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Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki kamu sosyal refah harcamalarının insani kalkınma 
üzerindeki etkilerini ortaya koyınaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma, üç bölümde ele 
alınmıştır. Birinci bölümde insani kalkınma, devlet ve kamu sosyal refah harcamaları üzerine 
kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınmıştır. ikincide kamu sosyal refah harcamaları ve insani 
kalkınmanın Türkiye'deki gelişimi ve yeri OECD ülkeleri ile karşı laştımıalı olarak ortaya 
koyulmuştıır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de kamu sosyal refah harcamaları ve insan i 
kalkınına arasındaki i lişki 1990-2013 yılları arasındaki veri ler dikkate alınarak ekonoıııetrik 
analiz çalışınası ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, çalışınaııın amacı doğrultusunda 

değerlendirilmiş ve genel sonuca olan katkısı açıklanmıştır. Bu kapsanıda eğitim ve sağlık 

harcanıası değişken lerinden oluşan Türkiye'deki kamu sosyal refah harcanıalan bileşen i ile döıt 
farklı değişkenden oluşan insani ka lkınma bileşeni arasında yapılan regresyon analizi, 
koentegrasyon anal izi iz ve maksimum testi sonuçlanna göre uzun dönenıli bir i l işki tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler : Kamu Sosyal Refah Harcamaları, insani Kalkınma, Regresyon Analizi, 
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ÖNSÖZ 

1990 yı l ında UNDP tarafından insani Kalkınma Raporlarının yayın lanmaya 

başlamas ı yla ülkeler kal kınma kavramına daha fazla önem vermeye baş lam ıştır. 

Küreselleşme süreci ve neoliberal politi kaları n yaygınlaşınası yla birlikte kalkıııınaya yeni 

ve farklı boyutlar getirilmişti r. Dolayısı yla bu konu birçok araştırınacı ve akadeınisyenin 

ilgilisini çekmiş olup, bu çalışınada ise insani kalkınınayı kamu sosyal refah 

harcamalannın nası l etkilediği üzerinde durulmuştur. 

Bu çalışmanın ortaya koyulmasına neden olan temel düşünce ise, gel işmiş ülkeler 

kategorisinde yer almak için ülkelerin milli gelirlerinin artırılnıasuıı ifade eden büyümeden 

çok insani kalkınına düzeylerinin daha fazla artırı lınası gerektiğinin, bu düşüncenin 2 1. 

yüzyılda ve özellikle bulunduğumuz yıldan sonra daha fazla gelişeceğinin ve gelişmesi 

gerektiğinin düşünül ınesidir. 

Çalışman ın yazım siireci boyunca ilminden faydalandığım, çalışma disiplini 

yönüyle örnek aldı ğım ve akademik bayatı ma öoenıli katkılar sağlayaıı değerl i daııışnıanını 

Prof. Dr. Miı·can TOKATLIOGLU'na, önemli fikirleri ile tez konusunun belirlenmesinde 

büyük katkı ları olan ve desteğini esirgemeyen değerli hacanı Prof. Dr. İsma il 

TATLJOGLU'na, çalışmanın özellikle aoal iz bölümünü öğrenerek yazmaını sağl ayan 

değerli hocam Doç. Dr. Mehmet Ç!NAR'a ve yapıcı önerileri ile bu ça lışmaya önemli 

katkı lar sağl ayan j üri üyeleriııdek.i kıymetli bocal arıına teşek.kürleriıııi sunmayı bir borç 

bilirim. Ayrıca, bu uzun ve meşakkatli çalışmada varlığını ve desteğini her zaman yanı ında 

hissettiğiın değerli eşime, kızıma ve aileıne de teşekkür ederim. 

Bursa, 20 15 KenanTAŞCi 
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GİRİŞ 

Büyüme ve kalkınma kavram l arı uzunca bir süre ikame edi lebilir kavramlar olarak 

Ji teratürde yerini almıştır. Ancak daha sonralan bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde 

ve mill i gelirde bir önceki yıla göre ortaya çıkan artışı ifade eden ve niceliksel bir kavram 

olan büyümenin bir ülkenin ilerlemesin i ifade etmede yeterli olmadığı anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla günümüzde kalkınma kavramı sadece niceliksel ve kısa dönemli değil, 

niteliksel ve uzun dönemli gel işmeleri de göz öııüııde bulunduran, milli gelirde meydana 

gelen bir artışla beraber sosyal refah düzeyindeki bir artışı, yaşam standartlannın 

sosyolojik, kültürel ve siyasi anlamda genişlemesi gibi unsurları da barındıran bir anlam 

kazanmıştır. 

Kalkınma, az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin en temel 

hedeflerinden biridir. Ancak bu ülkeler için sadece kalkınma değil insani kalkınma da 

önemli hale gelmiştir. insani kalkınma, insanı odak noktasına alarak ekonomik, sosyal, 

politik ve kültürel ilerlemenin ve insanların refah düzeylerinin yükselti lebi l eceğiııi esas 

alan bir kal kınma yaklaşımıd ır. Bu yaklaşımda beşeri sermaye olarak da nitelendirilen 

bilgi, beceri , tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlerin gelişmesi sağlanarak insani 

kal.kmınanııı aıtacağı savunulınaktad ır. Özell ikle insandaki bu pozitif değerlerin 

artırılmasında, devletin beşeri sennayeye yapacağı yatırımların düzeyi kadar bu 

yatmmların niteli ğinin de önemli ol duğu öne sürü bnektedir. Insani katkınma kavraınııu 

öne çıkaran en önemli iktisatçılardan olan Amartya Sen'in yapabilirlik-kapasite yaklaş ı mı 

ile insani kalkınma yeni bir boyut kazanmıştır. Yapabi lirliğin-kapasitenin genişletilınesi, 

insan ın özgürlüklerinin gen i şletil.mesi anlanuna gebnekte ve kal.kııunanııı temel ini 

oluşnınnaktadır. 

insani kalkınına yaklaşımı uygulanıada il.k kez 1990 yılmda Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (United Nations Development Programme 1 UNDP) tarafından, 

kalkınmanın ölçümü için " insan i Kalkınma Endeksi 1 iKE" (Human Development Index 1 

HDI) nin oluşturulmasında kullanılmıştır. İKE, sağlık (doğumda yaşam beklentisi), bilgi 

(okul yazarlık ve okullaşma) ve gel ir düzeyi (satın alına gücü paritesine göre kişi basına 

gelir) olmak üzere üç ana parametre üzeriııden oluşturul an bi l eşik biJ endekstir. 1990 

yılından itibaren her yı l dünyadaki ülkeler, bu endeks dikkate al ınarak, insan 

gereksinimlerini karşılama başarısına göre sıra lanmıştır. İlk sıralarda yer alan ülkelerin 
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çoğunlukla yüksek kamu sosyal refah harcamalarının gcrçekleştiri ldiği gelişmiş ülkeler 

olduğu ve bugün de bu durııınun değişınediği dikkat çekmektedir. Bu durum kamu sosyal 

refah harcamaları ile insani kalkınma arasında yakın bir ilişki olduğunu öne sümıeye 

imka n vermektedir. 

insani kalkınınada devletin önemli bir rolü olduğu, Devletin bu rolünü sosyal refah 

harcamaları ile yerine getirdiği varsayıldığında, kamu sosyal refah harcama larının insani 

kalkıııınayı olumlu yönde etkileınesi beklenir. Bu düşüncenin Türkiye iç in de geçerl i olup 

olmadığı bu çalışınanın konusunu oluşnımıaktadır. Bu kapsaında çalışmada, Türkiye'de 

kamu sosyal refah harcaınaları (eğitim ve sağlık harcamaları) ile insani kalkınına arasmda 

yakın bir i lişki olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmakıadır. Türkiye'nin insani 

kalkınma açısından dummunun insani Kalkuıma Endeksi bileşenleri üzerinden 

hesaplanabileceği varsayı ını altında 1990 yılından 2013 )ll lı na kadar olan dönem dikkate 

alınmış, kamu sosyal refah harcamaları ile insan i kalkınma arasındaki i lişki ekonoınetrik 

bir analiz yardımıyla açıkJanmaya çal ı ş ılnııştır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: birinci bölümde; kavramsal ve kuramsal 

çerçeve üzerinde durulurken öncel ikle büyüme ve ka lkınma kavramları ayrıntılı bir şekilde 

irdelenmiş ve kalkınma kavramı farkl ı boyutlarıyla ele almınıştır. Daha sonra insani 

kalkınma ve insani kal kınma endeksinin içeriği ve hesaplama yöntemi ile ilgi li bilgi ler 

veri lm i ştir. Bu bölümde ayrı ca devletin insani kalkınma üzerindeki rolü ile sosyal refah 

harcamaları (eğitim ve sağlık harcamaları yönüyle) incelenmiş ve bunların insani kalkınına 

ile ilişki düzeyleri detaylı bir şeki lde ele alınarak açıklanmıştır. 

İ.k:iııci bölümde, Türkiye'de kalkmmayı etki leyen sosyal refah barcamal arı ile insani 

kalkınma arasındaki il işki üç temel bo)llıtta ele alınm ıştır. Sosyal refah harcamaları nı 

eğitim ve sağlık hizmetleri düzeyinde incelediğimiz bu bölümde ilk olarak, 1923' ten 

günümüze kadar olan dönemde kalkınına politikaları, eğitim ve sağlık hizmetlerine i lişkin 

çalışmalar kronoloj ik sıra takip edi lerek incelenmiş ve tarihsel bo)llıt ele alınmıştır. İkinci 

olarak, Türk iye'dek i 1990 sonrası eğitim ve sağlık harcamalan ile insani kalkınma 

endeksindeki gel işmeler anal iz ed i lmiştir. Böliimün son kısmında insani kalkınmayı 

etkileyen faktörler ile eği t im ve sağlık harcamaları OECD üLkeleri ile Türkiye 

karşı laştırı lması yapı larak açıklanmıştır. 

