orada vergi gelirlerinde, belge düzeninde
patlama olur. Böylece vergi iadesinin kaldınlmasından çıkan, doğan boşluk fazlasıyla doldurulmuş olur.
Bunun hiçbir maliyeti yok hatta sponsorları da bulunur. Bir otomobil çıkar, birine bir ev çıkar gazetede
röportaj konusu olur vesaire. Ya da nakit puan kullanımını, nakit puan yerine, nakit yerine, kredi
kartlarından nakit kullanıldıkça iki puan üç puan nakit verilir. Kredi kartına özendirilir insanlar. Bu ve benzeri
olaylar bizdeki çarpık vergi yapısını dolaylı vergilerden dolaysız vergilere doğru kaydırabilir. Ödenmeyen
vergi ve sigorta borçlarıyla noktalamak İstiyorum. Dün ayrıntısını yazdım. Rakamları a rastın p tespit
ettiğimde ben bile inanamadım. Bağ-Kur'un gecikme zammı hariç 30.926.000.000 lira alacağı var gecikme
zammi hariç Bağ-Kur'un. SSK'nın gecikme zammıyla birlikte 12.211.000.000 lira alacağı var. Vergi alacağı
30.203.000.000 lira ama buna motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti, gelir vergisinin İkinci taksiti filan dâhil.
Onları düştüğümüzde gecikme faizi hariç 25.000.000.000 lira artı gecikme faizi vergi alacağı var. Hepsini
topladığımızda 100.000.000.000 lirayı aşıyor. Yani bütçenin yansından fazla, bütçenin gelirlerinin yarısından
fazla. Af demiyorum. Ödeyenler hemen şikayet ediyorlar haklı olarak. Ama ödeme kolaylığı, faizlerin gözden
geçirilmesi vesaire gibi bir takım kolaylıklar sağlanabilir. Çünkü şuandaki mevcut tabloda durum gerçekten
çok ciddi.
Konuşmamı bir fıkrayla bitirmek istiyorum, durumun çok ciddi olduğuyla ilgili. Başkan ona itiraz etmez.
Efendim adamın birinin çok yaramaz bir oğlu varmış. Belki çok sık anlatıyorum ama burada anlatmadım.
Camlan kırarmiş, otomobilleri çizermiş, duvarlara yazı yazarmış, akşamda komşular gelir şikâyet edermiş.
Sizin oğlanlar şunu yaptı, büyük oğlan arabamı çizdi küçük oğlan lastiğini patlattı filan. Adamcağızın burasına
gelmiş ve almış kasabanın rahibine götürmüş. Olayı anlatmış. Demiş ki rahip efendi kurtar benî. Bunlar şunu
şunu yapıyorlar ama, bunların yapmadıklarını bile bunlardan biliyorlar. Yani mahallede ne olsa bunlar yaptı
diyorlar ve gelip soruyorlar. Demiş ki tamam. Sen git eve ben bu işi çözerim. Büyük oğlana demiş ki sen gel
yanıma. Küçüğe de sen dışarıda otur. Büyük oğlana, evladım söyle bakalım Allah nerede? Ses yok. Yavrum,
söyler misin bana Allah nerede? Yine ses yok. Hafif sinirlenmiş. Oğlum sana soruyorum. Söylesene Allah
nerede? Yine ses yok. Sinirlenmiş rahip. Sana söylüyorum, söylesene Allah nerede, çabuk söyle bana falan,
diyince çocuk bakmış kapı açık, fırlamış kapıdan ve koşa koşa kardeşinin elinden tutmuş eve doğru gitmişler.
Nefes nefese evden içeriğe girmişler. Odalarına çıkıp kapıyı kilitlemişler. Küçük kardeşi nefes nefese, ağabey
ne oldu? Ne var? Demiş ki sorma. Bu sefer olay çok ciddi. Ne oldu? Tanrı kaybolmuş, bizden biliyorlar.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Evet bu fıkradan sonra, son konuşmayı Maliye Bakanlığından Ahmet Kesik arkadaşımıza veriyorum.
Buyurun sayın Kesik.
Doç.Dr. Ahmet KESİK
Üstat teşekkür ederim. Sevgili saygı değer Fazıl tekin hocamıza, sevgili Erdal Gümüş hocamıza teşekkür
ediyorum bu mükemmel organizasyon için. Tabi sabahtan beri çok ilgi çekici konuşmalar olduğu için
dikkatlerde yavaş yavaş dağılıyor, çünkü içeride hava oldukça ağır. Efendim ben konuşmamı on beş dakika
içinde sınırlandıracağım. Sayın başkanım, siz kriz döneminde maliye politikaları diye bize böyle bir görev
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verdiniz bu panelin başlığı olarak. İzninizle bende kriz yokken maliye politikaları üzerinde durmak istiyorum.
Ve sunuşumun başlığını bu şekilde atmak İstiyorum. Hepimizin bildiği ve hocalarımızın da söylediği hani mali
piyasalar büyüdü ve bu süreçte finans mühendisliği ekonomi olarak algılanmaya başlandı. Borsa haberleri,
kur haberleri, bankacılığın bir takım karmaşık türev ürünleri ekonomi olarak algılanmaya başlandı. Ve bu
tecrübeyi hep beraber yaşadık, ve sonuçta sonuçlarını da hep beraber görüyoruz. O pırıltılı dönemde görev
yapmış bir arkadaşım, oturmuş, işini kaybettikten sonra, kitap yazmış. Girerken şunu söylüyor girişte; yirmili
yaşlarını süren birkaç genç ekranlardan bankanın pozisyonlarına bakardık. Bize seçilmiş olduğumuzu
hatırlatan o büyülü görüntüye. Seçilmiştik, çünkü bir insanın masa başında yapabileceği en heyecanlı işi
yapıyorduk. Seçilmiştik, çünkü babalarımızın ve belki de çocuklarımızın göremeyeceği paralar kazanıyorduk.
Seçilmiştik, çünkü farkında olmadan ülkeyi tarihinin en büyük ekonomik krizine hazırlıyorduk. Ben bir
bankacıydım. Tarihin en çılgın dönemlerinden birinde bir bankanın fon yönetimi bölümünde çalışmaya
başlayıp, kısa bir süre içerisinde çoğu insanın hayatı boyunca göremeyeceği heyecanlar, paralar, trajediler
ve ihanetler gördüm. Hayatlarında başka bir iş yapmadılar. Kendilerine olan inanılmaz talebin getirdiği
anormal maaşların sırtına binip, evlendiler, çocuk sahibi oldular, ev kredisi aldılar. Onlar bankacıydı. Onlara
karada ölüm yoktu. Kışın Avrupa'ya kayağa gitmeye, yazın tekneyle dolaşmaya mecburdular. Kalan
paralarını da yine aynı piyasalara yatırdılar. Anneleri, babaları gibi kazandıkça daire almadılar. Piyasa
ekonomisinde emlağa yatırmadılar. Parayı borsadaki en top listeye ya da en yüksek faizli bonoya yatırmak
gerektiğini, böylece ebeveynlerinin hayatı boyunca göremediği paraları genç yaşta kazanıp, erken emekli
olacaklardı. Nitekim çoğu erkenden eve döndü, ama emekli oldukları için değil.
Şimdi bunu biz yaşadık ve Türkiye'de de bunun bu geçtiğimiz süreçte İzlenimlerini, tecrübelerini yaşadık. Şu
anlamda tabi bize uzun yıllardan beri gerek uluslararası ilişkiler kapsamında gerekse içerde, biraz meselenin
bu yönü öne çıkartılır oldu. Bu finans mühendisliği çok böyle pırıltılı bir iş, ve bütün ekonomilerin üzerinde
durması gereken bir konu olarak ya da böyle önemsemesi gereken bir konu olarak ortaya kondu. Bu artık
çok ezberlendi, kredi kanalından etkileniyor, portföy kanalından etkileniyor, dış ticaret kanalından
etkileniyor. Ve alınan önlemler tabiî ki bunlara rağmen tabi güven ve belirsizlik tam olarak çözülemedîği için,
tam istenen sonucu vermiyor. Ama son günlerde iyi haberler alınıyor, işte Amerika'daki stres testi sonuçları
gayet iyi geldi, herkes seviniyor.
Yine dünyada ticarete ticaretle ilgili ve diğer konularla ilgili ekonomik veriler, temel ekonomik veriler iyi.
Türkiye'de de kapasite kullanım oranları, sanayi üretim endeksi azalarak, azalmaya devam ediyor. Yani
burada bir iyimserlik var. Ama tabi genel yaklaşım ABD gibi büyük ekonomilerin bankacılık kesimindeki
sorunları çözmeden, bu krizin döneminden sonra tam olarak toparlanma olamayacağı yönünde bir yaklaşım
var. Ve klasik bildiğimiz bu maliye politikalarıyla meselenin çözülemeyeceği ve nihayetinde az önce ifade
ettiğim bu bankacılık kesimine ilişkin düzeltme işlerinin, hareketlerinin, politikaların öne çıkması gerektiği
yönünde görüşler hâkim. Ki bu süreç içinde işte sürekli olarak bu Keynesyen politikalardan, maliye
politikalarından çekinmeyin, işte vergileri düşürün, harcamaları arttırın düşüncesi, ya da yaklaşımı tüm
dünyada tavsiye edilen, tabi semeresini veriyor ve ülkelerin bütçe açıklarına baktığımız zaman, İki ya da üç
yıl öncesine göre ülkelerin bütçe açıklan dört, beş kat artmış durumda bu 2009 için. Peki burada ne