2 



Ekonometrik analizin yer aldığı üçüncü ve son bölümde, literatürde yer alan 

Türkiye ve Dünyadaki benzer bazı ampi rik çalışınalar incelenmiş ve ekonoınetrik analiz 

için kullanılan değişkenler açıklanmıştır. Daha sonra çalışmada ekonometrik analiz için 

seçi len ınetodoloji ve bu metodolojiJıin literatürdeki açıklaınalarıııa yer verilm iştir. Bu 

kapsamda Türkiye'de kamu sosyal refah harcaınaları ile insani kalkınmanın ölçütleıi 

arasındaki ilişkiyi ölçmek için Temel Bi leşenler Analizi, ADF Birim Kök Analizi, 

Regresyon Analizi ve Koeotegrasyon Analizi ' nden faydalanılmıştır. Elde edi len bulgular 

ve yapı lan araştırma sonucunda genel değerlendirmeler ve önerilerde bulunulmuşnır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İNSANİ KALKlNMA, DEVLET ve KAMU SOSYAL REFAH HARCAMALARI 

ÜZERİNEKAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

insani kalkıııma son 25-30 yılda kalkııımanııı yen i bir boyutu olarak öne çıkarılmış 

bir kavramdır. Günümüzde birçok azgelişmiş ve gelişmekte oları ülkenin, bu arada 

Türkiye'nin, insani kalkmma açısından durumu tartışına konusu olmaktadır. Acaba 

devletler sosyal refah harcamalarına daha fazla önem vererek insani kalkınmanın 

iyileştirilmesine katkıda bulunabilirler mi? Çalışmanın ana konusu bu soruya Türkiye 

örneği üzerinden cevap veımeye yöneliktir. Türkiye'yi ele alınadan önce, konunun 

kavramsal ve kuramsal çerçevesini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle birinci 

bölümde, önce büyüme ve kalkıııma kavram ları üzerinde dunılacak, ardıııdan insani 

kalkınına kavram ı , insani Kalkınma Endeksi (iKE) ve hesaplanmasına i l i şkin açıkl amalar 

yapılacaktır. Bu bölüınütı son başlığında ise devletin insani kalknunadaki rolü, kamu 

sosyal refah harcamalan ve bu ik isi arasındaki kuramsal i lişki ifade edi lmeye çalışılacak tır. 

I . EKONOMİK BÜYÜME VE KALKlNMA 

Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma, genellikle birbirine karıştırılan veya 

birbir i yerine kullanılabi len kavranılardır. Oysa her iki kavram da farklı anlamlar ortaya 

koyarlar. Ekonomik büyüme, bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde ve milli gelirde bir 

önceki yıla göre ortaya çıkan artışı göstermekte olup niceliksel bir kavramdır. Ancak 

büyüme kavramı, bir ü lkenitı gelişm i ş l ik düzeyini tanı olarak ifade etmemekte, daha 

kapsamlı bir kavram olan kalkınına kavramına ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre ekonomik 

kalkınma, büyüme göstergelerinden daha geniş bir kavram olup, büyüme ölçütlerinin yanı 

sıra sosyal, kurumsal ve kültürel yapının geliştiri lmesini de kapsamaktadır. Bu yönüyle 

baktığımızda büyüme, kısa dönemli nicel bir kavram olup, kalkınına uzun dönemli ve 

top lumun sosyal yönlerinin de ele alıııdığı bir kavramdı r. 

Büyüme ve kalkıııma kavramiarına biraz daha ayrıntılı bakmak çalışmanın amacı 

açısından uygun olacaktır. 
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A. EKONOMİK BÜYÜME 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde büyüme; '' 1. Büyürnek işi. 2. Organizınanııı 

bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması. "' olarak tanımlanmıştır. 

Ekonomi sözlüğünde ise büyüme; "Ekonominin ına l ve hizmet üretimindeki artış demektir. 

Bu da gelir atışı anlamına gelir. Genellikle GSMH veya kişi başına Mill i Gelirdeki artış ile 

ölçü lür. Bunların bir yı l içindeki yüzde artışına büyüme oranı denir." şeklinde 

açıklanmı ştır. 2 

Ekonomik Büyüme kavramına yönelik farklı tanımlamalar söz konusudur. Ancak 

en basit şekilde ekonomik büyürneyi "milli gelirde meydana gelen artış" şeklinde ifade 

edebilirizJ 

Ünsal'a (2000) göre büyüme, "üretilen ınal ve hizmet miktannın-reel GSYH'nin 

zaman içinde artması" olarak ifade edi lmektedir4 Büyümenin inceleme alanı, ekonomideki 

toplam üretim ve bunun değişim süreci olduğundan GSYH kavramı ile yakından ilişki lidir. 

GSYH ise, bir ekonomide belirl i bir dönem iç inde (genellikle bir yıl) üreti len nihai ınal ve 

hizmetlerin değerleri toplaını olarak bi linınektedir.5 

Bir başka yazınında Ünsal, ekonomik büyünıeyi "fert başına reel Ilasılada meydana 

gelen devamlı artışa iktisadi büyüme (economic growth) denir" şekl inde tanım i ayarak 

büyümenin devamlığı olması gerektiğine vmgu yapmıştır.6 Dinler' e (2004) göre büyiime, 

' 'bir ülkede üretim kapasitesinin, üretimin ve dolayısı yla mill i gel irin artmasıdır". Bir 

ülkede kişi başına reel gelir, bir yı ldan öbürüne artıyorsa, söz konusu ekonominin 

büyüdüğü kabul edilir. Yıllık büyüme artış oranı salt ni eel bir olgudu r. 7 

ı Türk Dil Kunıınu. Tiirkçe Söziii k, Ankara, 2009, s.339. 

:: Emiroğlu Kudre t, Danışoğlu Bülent ve Berberoğlu Binnur. Ekonomi S(;zJiiğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 
Ankara, 2006, 125. 

ı Sanıuelson Paul A. and William D. Nordlıaus. Economics, 13. Oasım, Singaporc: McGraw-Hill Oook 
Company, 1989, s.852; Pınar Abuzcr, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Naıurcl Yayıncılık, 

An.kara, 201 O, s. l88. 
4 Ünsal Erdal M .. Makro iktisat, imaj Yayıncılık, Ankara. 2000, s.265. 

5 Berber M elin, iktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabe\•i, Trabzon, 20 l l, s.l2· 13. 

• Ünsal Erdal M., İktisadi Büyüme, imaj Yayınevi, Ankara, 2007, s.! 1. 

1 Dinler Zeyncl, i ktisada Giriş, Ekin Kitabcvi Yayınları, Onuneo Oasını. 2004, s.538-539. 
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Parasız'a (2003) göre ekonomik büyüme, ma l ve hizmet üretim kapasitesindeki 

genişlemedir. Ekonomik büyümenin ölçülmesi ise reel GSYH'daki artış şeklinde 

gerçekleşeceği ifade edilmiştir. s 

Eğilmez ve Kuıncu (2011), ekooonıik büyünıeyi bir ülkenin reel olarak bir önceki 

yıla göre arınası olarak tanımlamış ve büyüıneyi reel büyüme ve nonü nal büyüme olarak 

iki şekilde açıklamıştır. Sonuçları yönüyle farklı lık arz eden iki kavrama Türkiye 'de 

GSYH'nin cari fiyatlarla büyüme oranının % I 6, sabit fiyatlarla %8,4 olması örnek 

veri lebilir. Cari fiyatlarla büyüme oranı bize nominal büyiimcyi, belli bir yıl baz alınarak 

hesaplanan sabit fiyatlarla büyüme ise reel büyümeyi göstermektedir.9 

Putternıan ' a (2002) göre büyüme kavramı "işçi başına görece daha az sermayenin 

kullanıldığı tarımsa l ekonomik faaliyctlerden, işçi başına daha fazla sermaye kullanıldığı 

sanayi ve diğer tarını-dışı ekonomik faaliyetlere geçiş" şeklinde ifade edi lnıektedir.ı o 

Stiglitz ( I 994), ekonomin in büyümesini dört temel faktöre dayandırmaktadır. 

Buıı lar; sennaye stokundaki (yatırım) artış, tekn ik ilerleme (araştırma ve gel iştirme), doğal 

kaynakların gelişimi ve kullanıını ile nüfus aı1ışı ve işgücünün (sermayenin) kal itesindeki 

iyi lccşmelerdir. ı ı 

İktisadi büyüme, bir ülkede, belli bir dönemde (genellikle bir yıl} üreti len tüm ınal 

ve hizmetlerinin parasal ifadesi olan GSYH'de göriilen aıtış olarak ifade edilebilir. Bir 

ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde meydana gelir. Birincisi, tam i stihdanııo altında 

kullanılan iktisadi kaynakların daha etkin kullanılmaya başlanınası yoluyla büyümenin 

gerçekleştirilmesi; ikincisi , tam istihdaında kullanılan kaynak miktarına yeni lerinin 

eklenmesi yoluyla iktisadi büyümenin gerçekleştiri lınesidir. ı 2 

' Parasız İlker, Ekonomik Bii)'ünıc Teorileri (Dina mik Makro Ekonomi)'C Giriş), (;zgi Kiıabcvi 
Yayınları, Bursa, 2003, s. ı O. 

'} Eğilmez Mah fi ve Kuıncu Ercan. Ekonomi Politikası Teoı; ve Türkiye Uygulaması, Renızi Kitabevi. 
Istanbul, 20 ı ı . s. l l3. 

10 Putlerman, Louis, "'Doll:ırs and Chnngc.: Economics in Contcxt-'"', New Havcn and London: V ale 
Universit)' Press. 2001 'den aktaran Yeldan Erinç, ''Neoliberal Küreselleşme Ideolojisinin Kalkınma 
Söylemi ü zerine Değerlendirmeler", Pra ksis, 7. Sayı, 2002. s.24. 

11 Stiglitz Joseph E., Kamu Kesimi Ekonomisi, Çev: Ö. Panık Batırcl, Marmara Üniversitesi Yayın No: 
549, liBF Yayın No: 396, istanbul. 1994, s. 849. 

" Kaynak Muhıc~cm, iktisadi Kalkınma, Gazi Kitabcvi, Ankara, 2009, s.55 . 
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İki dunnnda da büyüme, nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir 

değiş i kliktir. Bir ekonominin büyümesi, mutlaka o ekonomide yapısal değişimi 

gereklirmez. Büyüme, sadece (iretimin ve kişi başına gelirin arttırı l ması olarak kabul 

edilebilir13 Yaşanan deneyimler ekonomik büyümenin, işsizlik ve yoksul luk gibi sosyal 

problemleri çözemediğini göstenniştir. Kalkınmanın ise ekonomik büyümeden farklı 

olarak sosyal bir boyııtu vardır. 

B. EKONOMİK KALKlNMA 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Kalkınma" kavramı, "1. Kalkmmak işi, 2. iyileşme. 

şifa bulma " şeklinde ifade edi lmektedir. 14 Ekodialog Ekonomi Sözlüğü'nde ekonomik 

kalkınma , " .. . toplumun yaşam standartlarında üretilen malların kalitesinde veya üretim 

organizasyonunda iyi leşmeler yaşanan bir ortam" olarak tanımlanmaktadır. ı s Ekonomi 

Sözlüğünde ise kalkınma kavramı şöyle açıklanmaktadır: "kalkınma, azgel işmiş l ik ile 

birlikte ekonominin ilgi al anına gireıı yakJaşıınları ifade etmektedir. Büyüme kavramından 

farklı olarak, ya lnızca mill i geli rdeki aıtış an lamına gelmez. Ekonominin yapısında 

niteliksel bir dönüşümü , geleneksel, tarınısal yapıdan sanayi toplumuna geçişi belirtir. Bu 

dönüşüm, sanayileşmenin gereği olarak kentleşme, eğitim, teknoloji gibi kavramları da 

gündeme getirınektedir. Kalkınma strateji lerinin temel özell iği, bunların sade.ce ekonomik 

değil, aynı zamanda sosyolojik, kültürel ve siyasi tercihieric de ilgili olmalarıdır. Bu 

stratejilerin orıak bir noktası da piyasa koşullarına bağlı bir büyüme ile yetinilınemesi, 

farklı yöntemlerle de olsa piyasanın işleyişine müdahale edilınesidir."ı6 

Türkçede kalkı nma, ilerleme (terakki), modern leşme, çağdaşlaşmanuı eşanlamlısı 

olarak kullanı lmakta ve kalkınma yerine gelişme kavramın ın da tercih edildiği 

görülmektedir. Kalkınınanın olumlu versiyonu daha çok kullanılmaktadır. Latin kökenli 

barı dillerinde "developınent/underdevelopment" ikilemi bizde "kalkınınalazgelişmişlik" 

13 Han Ergül ve KAYA Ayten Ayşcn, Kalkınma Ekonomisi T eori ve Politik:., Nobel Yayın Dağılım. 
5.Baskı, An.kara, 2006, s.2. 

"Türk Dil Kunınm, a.g.c., s.I047. 
15 Ekodialog, Türkçe- Ekonomi Sözlüğü, http://www.ekodialog.com/turkce_ekonomi_sozlugu.html, erişim 

ıarihi : 25.08.2013. 

' 6 Emiroğlu vd. a.g.c., s.41 ı. 
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şekl inde ku llan ılmaktadır. 17 "Development" sözcüğü de İngi lizcede "inkişaf, gel işme, 

gelişim, kalkınma" an lamlarında kullanılmaktadır. 1 8 

İktisat yazını nda, kalkınma kavramının "eşanlamlısı" olarak, ilerleme (progress, 

progles) kavramının da kullanıld ığı görülmektedir. İlk iktisat klasiği sayı l an Adam 

Smith' in "Milletlerin Serveti ... " adlı ünlü eserin in yayımlanmasından 164 yıl sonra bile, 

Colin Clark' ın ünlü eserinin başlığı da: "İktisad i İlerlemenin Koşullan"dır. 19 Marx ise, 

kalkııımayı pasif ve kendil iğinden bi r süreç olarak ele almaktadır. Topluıniann evrimi, bir 

aşamadan diğerine geçişi, iç çelişki lerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Marksist 

anlamda ekonomik kalkınma "geçişsiz fiil" durumuna tekabül etmektedir. Kavramın 

geçişli li il tarzında kullanı lması 1920'li yıllarda İngiliz sömürge siyaseti ve tarihinin bir 

kavramı baline geldiği döneme denk gelmektedir. Marx bir toplumun kalkınmasından söz 

ederken spesifik unsurların, örneğin doğal kaynaklann kalkınmasından söz etmektedir. 

Burada öneml i olan metropolün ihtiyacı olan doğal kaynağın sağlanması amacıyla vesayet 

altmda tutulan topl uluğun asgari koşullarda yaşamasım sağlayacak bir yönetim 

oluşturmaktır. Sömürgeci lik statükosunun devamını sağlamak ise, asgari düzeyde 

beslenme, sağlık ve eğitimin karşılanmasıyla mümkün olduğunu ifade ctmcktedir.20 

Türkiye'de de farkl ı kalkınma tanımı ortaya koyan iktisatçı ların olduğu 

göıiilmektedir. 

Pıııar (20 1 0), ekonomik kalkın.mayı "uzun dönemde ekonomik büyümenin yanı sıra 

sosyal ve siyasal gelişme ile beraber toplumsal refahın artması" olarak tanımlamaktadır. 

Buradaki toplumsal refah kavramı , ekonomik büyümenin tek başına açıklayamadığı 

kalkınma kavramıııı ifade ehuek üzere kullaııılınaktadır.2 ı 

Taban ve Kar (20 14) kalkınmayı, büyümeden daha geniş kapsamlı ele almakta, az 

gelişmiş bir toplumun iktisadi yapısının dönüştürülmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve 

siyasal yapılarının da değiştirilmesi ve yeni leştirilmesi olarak tanımlamaktadır. Yani kişi 

11 Başkaya Fikret, Kalkınına Iktisadının Yükselişi ve Düşüşü, Maki Basın Yayın, 5. Baskı, Ankara, 2005, 
s.25. 

18 Tuğlacı Pars, inglizrc-Türkçc Ekonomi V('. Hukuk Terimleri Söz.Jüğü, Rcmzi Kitabcvi, 4.Baskı1 
Istanbul, 2002, s. l62. 

ıq Başkaya, a.g.e., s.27. 
20 Amdt H.\V. Ekonomik De-velopment: A Sernantic History, Economic Development-Cultural Cahange, 

XIV/3, 1982'den aktaran Başkaya, a.g.e., s. 23. 
21 Pınar, a.g ,e., s. ı 7l. 
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başına milli gelirin artmasının yanında, üretim faktörlerinin etkinl ik ve miktarlannın 

değişmesi, sanayi kesiminin milli gelir ve ihracat içindeki payının aıtması gibi yapısal 

değişikli kler, kalkınınanın temelunsurunu oluşturmaktadır."22 

Gönel (20 1 0), ekonomik kalkınmayı "Ekonomik kalkıııına tanınıının iç ine sadece 

ekonomik koşullann değil, şüphesiz bu koşulların da büyük ölçüde belirleyici olduğu, 

insanoğluna ait sıkıntıların, acıların, açlığın ve hastalıkların, eğitimin, hak ve 

özgürlüklerin, kültürel açıdan yeterl il ikleıin ve yetersizliklerin, kısacası insanoğlunun 

yaşamı ile ilgi li unsurların girmesi gerekir. Bu nedenle hem ekonomik hem de ekonomi 

dışı faktörler ekonomik kalkınına kavramı içinde bir arada değerlendirilmelidir."23 şeklinde 

açıklamaktadır. 

Han ve Kaya (2006) kalkııımayı, birey ve toplum açısından sadece maddi yaşamın 

sürdürülebi lmesi için değil, bunun la birlikte insan lık toplumunun yüksek kültür ürünlerini 

üretebilmes i için gerçekleştiri lmesi gereken bir süreç ve sürekli bir yarış olarak 

gömıektedir. Bu yarışı bırakmanın maliyeti o kadar yüksektir ki, buna katlanmak rasyonel 

değildir. Kalkınmanın temel i insana odaklı olduğu için sürekli istenen bir yapıdadır. 24 

Kaynak (2009) ise, ka lkınmanın altı farklı boyutuna dikkat çekmekte ve bu 

boyutları şu şe ki lde ortaya koymaktadır: 

ı. Üretim ve teknoloji boyunı: Yaşayabilmek ve yaşamı devam ettirebilmek için doğa 

ile mücadelede üstün çıkmak ve böylece doğa ol aylarını kontrol altına almak; 

gillikçe daha çok ve daha yüksek kalma değerli ürünler üretmek, 

2. insani boyut: Yaşam standartlarını yükseltmek, 

3. İstihdam boyuru: İstihdam olanakJarı ıu gen i şletmek ve çalışına koşullarını 

iyi leştinnek, 

4. Çevre boyutu: Bu çabaları çevreye en az zarar vererek gerçekleştirmek, 

5. Hakimiyet boyulıı: Toplumlar ya da ülkeler arası yarışıa en önde yer almak, 

6. Özgürlük boyunı: Ve sonunda, iktisadi, siyasi , sosyal ve uluslar arası i l işki l er 

bağlamında özgürlük düzeyi ni yükseltmek. 25 

22 Taban Sami ve Kar Muhsin, Kalkınına Ekonoın.lsi, Ekin Basım. Yayım Dağılım, Bursa, 2014, s.J-4. 

" Gönel Feride D., Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, Ankara, 2010, s. S. 
14 Han ve Kaya. a.g.e .• s. S. 