söyleniyor, İşte küresel anlamda reformlar üç alana odaklanması gerekir deniyor, bütün bunların içinde.
Saydamlık, düzenleyici reformlar, düzenleyici kuruluşlar arasında ilişkiler ve uluslar arası finansal
kuruluşların reforma tabi tutulması.
Şimdi meseleye daha uzun bir perspektiften baktığımız zaman, kriz sürecinnin dışında baktığımız zaman ve
Türkiye üzerinden baktığımız zaman bunlar aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Ve kriz, nihayetinde bir şekilde
bitecek, bu bir gün bitecek ve dünyadaki ekonomik faaliyetler bir şekilde normale dönecek. Ama bu süreç
mutlaka gelişmekte olan ülkeler ve başta Türkiye olmak üzere bir takım yapısal sorunları mutlaka masaya
yatırmamız gerekiyor. Meseleye o perspektiften bakmamız gerekiyor. Aksi halde, işte efendim bu ay sanayi
üretim endeksi artık filan, evet düşüyor, ama geçen ayki gibi değil. İşte kapasite kullanım oranlan filan. Yani
bunlar aslında uzun vadeli bakış açısından bence çok bir anlam ifade etmiyor. Şimdi, 9 Aralık 1999'dan
itibaren Dünya Bcinkası, OECD, IMF ve Avrupa Komisyonu'nun bu işlere yaklaşımına baktığımız zaman
meseleyi nasıl görüyorlar, nasıl, neler tartıştık, 9 Aralık 1999'dan itibaren. Dünya Bankası diyor ki, bir kere
tavan koy diyor, harcamalara tavan koy diyor. Yani buna malî disiplin diyor. İkincisi, kaynaklarını uzun vadeli
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olarak tahsis et, diyor. Üçüncüsü de, diyor ki, en düşük maliyetle kamu hizmeti gerçekleştir. Öbür taraftan
OECD'ye bakıyoruz. Bir takım kurumsal düzenlemelerden bahsediyor, saydamlık, hesap verebilirlik, sağlam
değerlere dayanan ekonomik projeksiyonlar, çok yıllı bütçelemeler. IMF'e bakıyoruz faiz dışı fazla. Yani, bu
süreç içinde, eğer hedeflenen faiz dışı fazla hedefini gerçekleştirmişseniz, meseleyi çözmüş oluyorsunuz, ve
karşılıklı olarak anlaşmış oluyorsunuz. Ve bir anlamda da kendinizi doğru yolda olduğunuz konusunda teyit
ediyorsunuz.
Borç dinamikleri, evet normal ödeniyor, çünkü ben bütçe açığımı düşürdüm. Faiz dışı fazlayı gayet yüksek
seviyede gerçekleştirdim. Hatta bazı yıllarda hedefin üstüne çıktım. Ve bu arada yapısal reformlar önerilir.
Ve bu yapısal reformlar da yine dediğim gibi saydamlık, hesap verilebilirlik benzerî birtakım jenerik
şeylerdir. Ve bu anlamda atılan adımların ki, zaten Türkiye'de reformlar hep böyle kriz dönemleri
sonrasında olmuştur, oda bir gerçek. Yani 1994 krizinden sonra da, 2001 krizinden sonra da, Türkiye'de ciddi
anlamda kamu yönetimi reformu anlamında ciddi anlamda adımlar atılmıştır. Ama ben hala işin özünü
kaçırdığımı düşünüyorum, o rakamların gerisindeki ilişkilerin, yapıların, politikaların, işlerin, süreçlerin
gözden geçirilerek, burada bir takım iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada da
sektörel çalışmalardan bahsediyorum. Sektörlerden bahsediyorum. Tabî bu kamu sektörünü ilgilendiren,
yani kamunun içinde direkt doğrudan bulunduğu sektörlerden bahsediyorum.
Dün Aykut hoca çok doğru bir şekilde söyledi, "Başka bakanlıklar hata yapar bunun ceremesini Maliye
Bakanlığı çeker. Maliye Bakanlığı ödenek bulmak zorunda kalır" dedi. Aslında dünkü yorumun arkasında da
ben aynı kendi şu anda söylemeye çalıştığım şey var diye düşünüyorum. Çünkü, bizde kurumlar sadece
ödenek ister ve herhangi bîr başarısızlık ya da sıkıntı durumunda Maliye'den ödenek alamadıklarından
bahsederler. Ve Maliye'nin yeterince ödenek vermediğinden bahsederler. Ama hiç kimse oturupta bu
yeterli ödenek tanımı nedir, bunun üzerinde kimse durmaz, böyle bir sis bulutu içinde ve genelde de zaten
burada kaybeden taraf biz oluruz, çünkü, sektörel bakanlıklar, icra bakanlıkları her zaman sizden güçlüdür,
bununda altını çizmek lazım. Çünkü hakikaten önemli işler yapıyorlar, ben bunu yadsımıyorum. Olması
gerekende bu zaten, ama öbür taraftan da meseleyi biraz kesme döndürmek gerekir diye düşünüyorum.
Çünkü ortada bir ödenek ya da hizmet ilişkisi yok. Tabi şimdi yönetimde üç farklı yaklaşım var. Uzun vadeli
düşünürsünüz, önceliklerinizi belirlersiniz, kısa vadeli düşünürsünüz, yıllık programları götürürsünüz, bir de
kısa vadeli düşünürsünüz, kriz çözersiniz. Bizde, biraz daha böyle kriz çözmeye yönelik meseleler, daha kısa
vadeli meseleler.
Biz aslında 1960'lı yılların başında ilk beş yıllık kalkınma planında bunları yaşamışız. Yani beş yıllık kalkınma
planı 40 gün Bakanlar Kurulu'nda tartışılmış. Ve gerçekten çok önemli radikal ifadeler hükümler varmış.
Ama zaman içinde icracı bakanlıklar, bu taslak beş yıllık kalkınma planındaki o önemli hususları çıkarmışlar.
Mesela bunlardan bir tanesi toprak reformu. Ve bu ilk kalkınma planındaki kopuş noktası şuradan olmuş,
planlamacılar demişler ki evet biz bu planı yaptık ama bu yetmez, bunu nasıl uygulayacağız? Yani
düzenlemeleri de tart.şalım ve düzenlemeler ile planın bir bağlantısını kuralım demişler. Ve zaten orada ip
kopuyor. Ve plancıların hepsi istifa edip ayrılıyorlar. Hatta dönemin Sanayi Bakanı Fethi Çeiikbaş diyor ki,
böyle şeyleri tartışmaya gerek yok, ne yapacağımı ben biliyorum, bunlar benim kafamda, bu plancıların işi
değil diyor ve Osman Nuri Torun, Atilla Karaosmanoğulları, hepsi istifa edip ayrılıyorlar. Yani burada şunu
söylemeye çalışıyorum, bakın biz bunu altmışlı yıllarda, bizim plancılar bunu söylüyor. Çünkü, ben bu aşama
denen planla uygulamanın birbiriyle çok bağlantısı olması gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bu işler aslında
fantezi olarak algılanıyor. Ben size söyleyeyim. Çünkü, bunlar tartışılmaya başlanıldığı zaman hayatın
gerçeklerine dönelim gibi bir yaklaşım oluyor, hayatın gerçeği de işte ne kadar taban fiyat vereceksin? İşte
efendim sen şu kuruma ne kadar ödenek vereceksin? Şu kanunun şurasını nasıl düzelteceksin? mesele
oraya gidiyor. Hayatın gerçeği de bu oluyor, ama kısır döngüden kurtulunamıyor. O yüzden, bu fantezi
işlerini daha bir Önemsememiz lazım.
Evet ne oluyor 40-50 yıl sonra İngiltere diyor ki dokuz tane, 50-60 yıllık bir hedef koymuş, yani dokuz tane
zorluk diyor. Bu, İngiliz halkının, toplumunun, cemiyetinin, dokuz tane zorluğu var. Bu zorlukları aşabilmek
için de 30 tane hedef belirlemiş. Hedefin içi, dışı, sağı, solu belli. Bu dokuz zorluklar 30 hedefi belirliyor, ve
bütün kurumlar, mahalli idareler dahil, bununla kendileriyle bağlantı kuruyorlar. Yani harcadıkları
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ödenekler, harcadıkları paralarla bunların bağlantısını kuruyorlar. Ve bizde, hemen akabinde Maliye
Bakanlığı'yla ya da İngiliz Hazine'siyle ilgili bakanlıklar sözleşme imzalıyorlar. Çünkü bir hedef koyuyorsun,
belirli 30 hedef ve o dokuz zorluğa doğru gidiyorsun ve nihayetinde buna uygun bir bütçeleme yapıyorsun.
Şimdi uzatmayayım, ve bizdeki ne oluyor? Bizdeki tabi planlar, aslında ne bulursak içine dolduruyoruz.
Aslında plan hazırlama süreci çok güzel bizde, ama her şeyi içine bir niyet listesi halinde içine
doldurduğumuz için sahiplik meselesi de yok yani. Çünkü idarede bunu bir şekilde sahiplenemiyor, çünkü bu
Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir programı. Şimdi, Türkiye'de büyüme uzun yıllardan beri dış kaynaklı. Yani
cari açıkla sağlanıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yüksek büyüme olduğu dönemlerde cari açık verdik. Ve dış
kaynak girişiyle büyüyen ve dış kaynak çıkışıyla küçülen bir ekonomi var. 1993'te % 3.5 açık vermişiz, 8.1