" Kaynak a.g.c., s.63. 
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Adelman ve Yeldan'a (2002) göre iktisadi ka lkınma, hızlı büyümenin bir uzantısı 

olarak, uluslararası iş bölümünde daha yüksek bir konuma ulaşma ve yaşam kali tesinin 

yükselmesi şekl inde tanımianınakla ve iktisadi kalkınınanın gerçekleşmesi için 

aşağıdaki beş olgunun altın ı çizınektedir: 

1. sürdürülebi lir büyüme 

2. üretim ve tüketim kalıplarınııı yapısal değişime uğraması 

3. teknolojik ilerleme 

4. sosyal, siyasi ve kurumsal modernleşme 

5. yaşam standartlarında geniş çaplı iyileşme26 

Kalkınınayı özgürlük kavramıyla ele alan Aınartya Sen 'e göre, özgürlük, 

kalkınınayı başarmanın temel aracı olduğu kadar aynı zamanda kalkınınanın da asli bir 

anıacıdır. Kalkınma, kişi lerin, kendilerine çok az seçim yapma şansı veren çok çeşitli 

"mahkumiyet" ıınsurlarından kurtarı lmasıdır. Temel mahklUniyet kategorileri ise, kı tlık, iyi 

besleneıneme, kötü sağlık koşulları, temel ihtiyaç ınallarından yoksunluk, siyasi 

özgürlük lerin bulunmaması, temel sivil hakların olmaması ve iktisadi güvensizliktir. O 

halde, ka lkınma, gerçek özgürlüklerin genişletilmesi sürecidir. Kişi başına gelirin 

büyümesi, bunlara ulaşınada yal nızca bir araçtır.27 

Bu kapsamda bireysel özgürlük ile toplumsal kalkınmanın başarılması arasındaki 

ilişki önemli bir bağl antı noktasıdır. Bu bağlantı , bireylerin olumlu kazamnılarındao, 

iktisadi fırsatlardan, siyasal özgürlüklerden, toplumsal güçlerden, sağlık ve eğitim 

hizmetlerinden yaralanmayı, inisiyatitleriıı özendiri lmesi ve geliştiri lmesinden 

etkilemn ektedir. Bir diğer ifade ile sosyal refabuı artırılması önemli bir etkendir. Bu 

fırsatların geliştirilmesi, kurumsal düzeniemelerin ve sahip olunan özgürlüklerin 

kullanılması, toplumsal seçim unsurlarının ve kamusal kararlara katılma özgürlüğünün, bir 

diğer ifadeyle demokratik ortam ların geliştiri lmesiyle de doğrudan ilgi lidir.28 

Samir Amin ( 1999) ıse kalkınmada küreselleşmenin getirdiği toplumsa l boyuta 

dikkat çekmekte, bireyler ve uluslar arasında karşılıklı bağımlılığın tartışı lması ve 

26 Yeldan, a.g.ın., 2002, s.24-25. 
11 Kaynak, a.g.e., s.67. 

28 Sen, Özgürlükle Kalkınma, a.g.e., s. ı 9. 
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düşünülmesi gerektiğin i vurgulamaktadır. Ka lkınma sürecinde az gelişmiş ülkelerin 

gelişmiş ülkelerle olan karşı lıklı bağımlılığının dikkate alınması gerektiğin i, bu süreçteki 

eşits izl ikterin daha da büyümes ine izin verrnek yerine diizeltil ınesi gerektiğini, 

kal.kıııınanı n pazar büyümesiyle eş anlamlı olmadığını, zorunlu olarak toplumsal ilerleme 

ve demokrasiye yol açtığını ve zorlukları (yolsuzluk, işsizlik, toplumsal kutuptaşma vb.) 

ortadan kaldırınaya yönelik çalışınalar yapı lınası gerektiğini ifade etınektedir?9 

Ekonomik kalkııınıa düşüncesi , bir ülkede üretim faktörlerinin katma değeri yüksek 

ürünler üretecek duruma gelmes ine ve meydana gelen ınal ve ya hizmetin o toplumdaki 

gelir gurupları arasında adaletli bir şekilde dağıtılınası ve yaşam standartlarının 

yükselti lmesine katkı sağlamaktadır. Toplum ve bireylerin hareket alanları iç inde iktisadi, 

siyasi, sosya l ve uluslararası ilişki ler bağlamında, kısaca, her bakımdan özgür hale 

getirilmesi iktisadi kalkınmanın ni hai amacıd ır.30 

Tüm bu açıklamalardan sonra, Kaynak (2009) ve Adelman ve Yeldan'ın (2002) 

görüşleri.nde de ifade edi len kal.kınmanı.n sürdürülebi lirliği konusuna da değinmek gerekir. 

Son yıllarda öne çıkan "sürülebilir kalkınma" kavramı, büyüme ve çevre kavramıyla 

birlikte di le getiri lmektedir.3 ı 

Bu çerçevede sürdürülebilir kalkmnıa kavramıyl a ifade edi lmek istenen husus, 

iktisadi büyümenin tek başına yeterli ve arzutanır olmayacağı, yaratılan zenginiikierin 

ülkeler, bölgeler ve gel ir grupları arasında adaletl i bir şeki l de dağı tı lınası ve bu arada 

çevresel değerlerinde korunması gerektiğidir. Bu değerleri gözetmeyen, aksine, bozan bi r 

iktisadi büyüme ve kalkınma, sürdürüleınez bir süreçtir. Bu bakımdan, insanlığın en 

öneml i zenginlik kaynağı olan doğal çevreyi, yani doğal seıınayeyi gözehneyen, geıi 

döndürülemez bir biçimde yok eden iktisadi büyüme süreci uzun dönemde siirdüıiilemez 

bir süreçtir. Çünkü böyle.si bir süreç, bir yandan fiziki sermaye ınallarını artırırken, diğer 

yandan doğal sermayeyi yok etmekte, dolayıs ıyla, ülkenin toplam sermaye stoku 

azalınaktadır.32 

29 Amin Samir. KiircscUcşmc \ ' C Kapitalizm, (Çev: VasıfErcnus). Sannal Yayınevi, isıanbul, 1999, s. ı ı. 

.ıo Kaynak, a.g.e., s.55. 

" Başkaya, a.g.e., s.206-207. 

" Kaynak, a.g .e .. s.47 . 
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Ekonomik politikalar yal nızca kişi başına reel milli gel irin ya da ekonomik girdinin 

artırı lması amacına dayandırıldığında, doğal kaynak kullanı mını gerektirınekte ve ekolojik 

dengesizliklere neden olmaktadır. Ekonomik sistem ile çevre arsındaki ilişki , iki şekilde 

ortaya çıkar. Birincisi ekonomik mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim girdi leri olarak 

doğal kaynaklann kullanımı, ikincisi ise çevresel ortanıdaki artıklardır. Sürdürülebi lir 

kalkınma, ekonomik faaliyetlerin çevresel etkilerinin geri dönüşlerini dikkate alınaktadırJJ 

Buraya kadar yapılan açıklaınalarda ekonomik büyüme ve kalkınma kavramlan 

ayrı ayrı açıklanınaya çalışı ldı. Bu kavramların neden aynı anlamda kullanılınaması 

gerektiğini de ifade etmek gerekir. 

Büyüme ve kalkınma kavramlannın aynı anlamda kullanı lması, kişi başına gelir 

büyüdüğünde, yaşam standartlarının, bu anlamda refah düzeyinin de gelişeceği 

varsayımına dayanmaktadır. Oysa, kişi başına gel ir büyürken, her zaman refah artar diye, 

yani refah düzeyindeki artışın bir göstergesi olarak gelir dağılım ında da i yileşme olur d iye 

bir zorunluluk söz konusu deği l dir. Bir ülkedeki refah artı şından ve kalkmmanuı genel 

düzeyinden söz edebilmek için mutlaka gelir dağılıın ı da dikkate alı nmak zonuıdadır. 

Ancak, kişi başına gelir çok yüksek oranda büyüyebilir ve bundan nüfusun ufak bir bölümü 

yararlanabilirken; büyük bölümünün yaşam düzeylerinde Lıerbaııgi bir yükselme 

göıiilmeyebi lir. Böyle bir durumda ise, iktisadi büyümeden söz edi lebili rken, iktisadi 

kalkmınadaıı söz edi leınez. 34 

Sanayileşmiş ve yüksek geli rli birçok ülkede, sosyal problemierin artmas ının 

nedeni; gelir ile insani kalkınına arasında doğrudan bir bağlantının bu lunmaınasıdır. 

Gelirin, sonu olmayan bir özell iğe sahip olması, toplumca kullanım şekilleri ne bağlı olarak 

nitelik kazanması, kalkınma oranlarını farklı yönlerde e tki lemektedir. Örneğin toplumdaki 

gelir bireylerce ilaç gibi temel ihtiyaçlarm karşılanmasında kullanılabileceği gibi narkotik 

uyuşrunıcular içinde kullanılınası mümkündür. Burada göıiildüğü gibi gelirin, kalkınma 

üzerine etkisi, seviyesine değil , kullan ım şekline bağlıdır. Bazı ülkelerde yüksek gelir 

.13 Ceylan Tiilay, "Sürdürülebilir Kalkınma", Gelişme İktisadı Ku ram-Eleştiri-Yorum, (Ed: T . İşgiiden, F. 
Ercan ve M. Türkay), Beta Basım Yayım, Istanbul, 1995, s.203. 

"Kaynak, a.g.e .. s.68-69. 
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sevıyesıne rağmen kısıtlı insani kalkınma gözlemlenirken düşük gel ir seviyesine sahip 

ülkelerde daha yüksek bir insani kalkınına düzeyi mevcut olabilmektedir.35 

Büyüme ve kalkınma kavramlarının tanımları arasında en önemli nokta, büyürnede 

mevcut iktisadi yapı esas alımrkeıı, kalkınınada mevcut iktisadi yapıya razı olunmayarak 

bıuııuı değiştiri lecek gelişmesinin esas alınmasıdır. Böylece, kalkınmada kendiliğinden 

meydaııa gelecek değişmelere baştan müdahale edi lerek bunların bir hedef ya da hedefler 

doğıultusunda yönlendiri lmesi söz konusudur. Büyümede ise ne bir yön lendirıne ne de bir 

müdahale söz konusu değil ve kendil iğinden oluşması temel alınmaktadır36 

Gelişme kavramı ile kalkmma ve büyüme kavramları arasındaki ilişkiye bakacak 

olursak; kavramsal olarak literatürde bir anlaşmazlık olduğu göıiilmekıedir. Kimi yabancı 

ve yerli kaynaklarda gelişme ile büyüme, kimilerinde ise gelişme ile kalkınma eş anlamda 

kabul edilmektedir. Burada kavram kargaşasını önlemek için, ikinci yaklaşım tercih 

edilmiş olup, gelişme sözcüğü ile kalkınma sözcüğünün birbirinin yerine kullanılınası daha 

uygun görübnektedir.37 Ayrıca bu bölümde yapı l an kalkın.ına tamınlan, beni msemiş 

olduğumuz kalkınma tanımları ile özdeş olup bu çalışınada literatürdeki içerik itibari yle 

dikkate aldığımız anlamları ifade etmektedir. 

Bu şeki l de kalkı nmanın sadece gelir boyutunun olmadığı, toplumun sosyo kültürel 

yapısındaki ilerlemenin, refah düzeyindeki artışın, yaşam standartlannın gel işmesinin ve 

çevresel faktörlerdeki ileriemelerin önemli bir etkisi ol duğu görülmektedir. Buradan 

hareketle kalkınmada insanı odak noktasına alan ve kalkınınada yeni bir boyut olarak 

nit.elendirebi leceğiıniz "insani kalkınma" kavramını açıklayabiliriz. 

II. KALKlNMADA YENİ BİR BOYUT: İNSANİ KALKlNMA 

Kalkınınanın insanı odak noktasına alarak yeni bir boyut kazanması 1990'1ı yıllarda 

başlamış ve UNDP'nin ilk insani Kalkınma Raponı (İKR) ile resmi bir boyut kazanmıştır. 

Bu kapsaında insani kalkınmanın ortaya çıkışı , beşeri sermaye ile olan ilişkisi, amaç ve 

araç ları ile insani kalkınmanın ölçümünde oldukça önemli bir yöntem olarak gelişti ri len ve 

" ilenı Dcrya. Çanakkale'de insani Kal.kınma Düzeyinin AraşhrıJıııası. işaret Yayınlan : 128. istanbul. 
20 i O, s.6. 

'
6 Kaynak, a.g.e., s.70. 

37 Han ve Kaya. a.g.c .. s. 2 
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çalışmanın ekonometrik analiz bölümünde de içeriğinden faydalanacağımız insani 

Kalkınma Endeksi 'nin (iKE) açıklanınas ı uygun olacaktır. 

A. İNSANİ KALKlNMA KAVRAMININ ORTA YA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

insani kalkınma, bir ülkenin ulusal gelirin in aıtıp azalmasından çok daha fazla şeyi 

ifade eder. İnsanların kendi ilgi ve ihtiyaçları bağlamında, tüm yaratıcılık ve 

üretkenliklerini en üst seviyede kullanabilecekleri bir ortaın ın oluşturulması ile ilgi li bir 

kavramdır. Bir ulusun ası l zengin liğinin o ulusun insanlan olduğu gerçeğinden yola 

çıkılırsa, insani kalkııınıa, insanların önlerindeki seçeneklerin çoğaltılması ile 

ilişkilendiri lebi lir. Bu da insani kalkınmanın ekonomik büyüme kavramından daha fazla 

anlam taşıdığını göstermektedir! 8 

UNDP 1990 yılındaki iKR 'de insani kalkııımayı , "insanlarm seçeneklerinin 

artırma siirecidir. En önemli olanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, eğitilmiş olmak ve 

iyi bir yaşanı standarıima sahip olabilmektir. ilave seçenek/er. siyasal özgürlük, konuna 

altmda insan hakları ve Adam Smith'in toplumda diğerlerine ulanmadan karışabi/me 

yeteneği olarak açıkladı.ğı özsaygıyı içeril0
' şeklinde tanımlamıştır.39 Bu tanım insani 

kal.kmınanııı ekonomik büyümenin ötesioe giden bir an lamının olduğunu göstermektedir. 

insani kalkınına süreci, insanların kapasitelerinin en iyi şeki lde geliştiri lmesi ve sağlanan 

kapasitenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda eo iyi şekilde kullaııı lınasını 

sağlamaya yönelik bir süreçtir40 insani kalkınma, insan ların özgürlüklerini ve yaşamlarını 

devam ettirme kabiliyetlerinin genişlemesi olarak ifade edi l ebi lir .4 ı 

insan i kalkı nına kavramı, 1998 nobel ekonomi ödülü sah ibi Aınartya Sen ' in 

yapabi lirlik-kapasite yaklaşımıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Yapabilirlik-kapasite, bir 

şeyi yapabilme ya da işlev kazanma potansiyeline sahip olmaktır. Yapabilirlik bireylere, 

değiş ik yaşam biç imlerini elde eıme imkan ı-özgürlüğü vermektedir. Toplumlardaki temel 

özgürlükler, toplum bireylerinin yapabilirlikleriyle orantılıdır. Yapabilirlik-kapasitenin 

:ı s Karaka.ş ve Köksal. a.g.c., s.9. 

·'
9 UNDP, Human Development Report 1990, New York, USA, 1991. 

'
0 UNDP, Human Dc\•clopnıcnt Report 2005, New York. USA, 2006. 

" UNOP, Humarı Oevcloııment Report 2011 , New York, USA, 2012, s. ı. 
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genişlctilınesi , özgürlüklerin genişletilmesi anlamına gelmektc ve kalkınmanın temelini 

k 4? 
oluştumıa tadır. -

Goulet ( 1971 ), bu şekilde geniş olarak tanımlanan insan i kalkınma kavramının, şu 

üç temel bi l eşeni kapsaması gerektiğini belirtmektedir: a) gıda ve yiyecek-içecek gibi 

yaşamla ilgili ihti yaçları (l ife-sustanence), b) kendi kendine değer vermeyi/saygı duyma 

(self-esteeın) ve c) özgürlük (freedom). Bir ülkenin tüm insanlarınm barınına, yiyecek, 

giyecek ve min imum eğitim düzeyi gibi ihtiyaçlarını tam olarak karşı layamıyorsa o ülkede 

tam olarak kalkınabilirlikten bahsetmenin mümkün olmadığını ifade ctmcktedir.43 

insani kalkınma kavramının gelişmesine önemli katkıları olan Aınartya Sen, 

kalkınınayı özgürlüklerin genişletilmesi süreci olarak yorumlamışlır. Bu kapsamda Sen, 

GSMH'nin ya da bireysel gelirlerin artması bireylerin yararlandığı özgürlükleri 

geniş letmede öneml i bir araç olduğunu, ancak özgürlüklerin, iktisadi ve toplumsal 

düzenlemeler (eğit im ve sağlık hizmetleri gibi) yanında medeni ve siyasal haklar (denetime 

katılına özgürlüğü, demokrasi gibi) gibi başka etkeniere de bağlı olduğunu belirtnliştir. 

Benzer bir şekilde teknoloj ik ilerleme, sanayileşme veya modernleşme bireysel 

özgürlüklerin gelişınesine önemli katkılar sağlayabilir, bununla birlikte özgürlüğün 

kapsamı başka etkeniere de bağlıdır. Temel özgürlüklerin genişlemesi bakımuıdaıı 

kalkınınayı araştıımak, bu süre.çtc önemli rol oynayan bazı araçlardan daha çok amaçlara 

yönetmeyi gerektirir.44 

Özgürlük iki ayrı yaklaşımdan dolayı kalkmma sürecınm merkezinde yer 

almaktadır. Bunlar; 

1. Değerleııdirici Yaklaşım : İlerlemenin değerlendiri lmesi esas olarak insanlarm 

sahip oldukları özgiirlüklcrin artırılıp artırı lmadığına göre yapılmalıdır. 

2. Etkinlik Yaklaşımı: kalkınmanın başarılması tamamen insanlarm özgür 

eylemlil iğine bağlıdır45 

insan odaklı kalkınma, bu yaklaşımların da hedeflediği gibi, toplumdaki tüm 

bireylerin insani ihtiyaçlarına cevap veııneli ve herkes için fırsatlar yaratmalıdı r. Gelişim 

., . 
- llem. a.g.e .. s.6-7. 

'13 Goulet Denis, The Cruel Choice: A New Concept in the Theoıy of Development, Atheneum, ı 97 1, s.22. 
44 Sen Amartya, Özgürlükle Kalkınma, Çev: Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınlan. istanbul, 2004, s. l7 -1 8. 