büyümüşüz. 1994'te % 2 fazla vermişiz, 6.1 küçülmüşüz. 2000'de 3.7 cari açık vermişiz, 6.8 büyümüşüz.
2001'de
1.9 carî fazla vermişiz ve 5.7 küçülmüşüz. Peki ya ne yapalım. Ekonomideki büyümeyi
hızlandırabilmek için tasarruf ve yatırım oranlarını arttırmamız gerekiyor.
Çin % 51 tasarruf yapıyor. Ulusal tasarruf. Hindistan 35, Norveç 41, Rusya 32, Güney Kore 28, Endonezya 28,
hocam % 13 demiştim hesaplamalarıma göre ki bu en son açıklanan 16.4. Peki 2011'de ne olacak? 15.6.
Hayatı çok fazla değişmiyor. Peki bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur bence, Türkiye tasarruf etmiyor,
ama yatırım yapmayı becerebiliyor. Bu da tabi daha çok tükettiğimizi ve aradaki farkı ithal ettiğimizi
gösteriyor. Çünkü toplam tüketime baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri toplam ekonomi içerisinde %
84.7, Yunanistan 87.9, Portekiz 85.3 toplam tüketimin ekonomi içindeki payı, Türkiye 83.5. Peki Çekler 67.5,
Hindistan 65, İrlanda 62, Norveç 61, Çin, 48. Ne yapmalı? Bir kere katma değeri teknoloji ağırlıklı ürünlere
doğru gitmemiz lazım. Bu krizle hiçbir ilgisi yok bu işin. Türkiye bunları 50-60 yıldır tartışması gerekir ve bu
yöne doğru ve ben bu yüzden ilk beş yıllık kalkınma planına hala üzülürüm. Yani ben o yıllarda 65'te doğdum
ama, yani Atilla Karsosmanoğlu'nun anılarını okuyunca gerçekten üzüldüm, yani onlar adına ve ülke adına.
Bilgi, teknoloji, inovasyona dayalı bir ekonomik alt yapıyı üretim süreçlerimize dahil etmemiz lazım. Eğitim,
sağlık, hızlı geçiyorum eğitim, sağlık ve Ar-Ge'yi. Ara mallar ithalatı, 150 milyar dolar ara malı ithalatımız var,
bunları yerli üretimle temin etmemiz lazım. Kendi iç dinamiklerimizi, güçlü yanlarımızı ortaya koymamız
lazım. Ben bunları birkaç ay önce Antalya'da sunuş yaparken, işadamları inovasyonla ilgili bir sunuş
yapıyordum, dedim ki bakın siz bazen duyuyorum silikon vadisi filan yapmak istiyor bazı vilayetler, yani
Antalya'yı tenzih ederim, Antalya'da duymadım ama dedim, bazı vilayetler ne olur yani silikon vadisi filan
peşinde koşmayın, kendi güçlü yanlarınızı ortaya çıkartın hatta tabirimi maruz görün, Ağrı sekisinde oturup
ta İstanbul türküsü söylemeyin dedim. Oradan Antalya Vali Yardımcımız çıktı, ben bunu tuttum dedi. Ben
Antalya için bir şey buldum dedi. Nedir? dedim. Kürsüye çıktı tohumculuk vadisi dedi. Tamam gayet iyi.
Antalya son yıllarda tohumculuk konusunda, önceki bakanımızın da gerçekten önemli çabalarıyla, çok
önemli ivme kazandı. Peki bütün bunların, bunları çeviren, bilgiye dayalı ekonomi. Bakın, Çin, biz hep böyle
ucuz işçilik diyoruz ve farkında olmadan veya biz farkında olmadan Çin bilgiye dayalı ekonomiye geçiyor. Ve
Dünya Bankası'nın bir ekibinin yaptığı çalışmaya göre dünyada ticarete konu mallar içindeki bilginin payı
giderek artıyor. Dünya Bankası diyor ki bilgiye dayalı ekonomi için dört tane faktör var. Arkadaş bunu
yapacak diyor. Bir, uygun ekonomik ve kurumsal yapı. Ben kurumsal yapıyı çok önemsiyorum. Bu Ali
Sina'ların Future of the Europe çalışmasındaki, bütün her şey, hiç ekonometrik analiz filan yoktu, ama
gerçektende bütün mesele rekabet, inovasyon, yargı sistemi, mülkiyet hakkı, kurumsal yapı, kurumsal
kalite, karar verme kalitesi hep bunlar sıralanıyor ve önemi belirtiliyor. İki, güçlü bir insan sermaye alt yapısı.
Eğitim, sağlık bu kesin. Dinamik bir bilgi alt yapısı ve dördüncüsü de, etkin kullanılan bir inovasyon sistemi.
İki dakika geçiyor, hemen bitiriyorum. Bunun sonucunda, kamu Türkiye'de hala ekonominin içinde elini
çekmemiş.
Güneri hocayla burada gayet iyi uyuşuyoruz. Ve kamunun ben Türkiye'de nispi fiyat mekanizmasını bozucu
etkisi olduğunu düşünüyorum ve bunu da özellikle belediyeler, belediyelere bağlı şirketler vasıtasıyla ciddi
anlamda piyasayı bozucu etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatta spor piyasasını bile bozucu etkisi olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bakın şampiyon olan takımlara nasıl desteklendiğini görüyorsunuz. Çünkü nihayetinde
onlarda o rekabeti bozuyor. Peki ekonomideki yapısal değişim? Evet, Türkiye tarımdan hizmetlere kayıyor
ve arada sanayi bence Türkiye hastalanmış durumda. Çünkü benim acizane bu teorik bîr şey değil, teori
farklı bir şey söyleyebilir, onu da bilmiyorum bakın. Ama ben diyorum ki Türkiye öncelikle tarımdan sanayiye
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doğru gidip, sanayiyi belli bir aşamaya getirdikten sonra hizmetlere dönebilir olması gerekli diye
düşünüyorum. Çünkü, bunu yapamadığınız zaman fason üretimde markalaşmaya geçemiyorsunuz. Geçen
gün bir büyük holdingin CEO'su çok sevinçliydi. Çünkü Almanya'da 100 milyon dolarlık bir bağlantı yaptık
diyor. Gayet güzel, dedim. Çok sevinçli. Peki dedim o firmanın yıllık alımı ne kadar dedim, ne kadar alım
yapıyor? 80 milyar dolar dedi. Dedim 80 milyar dolarda hiç sevinme, yani hani senin kendi özelinde olabilir,
ama genel anlamda. Evet şimdi sanayi üretimini bir noktaya getirmemiz lazım ki ben yine rakamlara
baktığım zaman ABD,, Almanya, Türkiye, yine yukarılarda hizmetler sektöründe ağırlığı bakımından
Hindistan, Rusya, Çin yine alttadır. Sanayi daha ağır yani.
Hemen buradan şunu söylemek istiyorum. Bir kere economic diversîfication diye bir şey var, ekonomik
çeşitlenme. Yani ben efendim hizmetlerde çok iyiyim diğer sektörleri unutayım işte Amerika'nın başına
gelen, finansal sektörün üzerine çok yatırım yaptılar, çok büyüdü ve sonuçta finansal sektör kötüye gittiği
için ekonomi bundan zarar gördü. O yüzden bütün sektörlerde gelir elde edilen ve bu gelir elde edilen bir
ekonomik yapıya doğru gitmek lazım. Antalya'nın turizmi güçlüyse, evet tohumculuğu da güçlü olsun. Ve
bunun en yakın örneği, bu hep bildiğimiz örnek, petrol üreten ülkeler. Petrol fiyatları artar herkes abad olur,
petrol fiyatları düşer, oradaki royal family, acaba beni ne zaman bu tahtan atacaklar, diye korku içinde,
birtakım borçlanmaya doğru gider. Bu bir hayatın gerçeği. O yüzden ben ekonomik çeşitlenmenin Türkiye
için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve tarımın mutlaka bu aşamada ve bölgesel düzeyde de
gerektirecek düzeyde de mutlaka önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye nüfusunun yarısından
çoğu otuz yaşın altında ve hakikaten ekonomik çeşitliliğe uygun bir ortam var. Ve bu anlamda girişimciliği
arttırmak ve ekonomik çeşitlenmeyle beraber bu genç nüfusu harekete geçirmek bakımından çok önemli bir
potansiyele sahip az önce söylediğim. İşte bunlar az önce söylediğim her şey sektörel politikalar, Türkiye'de
kamu maliyesinin maliye politikalarının dışında düşünülür. Bence hepsinin içice düşünülmesi lazım. İşte
LENO var üç yıl Önce kuruluyor bu şirket ve IBM'in isim hakkını alıyorlar. İki yıl sonra IBM'e isim hakkını
devrediyorlar, ve bu şirketin şu anda geçen seneki piyasa değeri 20 milyar dolardır. 20 milyar dolar, belki
şuanda 30 milyar dolar olmuştur. İşte bence, İrlanda, bir de olayın başka bir yanı var. Şimdi biz İrlanda gibi
ülkeleri bilemiyoruz ama öbür tarafta işte birde siyasiye var. Yani sermayenin, sermaye siyasi bunu
unutmayalım. İrlanda 200 milyar dolar sermaye alıyor, çoğu ilaç şirketlerinde ve harikalar yaratıyor ama
dönüpte efendim biz şunu şöyle yapalım, işte bilmem giderleri şöyle keselim, mali disiplini, şunu yapalım,
işte bizi gibi, yok. Bence meseleyi birazda siyasi boyutlu düşünmek lazım ki o benim meselemin dışında.
Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.