~s Sen, Özgürlükle Kalkınma, a.g.e .. s. l9. 
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çabalarının amacını , insan merkezli yetenekler ve olanaklar oluşturmaktadır, her insan bazı 

yetenek lere sahip olarak dünyaya gelmektedir. Bu yüzden, bireylerin yeteneklerini sonuna 

kadar kullanmasına ve sosyal, politik, ekonomik alanlarda uygulamasına olanak 

verınelidir46 

Amartya Sen, kalkınmada " insan i birikim" ve '"insani kapasite" arasındaki i lişkinin 

geliştiri lmesi gerektiğini özellikle vurgu lamıştır. Çağdaş iktisat yaklaşımlan sermaye 

birikiminin fiziksel bakımdan değerlendirilmesinden çok insanlarm üretken niteliğinin 

bütün leyici bir parçası olarak görmeye doğru kaymıştır. Bu anlamda insan i birikim 

kavramını faydalı görmekle birlikte insanları daha geniş bir perspektiften görmek 

gereklidir. Yani insani birikimin ötesinde özgürlüğün bir ifadesi olan insani kapasitenin de 

geliştirilmesi önemlidir. insani kapasiteyi geliştirmenin iktisadi değişimin ötesine geçerek 

toplumsal değişimin sağlanmasında oynadığı araçsal rolü dikkate almalıdır. Örneğin, kadın 

eğitiminin yaygınlaştınlması, ai le içi paylaşımdaki toplıunsal cinsiyet eşitsizliğini 

azaltabilir ve aynı zamanda çocuk ölüm oranlannın yanısıra doğurganlık oraıılarınm 

azaltılmasına katk ıda bulunabilir. Temel eğitim in yaygınlaştırı lması kamusal faaliyetlerin 

kalitesini de arttırabilir. Bu araçsal kazanımlar biz i meta üretiminin ötesine götürerek 

insanlarm refahını ve özgürlüğüııüıı aıtmasını sağlamaktadır47 

Son zamanlarda yaşanan kalkınma deneyimleri açıkça göstermektedir ki, üretim ve 

zenginl iğin aıtması sadece bir çıkış noktasıdır. Kal.kuıma ilc ası l ul aşı lınak istenen nokta 

ise insan ların refahı olmalıdır. Bu çıkış ve vanlmak istenen nokta arasındaki bağ ise 

kalkınına ana liz ve planlamalannın odaklandığı bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır!$ 

lnsan i kalkınma yaklaşıımııa göre, gelir, i nsanların edinmek istedikleri öneml i bir 

değerdir, ancak yaşamlannın toplamı değildir. Bu yüzden kalkınma, gel ir ve servet 

artışının ötesinde bir şey olmalı ve insaıılara odaklanmalıdır. VNDP' nin 1994 yılı insani 

Kalkınma Raporu 'nda Kalkınmanın şu üç unsurunun bir araya gelmesi ile oluşacağı ifade 

edilmişti r: Buna göre 1) kalkınma , yalnızca ekonomik büyürneyi sağlamakla kalmaz, 

'
16 ilcm, a.g.c., s.6-7. 

" Sen, Öıgürlükle Kalkınma, a.g.e., s. 393-398. 

"" Karakaş ve Köksal. a.g.c., s.9. 
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bunun nimetlerini de eşiıçe dağıtır, 2) kalkınma, çevreyi tahrip etmek yerine onu yeni ler ve 

3) insanlan sıra dışı kı lacağına onlan güçlendiıir49 

Dolayısıyla insan i kalkınma, insanın toplum içinde kendini ifade etme ve üretken 

olması ıçın kapasitesini güçleodinnesinin sooucu olmalı, ekonomik büyümenin 

meyvelerinin eşit dağılımını garanti etmeli ve herkese toplumun çalışınalarına katılına 

şansı vermelidir.50 

insan i kalkınınaııııı sağlanınasında beşeri senneyemn önemli bir rolü vardır. 

Aşağıdaki başlıkta bu konu üzerinde dunılacaktır. 

B. BEŞERi SERMAYE VE KALKlNMA 1L1ŞKIS1 

Genellikle sermaye denildiğinde, üretimde kullanılan makine, teçhizat ve diğer 

ekipmanlar, para gibi fiziki değerler akla gelmektedir. Oysa, iyi yetiştirilmiş ve beceri 

kazandırılmış dengel i ve sağlıklı beslenebi len insan kaynağı, üretimde veriml iliği 

artırmalda kalmayıp, yeni teknolojik icadarın rasyonel şekilde kullarolmasına da katkı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla üretime katı lan kişinin sahip olduğu ve genel anlamda insanın 

niteliğini vurgulayan bilgi, beceri , tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler, beşeri 

sermaye olarak kabul edilınektedir.sı 

Üretimde verimliliği artırmak için hem tiziksel sermayeye yönel ik harcama ları hem 

de beşeri sermayeye yönel ik harcamaları artırmak gerekir. Beşeri sermayeye yönelik 

harcamalann artırı lması, eğitim ve sağlık harcamalarının artırılması ile mümkün olur.52 

Eğitime yapılan yatırımlar, iş eğitimi , göç, bilgi edinme ve işçilerin sağlık ve yaşam 

standaıtlarının iyi l eştirilmesi emeğin üretkeııliğini etki leyen beşeri sennaye faktörleri 

niteliğindedir. Bu nedenle beşeri sennayenin geliştirilmesi için; eğitim projelerine, 

araştırma geliştirme faaliyetlerine, sosyal ve aile yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve 

49 UN D!' .. tJuınan Development Report 1994, New York, USA, 1995. 

50 UNDP, Human Developmenı Report 1996, New York, USA, 1997, s. l l . 

51 Çolak Murat, "Eğitim Ve Be. eri Sermayenin Kalkınına Üzerine Etkisi", Kamu-ls; C: l l , S:3, 2010, s. ı 12. 

" Akın M .$crc f, Kalkınma Ekonomisi, Mcphisro Yayınları, Bişkck. Kırgızistan, 2007, s.22. 
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göçü kontrol etmek için siyasi araçlannın gelişti rilmesine yönelik destek politikalarının 

artırı lması gerekmektedir.s> 

Beşeri sennaye kavramı, Nobel ödüllü Theodore W. Schultz tarafından ortaya 

koıımuş ve Nobel ödüllü Gary Becker tarafından gel iştiri l miştir. Söz konusu iktisatç ı lar 

bireylerin işgücü piyasalannda kendi değerini artınnak için bilgi ve beceri kazanmalarını 

artırınaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kapsaında beşeri seımaye, deneyim, eğitim ve 

öğretimden oluşan üç ana mekanizmadan oluşur.54 

Anıartya Sen ise, ekonomik ve sosyal kalkınma süreçlerini an lamada iki ayrı ama 

ilişkili alanlar olan "insan yeteneği" ve "beşeri sermaye" arasında bağlantı kurarak bunun 

üzerinde araştırma yapmıştır. Bu bağlamda; Bir kişinin bazı şeyleri yapmak (ya da olmak) 

için onun kişisel özellikleri, sosyal a ltyapısı ve ekonomik koşulları gibi değerlere sahip 

olması gerektiğini göz ardı etmemek gerektiğini; Gerçekleşen değer doğrudan (iyi 

beslenmiş ya da sağlıklı olmak gibi doğrudan hayatını zengin leştirrnek ile ilgi li) veya 

dolaylı (daha fazla üretime katkı yapmak ya da piyasada fıyat kontrolleri yapmak) şekJi nde 

oluşabileceğini; İnsan yeteneklerinin, refahın ve özgürlüğün aıtırı lması, ekonomik üretim 

ve sosyal değişim ile yakından ilgili olduğunu ifade etmiştir55 

Burada kalkınmanın insan hakları ile i l işkisinden söz etmek gerekir. Çüııkü 

kalkınma, insan haklarının gerçekleşip konınmasın ı merkezine alan bir anlayış ve 

uygulayışı hayata geçin n eye çalışan biJ yaklaşım içi ııdediJ. Bu konuda Birleşmiş Milletler 

tarafından 1986'da yayımlanan Kalkınma Hakkına İlişkin Bildiri 'de (md. l) : "her insamn 

ve bütün lıalklaruı. bütün insan lıaklarmm ve temel özgür/üklerilı tam olarak 

gerçekleşeceği bir ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeye katılma, katktda 

bulunma ve bundan yararlanma hakkına sahip olması nedeniyle, kalkınmamn vazgeçilmez 

bir insan lıakkt "56 olduğu ifade edilmektedir. 

n Di Bartolo, Annanıaria. "Human Capital Estiınation ıhrough Stnıcnıral Equation Models with soınc 
Caıcgorical Obscrvcd Variablcs", IRISS Working Papcr Series, Number: 2000-02, 2000, s.l. 

54 Saxton Jim, "hwestment l_o Educatıoıı :Prıvate And Publıc Returns", Joint E.conomic Committee United 
States Congress, Washington. OC. USA, 2000. s. ı . 

55 Sen Amartya, "Editorial : Human Capital and Human Capability", Wor ld Development. Vol. 25, No. 12, 
Great Briıain, 1997. s. 1959-1960. 

' 6 UN. Kalkınına Hakkına İlişkin Bildiri, UN 41/128, 1986, nıd. ı. 
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Söz konusu bildirinin sonraki maddelerinde ise, ulus-devletlere de bu hakkın yerine 

getiri lmesine yönelik önemli bir sonımluluk yüklenmektedir.57 hükmüne yer vererek bu 

sorumluluğun altını çizmiştir. Ayrıca "Devletler. gelişme luıkkının gerçekleştirilmesi için 

ulusal düzeyde gerekli lıer türlü tedbiri almayı ve herkesin temel kaynaklara, eğitime. 

sağlık Jıizmetlerine, yiyeceğe, bannmaya, işe ve adil bir gelir dağılımına sahip olmasım 

sağlamayı ıaalılıüt eder. Her türlü toplumsal adaletsizliği ortadan koldırmak amacıyla, 

gerekli ekonomik ve sosyal reformlar yapılır"58 ifadesine yer verilerek devletlerin bu 

sorumluluğu hangi yönde kullanması gerektiği üzerinde dunılmakta, bu kapsamda eğitim, 

sağlık ve adil gelir dağılımına özellikle vurgu yapılmaktadır. 

Üretim faktörlerinden işgücünün n iteliğini artırmak ve bu niteliğe uygun bir işte 

kullanmak ekonomik kalkınma için en önemli özelliği yansıtmaktadır. Çünkü eğitilerek 

nitelikli işgücünün artırı lması, veriml il iği ve kalite üretimini de beraberinde getirecektir. 