TARTIŞMALAR
Prof.Dr. Nevzat SAYGILI OĞLU
Sayın Ahmet Kesik'e de bu son derece derleyici, toparlayıcı açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Şimdi izin verirseniz sorulara geçeceğim. Tabi biliyorsunuz bundan sonra yemekten hemen önce de bir
genel kurul var. Dolayısıyla zamanımızı iyi kullanmamız açısından, özür dileyerek söylüyorum, korsan tebliğ
yerine, doğrudan doğruya ilgiliye soru sormak suretiyle daha fazla soru sorma imkanını elde edebiliriz.
Benimde söyleyeceğim şeyler var, ama belki bîr iki dakika olabilir. Buyurun hocam, isminizi lütfeder ve
kurumunuzu da söylerseniz kayıt açısından. Mikrofon. Bir saniye hocam.
Prof.Dr. Hikmet İYİDİKER (Mersin Üniversitesi)
Ben sayın Güneri Akalın'a bazı şeyler sormak istiyorum. Sayın Akalın konuşmasına başlarken küresel kriz
konusunda, karşısındıa yapabileceğimiz fazla bir şey yok, diye başladı. Ve daha sonra şöyle devam etti:
Amerika gibi çok güçlü bir ülke bile piyasa güçlerine karşı gelemez, bu konuda yapacağı bir şey yok. Şimdi
böyle bir ön kanı ile artık iktisat politikası araçlarını tartışma olanağımız da yok. Çünkü madem kriz var, onu
piyasa güçleri karşısında boynumuz kıldan ince anlamını çıkardım ben. Daha sonra şöyle bir tespitte daha
bulundu hocamız. Kriz teğet geçti diyenler pekte haksız değiller, dedi. Şimdi yani Türkiye'nin içinde
bulunduğu koşula baktığımızda, ekonomi küçülürken, işsizlik böyle artarken efendim neyi nasıl söyleyeyim,
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üretim düşmüşken nasıl teğet geçti? Ben bunu anlamadım. Sayın hocam açıklarsa memnun olurum.
Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Tamam hocam. Biliyorsunuz ben soruları toplu alıyorum. Buraya mikrofonu alalım.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Teşekkür ediyorum. Hocam geçen seneden beri kriz üzerine biliyorsunuz değişik senaryolarla karşılaşılıyor.
Bu, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sayın Güneri hocamın, bir düzeltme yapmak zorundayım. Birincisi,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurtarma miktarı, fiili kurtarma miktarı 1.4 trilyon dolardır. Bunun için
kaynakta vereyim, iMF'în son finansal istikrar raporuna bakılabilir. İkincisi, buradan eğer Fannie Mea,
Freddie Mac, AIG gibi kuruluşların riskinin üstüne alınması da hesaba katılırsa, artı 5.2 tirlyon dolarda
oradan ilave ediliyor. Son olarak da toksik kağıtların üstlenilmesiyle 9 trilyon dolara yakın bir maliyet
oluşturuluyor. Yani bu maliyet bütçeden çıkmış bir rakam olarak değildir, bir hesaptır. Bu konuda kendileri
de bir araştırma yakarlarsa sevinirim. Bir nokta daha var. Hangi Çin gelişecektir, bu çok tartışmalı bir
konudur. Çünkü Çin bütün kaynaklarını şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde batırma durumundadır.
Çünkü tasarruflarını Amerika'da değerlendirmektedir. İkincisi, ihracatını Amerika'ya yapıyordu, dolaysıyla
bu Çin'mi ihracatı kesildikten sonra büyümeye devam edecek. Dünyanın en dengesiz ülkesi bu. 50 dolarla
1.600 pardon 14.000 dolar arasında bir gelir farkı vardır bölgeler arasında. Bu da çok büyük bir sorundur. Bu
Çin büyük bir güç olabilecek midir bu çok tartışmalıdır. Piyasa güçleriyle neyi kastediyor onu da anlamak
istiyorum. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, CMO ve CDO'lara garanti veren derecelendirme kuruluşları
yüzünden kriz çıkarılırsa bu piyasa gücümüdür? Buda tartışmalı bir konu. Birde Sayın Şükrü hocama bir
sorum var. Makedonya'daki teşvik uygulamasının reklâmlarını sorayım. Türkiye aslında bunu kısmen
uyguladı. Başarılı oldu mu? Son olarakta sayın Ahmet Kesik'e bir sorum var.
ProfDr. Şükrü KIZILOT
Benim sorumu bîr ksz daha tekrarlar mısınız?
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Makedonya'daki vergi teşvikleri ve benzeri şeyleri, reklamları Örnek verdiniz. Türkiye bunu uyguladı aslında.
Bunda başarılı oldu mu? Veya böyle bir şeyi gerçekten uygulamadı mı? Öyle bir soru sordum. Son olarakta
sayın Ahmet Kesik'e bir sorum var. Birincisi, ben sayın Ahmet Kesîk'in konuşmasında bir paradoks olduğunu
düşünüyorum. Şöyle bîr paradoks var. Atilla Karaosmanoğlu ve Fethi Çelikbaş'tan yaptığı bir alıntıyla
planlama yanlısı olduğunu ve bunun yapılmamasının Türkiye'ye çok büyük felaketlere sebep olduğunu
söyledi, fakat ardından dedi ki, Türkiye'de devlet müdahaleciliği devam ettiği müddetçe bu bozulacaktır
dedi. Hatta bu konuda Güneri hocayla hem fikir olduğunu söyledi. Bu bir paradoks değil mi? Ve son olarak
da şunu söylemek istiyorum, zaten Fethi Çelikbaş'ta sadece Hayek'ten çeviri yaptığı bir kitapla tanınan
birisidir. Yani ideolojik olarak liberal takıntısı olan birisidir. Yani bu konuda da düşünerek mi karar vermemiz
gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Prof.Dr. Nevzat 5AVGILIOĞLU
Teşekkür ediyorum. Başka. Evet.
Prof.Dr. İsmail TATLI OĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Sayın Başkan, değerli oturum katılımcıları, hepinize çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bir şey belirtmek
istiyorum. Gerçekten Sayın Berksoy'un girişte belirttiği gibi sıra dışı bir kriz içerisindeyiz. Dünya ilk defa
böyle bir kriz görüyor ama bütün oturum boyunca şunu da ihmal ettiğimizi görüyorum, aslında kriz Öncesi
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dönemde 2001-2006, 2006 Haziranından bu ilk kıntma noktasına kadar dünya yine görülmedik bir gelişme
gösterdi. Yani dünya ekonomisindeki bu dönemdeki gelişme dünyanın bu zamana kadar şahit olmadığı bir
gelişme ve böyle bir likidite akışıyla beraber global anlamda bir büyüme ve zenginleşmede dünya görmedi.
Bence krizin yorumunu buradan hareketle yapmak lazım. Turgay hocam, bu düşen faiz oranlannın Hazİne'ye
maliyetlerini borç maliyetlerini düşürmekten başka bir işe yaramadığını söylüyor. Belki doğrudan
etkilenmiyor şuan ama 150 milyar dolar civarında bir özel sektör borcunu düşündüğümüzde faizlerin
düşüşünün buraya yansımaması mümkün mü onu bir doğrusu öğrenmek istiyorum. Güneri hocamın da
yani, sermaye piyasasi uyudu, FED uyudu, hazine uyudu tabi bunlar uyumadı. Yani kriz adeta bir komplo
veya bunlann gözetimi artında gerçekleşti gibi bir şey anladım yanlış anladıysam özür dilerim ama yani
bunlar uyumadı ama Lehman Brothers gibi dünyanın en büyük bankaları, en büyük sigorta şirketleri mi
uyudu? O zaman birilerinin uyutması gibi bir durum söz konusu. Ben doğrusu bu krizi Amerikan ekonomi
yönetiminin de çok gözetleyemediği ve gözlemleyemediği kanaatindeyim. Ama rezerv para olmaktan
doların çıkışını bende katılıyorum tabi bu biraz hocamın kendi söylemleri İçerisinde tezat teşkil ediyor diye
düşünüyorum. Ben Sayın Kızılof a çok teşekkür ederim. Belki de oturumun başlığına "Kriz Dönemlerinde
Maliye Politikalarının Yeri ve Önemi" konusuna en fazla o değindi. Yani ekonomi yönetiminin teğet geçtiği
konusu gündeme geliyor, fakat düşününki krizin maksimum seviyesinin yaşandığı 2008'in Aralık ayında bir
bütçe çıkarıyorsunuz ve bu bütçe ölü çıkıyor. Yani adeta mizah yazarlarına konu teşkil edecek bir durum söz
konusu. Böyle bir bütçe çıkaran bir ekonomi yönetiminin, siyasi temsilcilerinin de tabi olarak teğet geçti
demesi ve bunu gerçekten bu şekilde hafif görmesinden başka bir şey düşünülemez. Bence Maliye
Bakanlığı, ekonomi yönetimi ve Maliye Bakanlığı toptan sınıfta kalmıştır. Hatta birazda kendimize dönelim
Türkiye'deki maliye bölümlerinin bile bu anlamda Maliye Bakanlığına bir şekilde etki eden maliye
bölümlerinin bile bu anlamda biraz şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkür
ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Teşekkür ediyoruz.
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ALG1ANER (Marmara Üniversitesi)
Sayın Başkan, sayın dinleyenler, hem ilgili hem bilgili panelistleri bir arada bulmak her zaman mümkün
olmuyor, O bakımdan hakikaten çok faydalıydı. Tabi tartışmaya çok müsait çok konu var. Ama korsan
tebliğe dönüşür o zaman. Müsaadenizle kısaca bazı hususları dile getirmek istiyorum kendi düşüncelerim
tabi bu. Bir kere 24 İlkim Perşembe New York borsasının çöküşüyle 1929 Dünya Buhranı'nın başladığı
jpHönem've kriz kanımca bu kriz ile finansal olarak başlayıp da ekonomik olarak devam eden kriz ile hiç alakalı
^ B e ğ i l . Çok.ötesinde şimdiki kriz. Bir kere o dönemde 1929 Dünya Krizi'nde ki biz zaten depresyon büyük
• deflasyon vardı o dönemde, canlı olan dünyanın diğer bir bölümü vardı. Full canlılığını devam ettiriyordu. Ve
aktifti. G%a sdsyalist bloktu. Oysa ki şimdi yok. Dolayısıyla global full global diyebiliriz sanırım. İkincisi,
. günümüze geldiğimizde yani, bile bile, göz göre göre lades yaşadık. Ki kanımca 2006'dır başlangıcı. İlk
belirtiler 2006'da görülmüştür. 2007'de dile getirilmeye dahi başlanmıştır. Bütün derivative dediğimiz
türevler piyasada. Havuzda duruyor hepsi. Bir tane bina, emlak, satıyorsunuz ve emlakin tam karşısındaki
fonu tek bir fonu havuza koyuyorsunuz, tam sekiz tane yatırım bankası aynı fon üzerinden diğer fonları
türetiyor. Bövle*|ey olur mu? Bu görülmüyor mu? Hepsi görülüyor. Hocamın söylediği gibi. Hepsi görülüyor.
Ve başlıyor şimdi türevler çıkmaya. Değerli konuşmacılara bu konuda da fikirlerini sormak istiyorum.
Forwarding, swap, futu ring, ne üdüğü belirsiz bir ayrıca hedge fon denilen neresi çitle korunuyorsa
anlayamadım ben şahsen. Bu hedge fonlarda ayrı bir bela oldu başımıza. Taşıma suyunda değirmen
döndüren bir carry tracle. Oda belli değil. Faizlerle oynayarak. Bunların hepsi oluşmuşken koskoca FED bunu
görmüyor, mümkün mü? Tabiî ki değil. Nitekim on iki tane banka, sistemin içindeki on iki tane eyalet FED
bankası, kendi içinde bugün 15 gün önce yayınladıkları raporda dahi anlaşamamış durumdalar.
Bernanke'nin karşısında on tanesi krizin ancak 2010 sonunda hafifleyebileceğin! düşünürken, hâlbuki daha
başta Aralı k'ta, 2009'd a bitecek diye bir tartışma vardı. Evet, dolayısıyla orada bir şey var, bir acayiplik var.
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Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
O zaman soruyu?
Soru, bunların hepsi soru. Sorun tabi artı soru. Dip görmeye geliyoruz. Dip bu işte, dip yok kanımca. Çünkü
bu bir okyanus. Okyanusun dibine doğru indikçe kararıyor. Karardıkça da daha çok bulamıyoruz. Ve daha
çok zorlanıyoruz. Yani dibin nerede olduğunu teşhisten ziyade, semptomları, gözlemleri ve aletleri doğru
kullanmaya çalışalım. Bu aletlerde, tabi ki kanımca, en azından üç tane çocuk doğurmaktan geçmiyor
minimum, teğette geçmiyor. Ama bir işsizlikten geçiyor. Şu anda Türkiye'nin başındaki en büyük bela,
ezelden beri öyleydi ama daha şiddetli bir oranda işsizlik. İkincisi, Turgay hocam söyledi, birde ona izninizle
adalet demek istiyorum eşit, eşitsizlik değil veya eşitlik değil distrubitive justice, gelir dağılımında adaletin
sağlanması lazım. Ama şimdi rakamları biraz önce hocam söyledi, yani 100 milyarlık bir alacağı olan sosyal
güvenlikten ne bekleriz biz, nasıl bekleriz 75 milyar dolar üç tane Bulgaristan yapıyor neredeyse, çok büyük
bir rakam. Çok şaşırtıcı bir rakam bu. İhracatın teşviki açısından mutlaka tedbirler almalıyız. Pek çok
tedbirler sıralanmıştır. Sizde, sizlerde sıraladınız ama daha da fazlası yapılabilir ihracatta ve tabiî ki tarımda
bunların içinde geliyor. Benim söylemek istediğim bunlar. Özellikle türev piyasa araçları, spekülasyonları ve
manipülasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin korunması yönünden neler yapılması gerektiği konusunda da fikirler
almak istiyorum. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Evet sorular için teşekkür ediyorum, aynı sırayla panelist arkadaşlarıma dönüyorum. İlk sırada Sayın Turgay
hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun sayın hocam.
Prof.Dr. Turgay BERKSOY
Teşekkür ederim. Bana yönelik çok fazla soru yok galiba. Sadece İsmail Bey, İsmail Tatlıoğlu meslektaşım
düşen para politikası, yani faizlerin merkez bankası tarafından düşürülmesinin özel sektörün borçlanması
üzerindeki etkisini sordu. Buna verilebilecek tek cevap var, hiç kuşkusuz, döviz, faizlerin indirilmesinin olası
bir döviz fiyatı artışına neden olması halinde, bu özel sektörü ciddî bir şekilde zaten kur riskiyle karşı karşıya
biliyorsunuz, özel sektörü ciddi bîr dış borç ödeme sorunuyla karşı karşıya getirir. Yani para politikasının ben
etkisi yeterince yok derken, özellikle özel tüketim ve özel yatırım harcamaları üzerindeki etkisinden
bahsediyordum. Para politikasının yani faizleri düşürmenin, merkez bankasının faizleri düşürmesinin özel
sektörün dış borçları üzerinde tam tersine olumsuz bir etki yaratma potansiyeli var. Eğer düşen bu faizler
döviz fiyatlarını hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkartırsa. Öyle bir risk hâlâ var. İkinci olarak, doğrudan belki
bana değil ama, Yalcın Alganer arkadaşımın söylediği hiç kuşkusuz tabiî krizin temel nedeni Amerika Birleşik
Devletlerî'nde başlayan, finansal piyasalarda başlayan, türev piyasaların ulaşmış olduğu boyut. Bu bir
gerçek. Ülkemiz bakımından türev piyasalarının Amerika Birleşik Devletleri gibi bir boyutta olmadığı, o
nedenle bizim o anlamda belki biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten mali sistemimizin bu
sarsıntıdan fazlaca etkilenmemiş olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Ama hiç kuşkusuz tabi türev
piyasalar gerçek piyasaların bazı hesaplara göre beş katıydı bazı hesaplara göre yedi katı boyutlarındaydı.
Zaten, evet daha yüksek tahminlerde vardı. O nedenle bu türev piyasalar bu krizi bu noktaya getirdi. Benim
onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Sayın Akalın hocam.
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Prof.Dr. Güneri AKALIN
Mersin Ünİversitesi'nden Hikmet hanımın sorduğu sual. ABD gibi bir ülke bile piyasa güçlerine boyun eğiyor,
o zaman hiçbir şey yapmamamız lazım. Yani elden hiçbir şey gelmiyor olması lazım. Şimdi depremde böyle,
yani iktisadi olaylar tabiat olayları birbirinden çok fazla fark etmiyor. Depreme karşı ne yapabiliriz.
Kendimize karşı dayanıklı ev yapabiliriz. Ya da depremle yaşamaya uyum gösteririz. Bizim yapmamız, İktisadi
olaylar dünyada küresel ve iktisadi olaylara karşı onlara uyum göstermek. Yoksa biz onlara hakim olacağız
dediğiniz zaman, bizim elimizde böyle bir güç yok. Benim söylemek istediğim bu. Aksi halde karikatürize
oluruz. Yani bir anda işte 94'teki Başbakan'ın durumuna, faizleri tam indirirken bir bakarsın döviz patlar
vesaire. İktisatçı bakanın başına gelenlerin başbakanın başına gelenler gibi. Teğet geçti oysa reel sektörde
eksiklik var, yani zaten söyledim reel sektörde bir daralma var ama asıl eksiklik iktisadi krizin patlama ve
panik yaratma unsuru mali piyasalar. Henüz mali piyasalarda bir negatif haber çıkmadı. Eğer mali
piyasalardan iflaslar başlarsa o zaman diyeceğim kî tamam, o zaman tam olarak kriz bizi pençesi altına aldı.
O bakımdan reel piyasada işte bir takımda, yanî birde reel piyasalar çokta saydam değil. Herkes elimizdeki
stoklar yüzünden batıyoruz dedi, otomotiv firmaları dedi. Hâlbuki onların stok dedikleri daha gemiden bile
bindirilmemiş araçlar olduğu ortaya çıktı. Ellerinde şu anda satacak araba yok. O bakımdan yani reel sektörü
bile ne kadar vurduğu, ama işgücü piyasasında tarihi olarak yapısal işsizlik sorununda üzerine katlanmış bir
durum var. Ve o tabiî ki Türkiye'deki gelir dağılımını bozuyor. Şimdi nasıl mani olacağız? Bu tabiî ki gelir
dağılımını belirli ölçüde bozması gereken bir durum, kriz.
Mustafa Yıldıran beyin sözlerine karşılık olarak 9 trilyon dolarlık bir fatura çıkarttı. Şimdi Bush'un çıkarttığı
ve Amerikan Kongresi'nden çıkarttığı 850 milyar dolarlık bir şey. 9.2 trilyonu siz harcamaya başladığınız
zaman bir ekonomide,, eğer para miktar teorisine inanıyorsan, bu yüzde bin beş yüz enflasyon demektir.
Servet ve gelir akımları arasındaki ilişkiyi farklı boyutta almamız lazım. Eğer böyle bir tahrip dolayısıyla bir
9,9 milyar dolarlık bir şey çıktıysa o ayrı bir olay. Amerika'nın bu krizden kaybı, Feldstein açıklamalarına
göre, 8 milyar dolar New York borsasında battı, 4 milyar dolarda konutta battı. 12 milyar dolar kaybetti. Ve
bu Amerika'da servetin tüketime etkisi dolayısıyla % 4'lük bir azalma yaratıyor. Dolayısıyla servet ayrı, şey
ayrı. Bu, bizdeki TMSF'nin 55 milyar dolarlık bir şeyi alması gibi. Ama henüz bununla da ilgili bir açıklama
yok. Dolayısıyla bizim burada maliye politikası olarak söyleyebileceğimiz şey, ne kadar para harcıyorlar? 850
milyar doların altında. Ve dolayısıyla da şuan itibariyle Amerikan piyasaları durulmadı. Bir Citibank'a dört
beş milyar dolar verdiğiniz zaman Citibank kurtulabilir mi? Onun 3 trilyon dolarlık net aktifi var. İkinci bir
husus hangi Çin gelişecek? Tabiî ki ABD'de tasarrufları battı dediğiniz. Amerika Birleşik Devletieri'nîn henüz
tasarrufları batmış değil. Şu anlamda yani hazine bonosu halinde. Çin Amerikan hazinesi batmadıkça Çin'e
bîr şey olmaz. Ama tabiî ki açıklanması zor olan bir durum var. Bir gelişen ekonomi % 10 civarında dış ticaret
fazlası veriyor ve bunu da Amerika'nın dolar cinsinden iç borçlanma senetleriyle rezerv olarak alıyor. Her
sene 300 milyar dolarlık bir rezerv birikiyor. Bu akıl almaz bir politika, ama ekonomi büyüdüğü müddetçe de
buna bir şey söylemek imkânı yok. Yalnız bu Çin'de tüketimin baskı altına alınmasının ve gelir dağılımının bir
şekilde adil kılınmaması ya da tüketimin arttırıl m aması için alınmış bir tedbir gibi görünüyor. Ama Çin
mesela bu bakımdan diğer ülkelere bakışla krizden çok daha şanslı bir ülke. Çünkü kendi iç tüketimini
arttırarak 10 milyar doları, % 10 payı içe döndürerek çıkması ve daha az zarar görmesi muhtemeldir. Piyasa
güçleri nelerdir? Yani reyting kurumu dese ki efendim kredi notunuz kırıldı, o zaman piyasa güçleri bizim
aleyhimize mi döndü? Şu sabah itibariyle ben televizyona baktım, Amerika ve İngiltere için reyting
kuruluşlarının söylediği AA'dan aşağıya doğru gidebilirsiniz ve relative twins yani nispi ikizler gibi bakıyorlar
ve her iki ülke içinde iyi bir şey değil. Ama bu değil benim piyasa güçlerim. Piyasa güçleri nedir dediğimizde,
şu yedi buçuk milyar tüketici, bir milyarın üzerinde üretici sadece Çin'de bir milyara yakın işgücü ve bu
dünyadaki Çin'in dışarı açılmasıyla dünyadaki faktör donanımına eklendi ve allak bullak etti. Dünyadaki
bütün fiyat sistemleri çöktü. Şuan itibariyle iki tane fiyat var bir Çin fiyatı, birde dünya fiyatları. Bir dünya
piyasa güçlerinin bu ortamda dengeleyici bir sistemde çalışması mümkün değil. Dolayısıyla piyasa güçleri
dediğimiz zaman bambaşka bir şey. Ve onlara ben Çin'deki adamın tüketiminin ne olacağını Amerika'daki