Beşeri sermayenin n iteliğini belirleyen en önemli değişkenlerden biri eğitim olup, birey, 

fırına ve toplumların geleceğine yönelik yatırım yapılmaktadır. Eğitimin toplumdaki 

değişimlerden sorumlu olması nedeniyle değişime diğer sistemlerden önce uyum 

sağlamaktadır. Eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamdaki dönüşümde, başka bir ifade ile refah 

düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol üstleıunektedir.59 

Sanayi devrimiyle birlikte Klasik iktisatçılar, emeği sermaye mallarından ya da 

üretim ınallarından farklı görnıenıişlerdir. Kara katkısı olduğu sürece emeğin değeri söz 

konusu olmuş, aksi takdirde emek değersiz addedilıniştir. Böylece klasik iktisatçı lar, 

insanları daha fazla üret im amacına hizmet eden vasıtalar seviyesine indirgemişlerdir. 

Oysa, çok eskilerden beıi Kuzey'de ve Güney'de insanın, kalkmmanm aracı olmayıp, 

bilakis kalkınmanın insan için olduğu ve niha i amacının insan olması gerektiği 

taıtışılınıştır. Arisıo, A. Smith, K. Marx, J.S. Mill ve A. Marshall gibi politik iktisatçılar da 

kalkınınanın insan için olduğunu kabul etm işler ve insanı bir üretim aracı olarak 

!i? UN, a.g.e, md.3. 

ss UN, a.g.c, md.3. 

5~ Yayialı Muamıner ve LEBE Fuat. ' 'Beşeri Sermaye İle İktisadi Büyüme Arasındaki ilişkinin AmJlirik 
Analizi", Marmara Üniversitesi ilBf Dergisi, Citı: XXX. Sayı: ı. 2011, s.26-27. 

19 



görmemişlerdir. Ancak yine de beşeri sennaye kavramı bugün üzerinde dunılduğu kadar 

fazla duruhnamıştır.60 

Beşeri sermayeye yatırım düzeyi arttıkça ekonomideki bilgi düzeyi de artacaktır. 

Artan bilgi düzeyi ile ekonomide daha spesi fik bilgi gerektiren iş alan l arıoda uzmaniaşmak 

isteyen çalışanlar, bireylerde toplanan mevcut bilgiden bir maliyete katianmaksızın 

yararlanabileceklerdir.6ı Beşeri sermayedeki bu olumlu gelişme, kalkınmanın gelişmesine 

katkı sağlamakta ve toplumun sosyal refah düzeyini artııınaktadır. 

Bir ekonomide beşeri sermayenin rasyonel bir biçimde kullanılabilmesi sosyal 

sermayenin varlığmı gerektinnektedir. Çünkü, beşeri sermaye ile sosyal sermaye arasında 

kuvvetli pozitifbir ilişki bu lunmaktadır. Fukayaına (2000) sosyal sermayeyi " .. . bir grubun 

üyeleri arasmda pay/aşilan ve on/arm birbirleriyle işbirliği yapmasım sağlayan, 

kendiliğinden oluşmuş ortak, gayri resmi değerler ve nonnlar bütünü ... " olarak 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla sosyal sermaye, toplumu oluşturan bireylere, kurumlara ve 

kuruluşlara ortak amaçları ve hedefleri başarnıada yardımcı olan sosyal ağl ar, normlar, 

güven ortaını ve kültürel değerler bütünü olarak algılanınaktadır.62 

Konuya farklı yaklaşımlarla açıklık getirmek mümkündür. İnsan kaynaklarının 

gelişimi yakJaşımıııda, insan bir amaç değil araçtır. losanların daha çok üretim 

yapılınasında bir araç olduğu düşünü lürse, olayın arz yönüyle ilgi leni lir. İnsanın bu üretim 

süreç lerinde aktif bir rol oynadığı doğrudur, fakat insan üretim süreciodeld üretim 

faktörlerinden çok daha fazla şeyi ifade eder, bu sebepten dolayı insan kaynaklarının 

gelişimi gibi yaklaşımlar insani kalkınmanın sadece tek bir boyutu ile ilgi leıunektedir. 

Temel insani ihtiyaçlar yaklaşımı ise genelde beslenme, bannına, giyinme gibi 

ihtiyaçlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ihtiyaçların kapsamının genişletilip i nsanların 

önlerindeki seçeneklerin çoğaltılmasından ziyade bu ihtiyaçlarm kapsaınının nasıl elde 

edileceği üzerine odaklanmıştır. 

Kalkınma üretim, bölüşüm ve insanların önlerindeki seçeneklerin gen i şletilerek 

kullanılınası süreçlerini bir araya getirip beşeri seımayeyi gel iştirme çabası içindedir. Yani, 

60 Keskin Abdullah, Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü Ve Türkiye. Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 25. Say1: 1·4. 201 t,s. 128·1 29. 

6 1 Karadeniz Oğuz. AB Yolunda Türkiye,de F4itim ve Beşeri Sermaye, Gazi Kitabe.vi, Ankara, 2007. s.22. 
6' Keskin A., a.g.m .. s. t 30. 
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sadece temel insani ihtiyaçlar ile değil, gelişmişliğin katılımcı ve dinamik yönüyle de 

ilgilenir. Kısaca kalkınma, birçok parçayı bir araya getirerek insanı, kalkınma sürecin in 

tüm yaklaş ı mlarının merkezine koyan bir beşeri sermayeden ayrı düşünülemeyen bir 

yakJaşını olarak ifade edilebilir.63 

C. İNSANİ KALKlNMANIN AMAÇLARI VE ARAÇLARI 

İnsan i kalkınmanın ası l ortaya çıkış amacı, kalkmma sürecinde ekonomik politik ve 

sosyal süreçler konusunda "insanı" odak noktasına almasıdır. Bu amaç hem basit hem de 

somuttur. Şöyle ki, insanlar elde ettiği gelirin daha da ötesinde uzun dönemli refah 

seviyelerini belirlenıneye çalışır. İnsanlar tarafından insan için gerçekleşt irilmesi gereken 

insani kalkınmada ise, insanların önlerindeki seçeneklerin ve özgürlüklerin arttırılması 

hedefleıunektedir. 

Her yı l UNDP tarafından yayınlanan İKR' lerin birincil amacı, ülkeler bazında 

insani kalk.uuııanuı durumunu değerlendirmek ve her yıl belli bir konuda eleştirel analizler 

ortaya koyınaktır. Bu analizlerde sadece ekonomik durum deği l insan refah ını yansıtan 

detaylı ülke veri leri birleştiri lerek sunıı lıır.64 

Mabbub ul Haq, kalkmınaııııı amacına yönelik tespitlerini şu şeki lde oıtaya 

koymuşnır: "Kalkuımanuı amact, yoksulluğun en kötü şekillerine karşt seçici bir hamle 

olarak gönllmelidir. Kal/anma hedefleri; yetersiz beslenme, hastaltk. cehalet, se.falet, 

işsizlik ve eşitsizlik/erin kademe/i bir şekilde ortadan kaldmimas ma yönelik tammlanmtş 

olmalt.dtr. Daha fazla üretim ve daha iyi bölüşüm ile ilgili sorunlara yönelik olarak 

kal/anma modelini tamm/ayan unsurlarm bir araya getirilmesi gereA?nektedir.'"'5 

Amartya Sen, insani kalkınma kavramının, 'gelir odaklı' kalkınma anlayışından 

farkını şöyle açıklaıııaktadır: "1990 insani Kalktnnıa Raporunda da belirtildiği gibi, 

kalkuımanın amaçlan ve araçları arasmda temel bir aynm yaptimost zorunludur. Tüm 

.faaliyetlerin nihai amact insanlardtr ve kalkınma insanların başarıları. özgürlükleri ve 

63 Karakaş Eser ve KÖKSAL Emin1 insnni K:tlkmma ve T ürkiye, Toplumsal Katılım ve Geliş im Vakfi , 
Atra Matbaacılık, Istanbul, 2003. s. i 0- t 1. 

"' Ka111kaş ve Köksnl. a.g.e., s. l4. 

65 Haq Khadija, '"Mahbub ul Haq: The Pionccr o f Human Development Approach o f Econoınic Growth ", 
LUMS specch on Mahbub ul H aq 2011 , 2011; HAQ Mahbub ul, ' 'The Poverty Curta in", 
Columbin University Press, New Yol'i<, 1976. 
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yapabilirlikleri üzerine temellendirilmelidir. Asıl önemli olan, bireylerin yaşadığı hayal/ır. 

edindikleri mallar ya da gelirleri deği/',66 

Buradan yola çıkarak insani kalkmmanm çok boyutlu bir yapısı ve amacı olduğu 

söyleoebilir. Politik, ekonomik ve sosyal özgürlüklerden verimli liği ve yaratıcı lığı 

arttıracak olanaklara, insanın kendine saygı duyınasmdan, insan haklannın garanti altına 

alınmasına kadar birçok seçenek insanların değer verdiği ve öneınsediği diğer unsurlar 

olarak karşım ıza çıkmaktadır. 

insani kalkınma, kavram ı burada hem insanların önündeki seçenekleri artıran bir 

süreci, hem de refah anianunda gelinen düzeyi ifade eder. Bu da bize insani kalknunanın 

iki farklı boyutunu kolayca ayrıştırınamıza olanak verir. Bunlardan ilki, insanların bilgi ve 

becerilerini geliştirerek insana yeteneklerinin sınırlarını genişletnıektir. Diğeri ise 

insanların sahip olduğu yetenekierin iş ve iş dışı yaşanı lannda (kültürel, sosyal ve politik 

faal iyetler) kullanmalarını amaçlamaktadır.67 Eğer insan i kalkınma s(irec inde bu iki boyut 

iyi bir şekilde deogeleneınez ise insani açıdan arzu ediLmeyen sonuçlar ortaya çıkabil ir. 

Gel işmişliğe bu açıdan yaklaşmak, ekonomik büyüme, insan haklannın kaynak l arının 

kalkınması ve temel insani ihtiyaçlar gibi geleneksel yaklaşınılardan ayrılır. Burada 

çıkabi lecek karışıklığı önlemek amacıyla bu farklılıklan belirtmek gerekir. 