adamın tasarrufunun ne olacağını bilemem. O kendisi karar verir. O yüzden bu kadar karmaşık bir
ekonomide benim yapabileceğim şey veri olarak almak onların taleplerini veri olarak, fiyatlarını vesaire veri
olarak almak ve kendimi buna uyum göstermek.
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Bu aslında, bizim üniversitelerimizin meselesi şu: İktisat ne? İktisadın ne olduğunu efendim işte kıt
kaynaklarla insan ihtiyaçlarının vesaire, iktisat piyasanın işleyiş kurallarını öğrenme. Türkiye'deki iktisat
fakülteleri de iktisat bölümleri de bunu henüz anlayabilmiş değil. İktisat science of exchange, mübadele
bilimi. Bunun kurallannı biz daha henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki tartı şm al an m t zd a onu
gösteriyor ki işte piyasa gücü nedir, ne değildir meselelerinde bu bakımdan bir anlaşmamız yok. İsmail
Tatlıoğfu beyin söylediği, diyor ki yani çok haklı diyor ki FED uyudu, SPK uyudu, Hazine uyudu peki Lehman
Brothers'da mı uyudu? Tabiî ki uyudu. Arkasından onlar ittiği zaman belki işleri parlak görünüyordu, Lehman
Brothers'ın. Ve faizleri aşağıya indirince sen şey yap, şu anda bizim bankacılık sisteminde de 5.2 milyar Türk
liralık kar çıktı, kriz döneminde. Neden ? Faizler aşağıya doğru gidiyor. Onlarda hazine bonolarını
yatırdıklarında mevduat garantisi var. Aynı şey Lehman Brothers İçinde diğer Amerikan kurumları içinde
geçerli. Ama işler sarpa sardığında yani kimse gelip piyasa güçleriyle baş edebilecek durumda değil. Lehman
Brothers'a dediler ki sende iflas et oda etmedim dedi. Yalçın beyin söyledikleri doğru. Yani katılabilecek,
söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Ki türev araçlarıyla ilgi olarak Türkiye'de ne yapılabilir. Türev araçlarıyla
Türkiye'de çok fazla bir şeyler yapılabilecek durumda yok. Daha doğrusu Amerikan menkul kıymetler
senkronizasyonu ya da türev araçlarının toksik olmasının nedeni iç piyasada konut sektörü yani mortgage
kredilerinin menkul kıymetlere çevrilerek yurt dışında satılması. Türkiye'de böyle bir konut sektörünün bu
türlü çok bekleyişlere dayalı bir kredi getirişinin menkul kıymetlere çevrilmesi söz konusu değil. O bakımdan
Türkiye daha şanslıdır diyorum. Birçok şey yapılması lazım. Maliye Bakanlığı'nın saydamlaştırılması lazım.
Danışmanlık müessesesinin orada işletilmesi lazım. Maliye bölümleri olarak bunu bir talep olarak ortaya
çıkarmalı, kimse Maliye Bakanlığı dışındaki bir insan oraya girip ne olup bittiğini bilmiyor, dolayısıyla
bütçeyle ilgilide hiçbir şey öngöremiyoruz. 0 yüzden bizi kınamak kolay ama bu şekilde Maliye Bakanlığı
usta-çırak ilişkisiyle, eğitimiyle çalışacak olursa hiçbir şey dışarıya sızmaz. Her şey, kol kırılır yen içinde kalır
ve bu aslında bir demokraside de olacak bir şey değildir. Ve bunun bir şekilde zaman geçirilmeden
düzeltilmesi lazımdır. Yeni Maliye Bakanı'nı bu bakımdan bîr umut olarak karşılıyorum. Sağ olun.
Prof.Dr. Nevzat SAYGIUOĞLU
Buyurun sayın hocam.
Prof.Dr. Şükrü KIZIILOT
Bana bir soru geldi. Dünkü tebliğini takdir ve hayranlıkla izledim. Sevgili Yardıma Doçent Mustafa Yıldıran
hocam. Makedonya örneğini ve Türkiye'yi sordu. Aslında sadece Makedonya değil bildiğiniz gibi Mısır örneği
de var. Romanya, Bulgaristan ve daha başka ülkelerde var. Yabancı yatınmcıların Türkiye'ye gelmesi için
onlara cazip bir takım olanaklar sunmak gerekiyor. Çünkü onlar gittikleri ülkenin kara kaşına, gözüne değil
kârlılık durumuna, avantajlarına bakıyorlar ve ona göre gidiyorlar. Bırakın yabancıları, yerlilerde Türkiye'deki
kârlılık durumuna bakıyorlar, yabancı ülkede aynı yatırım yapsaydık ne olurduya bakıyorlar ve bizim yerli
girişimcilerde son yıllarda Makedonya'ya, Mısır'a, Romanya'ya ve başka ülkelere gidip yatırım yapıyorlar,
kendilerine sağlanan avantajlardan dolayı. Bu avantajlar ne? Örneğin, diyorlar ki biz size bedava arazi tahsis
edeceğiz. Bir yatırımcı için önemli bir unsur bedava arazi tahsisi, burada bize bedava arazi tahsisi var diyerek
gidiyorlar. Ama sadece o değil, beş yıl, yedi yıl ya da on yıl vergi tatili diyorlar, kurumlar vergisi
ödemeyeceksiniz kazancınızdan. Başka, ucuz enerji vereceğiz. İşçilerle ilgili primleri % 50 indirimli alacağız
diyorlar. Bürokrasiyi çok asgariye İndirdik diyorlar. Yatırımcı bakıyor, ben şu ülkeye gidersem çok daha kârlı
olacak diyor ve oraya gidiyor. Acaba Türkiye'de böyle bir olay yaşandı mı? Evet yaşandı. Özellikle
bulunduğumuz Antalya bölgesini yakından ilgilendiren bir olay. 1983 sonrası Özal döneminde yatırımları
hızlandırmak amacıyla bir dizi teşvik getirildi. Bunların içerisinde, en önemlisi kaynak kullanımını destekleme
primiydi. Örneğin otel yatırımı yapanlara, yaptıkları harcamaların % 40'ı karşılıksız ve geri ödemesiz olarak
kalkınma bankasınca üçer aylık dönemler halinde verildi. Okul ve hastane yatırımlarında karşılıksız
sübvansiyon diyebileceğimiz kaynak kullanımı destekleme primi % 50 oranındaydı. Ve dönüp baktık
diğerleriyle beraber yani % 100'ü bulan yatırım indirimi, ithal edilen makine teçhizatın KDV'den müstesna
tutulması, vergi, resim, harç istisnası vesaire hepsi birleşince biranda Türkiye'de özellikle güneyde Antalya
dâhil oteller böyle yerden bitmeye başladı. Ve Türkiye'nin otel sayısı ve yatak kapasitesi inanılmaz ölçüde
arttı. Ve turizm geçen yıl itibariyle 22 milyar dolar gelir ve 25 milyonu aşan bir turist gelişine kavuştu ve
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ihracattan sonraki en önemli gelirimiz olan turizm tırmanmaya başladı. Bu turizm yatırımlarında, özel
okullarda ve hastane yatırımlarında bu sağlanan teşviklerin büyük rolü olmuştur geçmişte. Hundai'ye yakın
zamanda Türkiye'de yatırım yapmayı önerdi ve bedava arazi tahsis edilmesi talebinde bulundu biliyorsunuz.
1.2 milyar dolarlık yatırım yapacaktı. Hayır dendi Hundai'ye ve gitti Çek Cumhuriye'ne yaptı bu yatırımı.
Öte yandan 2006 yılı Mayıs ayında sıcak paracılar dediler ki biz borsada, bonoda, tahvilde % 15 stopaj
yapıyorsunuz, biz bunu ödemek istemiyoruz dediler. Yoksa çeker ülkemize gideriz dediler. 2007 sonunda
107 milyar doları bulan sıcak paracılar, acaba Türkiye'ye niye geliyorlardı. Türkiye yakın bir zamana kadar,
kriz öncesine kadar dünyada en yüksek faizin ödendiği ülkeydi biliyorsunuz. Düşük kur yüksek faiz,
getiriyorlar 10 milyon dolar bozduruyorlar, örneğin 1.400 liradan yatırıyorlar bonoya, bankaya % 20
fazlasını alıyorlar 2.800. Bu arada 1.400'den bozdurdukları kurda düşüyor 1.200'e 1250'ye ve sıcak paracılar
hepinizin bildiği gibi % 50'nin üzerinde bir getiri sağladılar. Kendi ülkeleri de dâhil dünyanın hiçbir ülkesinde
döviz cinsinden böyle bir getiri yoktu. Japon kadınlar bile kendi bankalarından yüzde yarımla kredi kullanıp
Türkiye'ye getirdiler. O nedenle bunların biz gidiyoruz diye bir resti söz konusu olamazdı. Çünkü en kârlı ülke
Türkiye olduğu sürece burada kalacaklardı. Fakat, maalesef o dönemlerde bizde bu bir kapitülasyondur,
yerliler ödeyecek yabancılar ödemeyecek getirdiklerinde bu kanunlar vardı, olmaması lazım dememize
rağmen çok kişide demesine rağmen, bu kapitülasyon verildi ve Temmuz 2006'da vergileri sıfırlandı. Sıcak
paranın Türkiye'ye bir katkısı yok, getiriyorlar, değerlendiriyorlar % 50-40 neyse fazlasıyla alıp ülkelerine
götürüyorlar. O nedenle böyle sıcak paraya teşvik sağlamaktansa, ülkeye yatırım yapacak olana çivi çakacak
olana yapılmasında yarar var. Tabî bu yapılırken de sürem geçti biliyorum ama, iki cümle daha, somut
teşvikler getirilmesi gerekir.
Bundan birkaç yıl önce Sayın Başbakan'ında olduğu bir toplantıda Muş'a gidildi. İşadamları da davet edildi
Ankara ve İstanbul'dan. Yaşanmış bir olay. Orada Sayın Başbakan işadamlarına Muş'ta ve benzeri bölgelerde
yatırım yapmalarını istedi, teşvikler getirdim size dedi. Çok büyük avantajlarımız var, şunlar şunlar diye
sıraladı. Ardından İşadamlarından bazıları söz istediler, bir tanesi orada bir un fabrikası yapacağını söyledi,
bir diğeri başka bir yatırım yapacağını söyledi. Tamam, amaca ulaşılmış gibiydi, başbakanın amacıda oydu.
Ben o sırada bir söz aldım. Ve iş adamlarına döndüm. Siz bu teşviklerle ilgili tebliği okudunuz mu? Okudum
diyen varsa soracağım, çünkü ben okudum dedim. Hiç birisi okumamıştı. O zaman ben size örnek veriyim
dedim. Siz una yatırım yapacaksınız, günde asgari bin ton un üretmeniz İsteniyor. Yem fabrikası yapacak
olanın saatte 75 ton yem üretmesi isteniyor. Muş'un hepsi yem tüketse yine tüketemez. Hayvancılıkla
uğraşan, örneğin 25 bin tane hindi olması gerekiyor. Ben hayatımda bırakın 25 bin hindiyi bin tanesini bir
arada görmedim. Bunları böyle sıralayınca iş adamları birbirlerine döndüler ve dediler ki biz buraya niye
geldik. Ve ilginç tarafı Sayın Başbakandın da haberi yoktu bu tebliğden. Ve ben dayanamadım gazetede
köşemde burada açıkladıklarımın hepsini aynen yazdım. Yatırım amaçlı yapılan düzenleme ve bunun
uygulama esaslarını belirleyen tebliğ. Son perde daha ilginç. Bu yazım yayınlandıktan sonra, Hazine
Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü telefonla aradı, dedi ki yazınızı okudum onun üzerine
arıyorum. Bende dedim ki yazımda hiçbir yanlışlık yok ben çok dikkatle inceledim. Dedi ki onu demek için
aramadım, şunu bilmenizi istiyorum. Ben o tebliği kasten öyle hazırladım, kimse orada yatırım yapmasın
diye. Kulaklarıma inanamadım ve ardından dedim ki siz herhalde çok güvendiğiniz için bunu özel olarak offthe record olarak söylüyorsunuz. Merak etmeyin bende bunu yazmam dedim. Yok yok, yazın, dedi. Ben
çekindim, bunu yazarım daha sonra böyle bir konuşma olmadı der. Dedim ki bir yerde bir hata yapmayayım
bana şu anlattıklarınızı şöyle kısa bir not imzalayıp gönderir misiniz? Gayet tabi, ne demek dedi ve gönderdi.
Ben bunu da yazdım şu anlattıklarımı da yazdım. Hiçbir yerden hiçbir ses çıkmadı. Yani, sorunuzu biraz
kapsamlı yanıtladım ama Türkiye gerçeği de bu, tekrar teşekkür ederim.
Prof.Dr. Nevzat SAYGILI OĞLU
Buyurun sayın hocam.
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Doç.Dr. Ahmet KESİK
Teşekkür ederim. Benim bahsettiğim planla, aslında üst politika metninden bahsediyorum. Planın formüle
edildiği bir belgeden bahsediyorum. Ve bunu da kamu için söylüyorum. Çünkü Türkiye'de yapılması
gerekenler konusunda bir sorun yok. Türkiye'de yapmak konusunda az önce örneğinde dinlediğimiz gibi
yapmak konusunda bir sorun var. Bu bir takım hassasiyetler nedeniyle bir takım düzenlemeler
yapılmayabilir. Ya da düzenleme yapılır bürokratik direnç nedeniyle bunlar yapı İm aya bil İr. Ama nihayetinde
burada kastettiğim politika metinleriyle uygulamanın birbiriyle doğrudan ilintili oluyor olması gerekiyor. Ki
aksi halde planlan yapar durursunuz. Burada ben bir piyasaya müdahaleden ya da emredici bir plandan
bahsetmedim. Ve burada benim için kimin değeri değil ne dediği önemli, ben sadece teknik bir açıdan
yaklaşıp teknik bir değerlendirme yaptım. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bakan oraya hak ettiği
için gelmiştir. Türkiye'nin demokratik ve politik tarihi bunun güzel örnekleriyle doludur. Dolayısıyla
Hayek'ten çeviri yapmakla bakamamak arasında bir korelasyon olduğunu zannetmiyorum. Teşekkür
ediyorum.
Prof.Dr. Nevzat SAYGILI OĞLU
Evet çok değerli konuklar, Sayın Rektörüm izniniz varsa iki dakikalık olayın uluslararası boyutuyla ilgili bir
değerlendirme yap p toplantıyı tamamlayalım. Aslında bu krizle ilgili olarak söylenenler ortak politika
üretimini de beraber getiriyor. Ben size hemen şunu söyleyeyim, başta Amerika olmak üzere G8, G20
kurulu, OECD, IMF, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar uluslar arası, ya da uluslar üstü kuruluşlar, bu konuda bir
takım temel politikalar belirliyorlar. Sebebi, bu krizin farklı olmasındandır. İki temel politika üzerinde
özellikle IMF'in yoğunlaştığını görüyoruz. Birincisi, mali sistemin onarılması, ikincisi de talebi arttırma,
toplam talebi arttırma ve güveni oluşturma. Onun için de çok ilginç ilkeler benimsemişler. IMF kapsamlı
olması, tüm sektörleri ilgilendirmesi, uzun süreli olması yani krizin devam edeceği yönündeki kaygılara bağlı
olarak, çok yönlü olması öyle kî sınama yanılmayla bile politika tedbirlerinin uygulanacağına ilişkin sinyaller
işaretler veriyor. Kolektif olması, hükümetlerin, reel sektörün, finans sektörünün bir arada hareket etmesi,
gecikmeksizin politikaların uygulanması gibi İlkeler benimsenmiştir. Bunları niye benimsemiş, çünkü krize iki
temel özellik yakıştırmışlar. Birisi bu krizin daha devam edebileceği yönündeki endişeleri var. OECD bu
konuda daha da karamsar IMF'ye göre. Yalçın hocamın biraz evvel söylediği gibi dip görüldü mü görülmedi
mi, okyanusun dibine inildikçe karanlığın artması gibi. Dolayısıyla bu krizi farklı kılan ikinci özellikte karar
vericilerin, politika uygulayıcılarının politikada çeşitliliğe gitmeleridir. Bu da önemli bîr tespit olarak ortaya
konuluyor. Ve üç politika üzerinde duruyor: kamu mal ve hizmet harcamalarının arttırılması, tüketicilere
yönelik bir takım desteklerin sağlanması ve şirketlere yönelik desteklerin sağlanması. Ben bir, bütün
maliyeci akademisyenlerin olduğu ortamda onun özellikle altını çizmek istiyorum, OECD'nin, konseyin Mart
sonundaki raporundan da bir iki husus söylemek istiyorum. Dünyada aynen şöyle başlıyor rapor: Dünyada
ekonomi, maliye ve istihdam cephesi kötüye gidiyor, diyor. Yani burada bîr karamsarlığın altını çiziyor. Onun
için uluslar arası bir inisiyatife, bir işbirliğine, koordinasyona ihtiyaç var. Kısa vade de bir tedbirler alınıyor,
ama bu tedbirler uzun vadeli büyüme perspektifine ters olmamalıdır diyor. Ve özellikle kriz sonrasında da
bu acil eylem planlarının kesinlikle ortadan kaldırılması gerekliliği üzerinde duruyor. Teşvik paketleri kısa
vadede talebi arttırsun, orta ve uzun vadede arzı arttırsın, ve küresel bazda da koordinasyon olsun deniyor.
Yine bir kırmızı çizgisi var OECD'nin, aynı şey IMF'te de var. Ticaret ve yatırımlarda korumacılığı
reddediyorlar. Son zamanlarda özellikle Amerika'nın, by American dedikleri şeyle de yasayla da yerli malına
dönük, yerli üretimi korumaya dönük, gümrükleri yükseltmeye dönük politika tedbirlerine şiddetle karşı
çıkıyor. Bu konu tabi Dünya Ticaret Örgütü'nün asıl ilgi alanı olduğu İçin söylüyor. Dolayısıyla ticaret ve
yatırım korumacılığının kesinlikle olmaması üzerinde duruyorlar. Krizin niteliğine bağlı olarak da çeşitli
politika tedbirlerini, teşvikleri öneriyorlar. Almanya, ilginç, bunu ben öğrendim biraz dikkatimi çekti,
özellikle mali disipline yönelik mali disiplinden vazgeçmemek uğruna politika üretilmesinden yana, ve bu
konuda güvence olması adına anayasa değişikliğine gitmeyi düşünüyor. Anayasal iktisadın çok ilginç bir yolu
ve Almanya kendine gelecek yol haritasını çizerken anayasayla bu bîr sınırlamalar, tadidler getirmiş oluyor.
Ve OECD bazı teşvikleri çifte kazançlı politika önlemleri olarak ortaya koymaya çalışıyor. Hepsinde ortak bir
şey var. Alt yapı yatırımları arttırılsın, etkili işgücü piyasalarına yatırım yapılsın, düşük gelirlilere birtakım
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geçici talebi arttırmaya yönelik transferler ya da vergi indirimleri yapılsın, ürün piyasalarında rekabet
arttırılsın ve inovasyon olsun, Ar-Ge olsun. Bunlar üzerinde ciddi öneriler var.
Bu mali paketlerin çarpan etkisi üzerinde de bir çalışma yapmış. Dikkatim! çekti. Cari harcamalardaki artış ile
vergideki indirimlerin çarpan etkisini, hepimiz derslerimizden biliyoruz, mukayese etmiş OECD'nin bîr
çalışması. Bir yıllık cari harcamalardaki artış birin üzerinde 1,12 artış yapıyor. İki yıllık cari harcamalardaki
artış birin üzerinde kümülatif olarak 1,3'lük etki yapıyor. Bu etki Amerika'da daha fazla, 1,5, 1,6. Yani carî
harcamaları arttırsa bunun yarattığı çarpan etkisi çok daha yüksek. Neye göre? Vergiye göre. Örneğin
kurumlar vergisi indiriminin çarpan etkisi birin altında: 0,3. İki yıllıkta da 0,5. Gelir vergisi İndirimlerinin
çarpan etkisi 0,5 bir yılda, kümülatif olarak 0,8 iki yılda. Amerika'da bu oran biraz daha artıyor. Ama şu çok
net görülüyor, dolaylı vergilerinde indirimi de 0,4 ile 0,5 arasında bir etki yapıyor. Sosyal güvenlik katkı
payları indirilirse, işte Türkiye'nin yaptığı % 1 sosyal güvenlik katkı paylarını indirmesi gibi, bunun da bir ve
iki yılda % 0,4 % 0,6 etki yaptığının işaretlerini görüyoruz. Transfer harcamalarının da çarpan etkisinin yine
çok yüksek olduğunu görüyoruz. Buradan şuraya götürmek istiyorum konuyu, özellikle kamu harcamaları
yoluyla Türkiye bu krizden çıkılması yönünde ortak politikaların geliştirildiğini görüyoruz. Ve bir seçilen
teşvik seçenekleriyle ya da bileşenleriyle ilgili elimde 34 ülkenin politikalarını sıralamış. Avusturya'dan Çin'e,
Şili'den Türkiye'ye kadar. Hepsinde yine ortak şeyler var. Ama bazı ülkelerde, özellikle gelişme yolundaki
ülkelerde konut, tüketici gibi konulara yönelmenin daha fazla olduğunu, istihdam desteğinin daha çok öne
çıktığını görüyoruz. İlginç bir tespit daha var, diyor ki yani çok telaşa gerek yok geç kalındı Türkiye İçinde bu
konuda teğet geçti, veyahut deldi geçti neyse sürtündü geçti filan bunu IMF söylüyor, diyor ki bu kriz nasıl
olsa devam edecek, önemli olan birlikte uzun süreli ama orta ve uzun vadeli politika hedeflerinden de
vazgeçmeden tedbirleri uygulamak ve çeşitlendirmek lazım, diyor.
Yani burada dolayısıyla çok tipik olarak para ve maliye politikalarının bu anlamda maliye politikası
derslerinde gördüğümüz, iktisat politikası derslerinde gördüğümüzden farklı bir bileşen olarak ortaya
çıktığını ve buna da Amerika'nın geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu tarafa bayraktarlık yaptığını görüyoruz.
Ben bu kısa değerlendirmeden sonra panelde görev alan değerli hocalarımı, meslektaşlarımı tebrik
ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Size de katkılarınız ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Sayın
rektörüm buradan gördüğüm bir şey var, rahat etmeniz adına söylüyorum herhalde en katılımlı
toplantılardan biriydi. Bu konuda da sizi başarınızdan dolayı izin verirseniz kutluyorum. Tekrar teşekkür
ediyor, saygılar sunuyorum.
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SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
24. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu, katılımcılara sempozyum ile ilgili değerlendirme formu
sunmuş olup katılımcılardan 60-80 kadarı formları doldurmuştur. Bu formların değerlendirilmesi sonucu
bazı bilgiler aşağıda yer almakta olup, bu bilgilerin değerlendirilmesinde katılımın son derece sınırlı
olduğunun göz önünde tutulmasında yarar olacağı düşünülmektedir.

Anket formunu dolduranların unvanlara göre dağılımı

Prof.

Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dr.

Arş.

Gör.

Öğr.

Gör.

Bürokrat

Sempozyumların en yararlı olduğu alanların önem sırasına göre belirtilmesi

Bilimsel Gelişim

Maliye Camiasını Kaynaştırma Dinlenme Olanağı Sunması
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Bugüne kadar gerçekleştirilen Maliye Sempozyumlarına katılım sayısı

Bu sempozyumun oturumlarına genel katılım hakkında İzlenimler

Bu sempozyumun konusu hakkında görüşler
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İsabetsiz

Bu sempozyumda sunulan tebliğlerin akademik düzeyi hakkında görüşler
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Hiç Yok

Bu sempozyuma katılım bilgileri

En Çok İlginizi Çeken Tebliğ
Tebliğler (toplam (»8 katılımcı ilgisini çeken tebliği belirtmiştir)
Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi: OECD Ülkeleri
Üzerine Bir Uygulama
Devletin Değiştirilemeyen Rolü: Yarı Çevrenin Kobileşmesi ve Türk Tarımına
Devlet Müdahalesi
Türkiye' de Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Analizi: Mekansal
Ekonometri Yaklaşımı
Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme
Kıtlık Çağında Tarıma Yönelik Türk Kamu Harcama Politikasının Yeniden
Yapılandırılması: İmkanlar, Sınırlar ve Yeni Yönelimler
Türkiye'de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki
Etkilerinin Ekonometrik Analizi
Kamu Harcamalannın Algılanmasına Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir
Araştırma

İlgi yüzdesi
19,1
17,6
11,8
10,3
10,3
4,4
4,4

Hepsi

4,4

Panel: Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası
Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık Kurumlarının
Düzenleyici Rolü
Sağlık Harcamalarında Performans Değerlemesi: Devlet Hastaneleri Üzerine
Veri Zarflama Ana'iizi
Hiçbiri

4,4

Tümü birbirinin aynısıydı

1,5

Tarımla ilgili olan

1,5

Eğitim ve Tarım konuları iyiydi

1,5

Eğitim ve sağlıkla ilgili olan tebliğler

1,5
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4,4
1,5
1,5

Maliye sempozyumlarının akademik gelişime katkısının artırılması için öneriler
Öneriyi
öneriler (toplam 70 katılıma öneride bulunmuştur)
paylaşan lann
yüzdesi
Eş zamanlı-paralel oturum uygulaması, birden fazla konu seçilmesi, konu
14,3

sınırlaması olmaması
Tebliğ sayısının arttırılması

11,1

Demokratik şekilde tebliğ konusu seçilmesi, güncel konuların seçimi, konu
seçiminde isabet, güncel konuların içinde toplumsal sorunların tartışılması, dünya
literatüründeki konulara değinilmesi
Katılımın artmasına yönelik öneriler (Zorunlu hale getirme, yoklama vb.)

HA
9,5

Oturumlarda zamanlamaya riayet edilmesi

4,8

Yönetimde değişiklikler olması, bilim kurulu yapısı, aynı kişilerin
görevlendiril memesi

4,8

Poster tebliğ uygulaması
Araştırma görevlilerine informal sunuş, doktora tezi sunumu imkanı

3,2
3,2

Sunumlarda yorumcu uygulaması

3,2

Genç akademisyenlerin teşviki, daha fazla fırsat tanınması

3,2

Uluslar arası sempozyum haline gelmesi

3,2

Tebliğ sahiplerine telif ödenmesi
Küçük gruplar halinde proje, tez çalışmaları veya çalıştay düzenlenmesi

3,2

JHİteıutf ntMk^ri arttırılması
Sempozyum konusunun genel, oturum konularının özel olması

3,2
1,6
1,6

Daha fazla bilimsel yayın dağıtılması

1,6

Tebliğlerde vanlan sonuçların literatürde yer alması

1,6

Eşler için kısa geziler düzenlenmesi
Doçentlik için sempozyumda en az bir tebliğ sunulması şartı getirilmesi

1,6

Tartışmalara daha çok zaman ayrılması
Sempozyumun CD'ye kaydedilip, dağıtılması
Tesislerin ortalama düzeyde seçilmesi

1,6
1,6

En iyi makale ödülü verilmesi
Sempozyumun düzenleyici üniversitenin şehrinde yapılması

1,6

1,6
1,6
1,6

Objektif eleştirilerde bulunulması
Ekonometrik analizlerin azaltılması, teorik ve uygulamalı çalışmaların artması

1,6

Uygulamacıların ve siyasilerin katılımının sağlanması

1,6
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1,6