İnsan odaklı gelişim, toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermeli herkes 

ıç ııı fırsatlar yaratınalıdır. Gelişim çabalannın amacını, insan merkezli yetenekler ve 

olanaklar oluştuımaktadır, her insan bazı yeteneklere sahip olarak dünyaya gelmektedir. 

Bu yüzden, bireylerin yeteneklerini sonuna kadar kullanmasına ve sosyal, politik, 

ekonomik alanlarda uygulamasına olanak vemıelidir. İnsan ları n kapasitelerini 

geliştirebi l eceği ortamların oluştunılması , kalkınmanın en önemli amacıdır. 68 

66 Gürses Didcm, ·'insani Gelişme Ve Türkiye", Balıkesir Üniveı-sit('.s i Sosynl Bilimler Enstitüsü Dergisi! 
Ci lt 12 Sayı 21 Haziran 2009,s.340: Ana nd S. aod Sen A., "Human develoı>ment mdex : 
mcıhodology and mensuremcnt", Hu man Develop ment Report Oflicc O ccasiona l Papcr U . 
UNDP, New York, 1994. 

61 Karaka.ş ve Köksal. a.g.e .• s. ı O . ... Hem, a.g.e .. s.7. 
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D. İNSANİ KALKlNMANIN ÖLÇÜLMESi: İNSANİ KALKlNMA ENDEKSi 

IKE, insani kalkınınayı ölçmeyi amaçlayan endeksierden biri olup, 
. . 
ınsan ı 

kalkınmanın, uzun ve sağlıklı bir yaşam, eğitim ve insanca bir yaşam için gerekli gel ir 

olarak belirlenen üç boyutuna i l işkin bi leşik bir ölçüt ortaya koynıaktadır69 

UNDP, 1990 yılında yayınlanan İKR 'de insani ilerlemeyi ölçen ve daha kapsamlı 

bir ölçüt olan iKE'yi tanıtmıştır. iKE, sağlığı, eğitimi ve refahı yansıtmak için gelir ötesine 

giden önemli bir ölçüt olarak ortaya çıkmıştı r. iKE, ekonomik döngülerden çok yaşanı 

kalitesi üzerinde durmaktadır. Kısacası iKE ülkeler arası sosyoekonomik gelişm işl ik 

düzeylerini karşılaştınnak için geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda İKE' nin içeriğini daha iyi ortaya koymak amacıyla öncelikle iKE' nin 

tanımını ve temel parametreleri olan sağl ık, bilgi ve gelir düzeyi üzerinde durduktan sonra 

lKE'nin hesaplama yöntemi açıklanacaktır. 

l.İnsani Kalkınma Endeksinin Tanımı Ve Ana Parametreler 

İnsan i kalkıııma kavramı, günümüzde tek başına ikt isadi peıfonnans ile değil, daha 

çok insanların refah düzeylerin in artırılması ve bunu sürdürebilmeleri ile açıklanmaktadır. 

Bu kapsanıda iktisadi büyümenin yaratmış olduğu fayda, insanııı yaşam kalitesiııe 

dönüştüıiilebilmelidir. Bunu ölçmek için de çeşitli endeksler geliştiri lm iştir .70 

İnsani Katkınma Raporlannda insani gel işmişl iği ölçmek amacı yla UNDP 

tarafından dört birleşik endeks geliştirilmiştir. Bunlar: insan i Kalkıııma Endeksi (iKE), 

insani Yoksulluk Endeksi (İYE), Toplumsal Cinsiyete Bağlı Kalkınına Endeksi (TCBKE), 

ve Toplumsal Cinsiyeti Güçlendimıe Örgütü (TCGÖ). Bu endeksierden İKE, diğer 

endeksieri kapsayıcı daha geniş bir perspektif içerdiği için bu çalışmada iKE tercih 

edilerek açıklama yapılmaktadır. 

İKE' nin oluşturulnıasıııda uç ana parametren in kullanıldığı görülmektedir. 

Birincisi , ortalama yaşam beklentisi ile ölçülen sağlıklı ve uzun bir ömür; ikincisi , 

okuryazarlık ve okuilaşma oranı ile ölçülen eğitim ve bilgi düzeyi; üçüncüsü ise, satın alma 

69 $eke r Sınna D., Türkiye'nin insani Gelişme Endeksi Ve Endcks Sıralamasının Analizi, Kalkınma 
Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, Ekim 201 t, s.2. 

70 Jahan. Selim (2002): "Measuring Human De-velopment: Evolution o f the Human Development Index", 
Oxford Training Coursc - 2002, UN DP and QEH. 2002, p.2. 
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gücü paritesine (yani ülkelerarası nispi fıyat farklarını yansıtan döviz kunı ile) göre 

hesaplanan kiş i başına GSYH rakamları kullanılarak ölçülen yaşam sıandardıdır.7 ı 

insani kal kınma kavramı hakkında, yalnız temel ihtiyaçlara cevap verdiği ve sadece 

fakir ülkeler iç in geçerli olduğu gibi hatal ı değerlendirmeler mevcuttur. lnsaııların 

ihtiyaçları ve istekleri, ülkelerine ve ülkelerinin kalkınma düzeylerine göre farklılıklar 

göstennektedir. Fakir ülkelerde yaşayan insanlar için en büyük uğraş ve gereksinim hayatta 

kalabi lınektir. Yeni endüstrileşen ülkelerde yaşayanlar için gel işmiş imkanlar ve tekn ik 

değişim lere erişim önemlidir. Zengin ülkelerde ise evsizlik ve uyuşnınıcu bağımlılığı gibi 

sosyal temelli konular önemli hale gelebilmektedir. 72 Bu nedenle iKE, rüın ülkeler için 

hesaplanmaktadır. 

İıısani kalkınmanın ölçümü, kalkınınakla olan ülkelerde yaşayan insanların kültürel 

özellik lerinden kaynaklanan bir unsur deği ldir. Bununla birlikte külrürün önemini 

vurgulayan W eber, Avrupa'nın kuzeyinde sanayi öncesi kuvvetlenen kapitalizmi Protestan 

ahlakına bağlamıştır. Ancak KatolikJerin yoğun olduğu Güney Avrupa doğru ekonomik 

poli tikalar sayesinde İkinci Dünya Savaşı sonras ı Kuzey Avrupa'yı ekonomik gelişmişlik 

olarak yakalaınıştır. 

Yerinılilik sayesinde zengi nleşme ile doğal kaynaklara ve coğrafyaya sahip olarak 

zengin leşmeyi ( emeksiz zenginleşme) ayırt etmek gerekir. Doğal kayııaklarla zenginleşme 

er ya da geç buharlaşacak bir zenginliktir. Çünkü, doğal kaynakl arın salıipl iği üzerinde 

odaklanıp kısa zamanda zenginleşme, teknolojiye ve beşeri sermayeye yatırım yaparak 

gerçekleşecek uzun dönemdeki zengin leşmenin önünü kesecek bir nitelik taşımaktadır n 

Ulusal gelitin ölçümünde ku llanı lan istatistikler, kalkınmışlığın birincil amacını 

insan yararına olduğu gerçeğini açık ve net bir şeki lde göstereınemektedir. Bunun iki temel 

sebebi vardır. Biriııcisi, ulusal gelir rakamları, birçok alanda faydalı olmasına rağmen, 

gelirin dağılımı veya bu dağılımın etkinliğini belirtemeınektedir. İkinc i olarak, insanlar 

daha çok ilk bakışta gelir ve büyüme rakamlarından çıkarılamayacak başanınlara değer 

vermektedir: daha iyi bes lenme ve daha iyi sağlık koşulları, bilgiye daha kolay eriş im, 

11 Doğan E.Mubsio ve Tatlı Halim, " Insani Gelişme Ve losani Yoksulluk Bağlaınında Türkiye'nin 
Dünyadaki Yeri", Atatürk Üniversitesi İktlsadf ve İdari BIJimler Dergisi, Ci lt: 28. Sayı: 1. 2014. 
s.I02; UNDP, Human Development Report 2010, New York, USA, 201 1, s.l68. 

71 . 
lleın, a.g.e., s.7. 

n Akın. a.g.c., s.22. 
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daha güvenli bir yaşam, daha iyi çalışma koşulları , suça ve fiziksel şiddete karşı konınma, 

kendi toplumlarında ekonomik, kültürel ve politik aktivitelere katılarak elde edilen doyum, 

vb. insanlar tabii ki, daha yüksek bir gelire sahip o labi lme seçeneğini ar.ı:ulayacaklardır. 

Fakat, kabul edi lmelidir ki gelir, insan yaşanıın ın tüm boyutunu ifade edecek bir gösterge 

değildir.74 

İKR'nin yayınlaıunası ve insani Kalkınına Endeksi'nin tanıtımı ile ka lkınma 

teorisinin ö lçümü ve politik düzeyde göıiinümü değişmiştir. İKR ' lerde, daha fazla insan 

refahının geliştiri lmesi için ''insani kalkınma" kavramı sunulmuş ve refah göstergeleri 

geniş bir yelpazede ülke düzeyinde veriler temin edilerek oluşturulmuştur. insani 

kalkınınanın ölçümünün yapı ldığı endeks, hükümetler, STK'lar ve araştırınac ılar 

taratmdan kabul edilmiş ve geliştirilmiştir.'; 

1KR 'ler, beşeri sermayeye i lişkin Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere ait istatistikleıi 

içenuekte ve bu istatistikierin kapsamı giderek zengin leştirilmektedir. Rapordaki 

göstergeler mevcut uluslararası verileri çok zengin ve organik biçimde yansı tır. Raporda 

yer alan istatistiksel veriler birçok kişi ve kuruluşun birlikte çalışması sonucu üretilmiş 

bilgilerdir. Bu raporlarda araştırılan ve hakkında is tatistik üreti len (ya da çeşitl i endeks 

hesaplama yöntemleri geliştiri l en) konular arasmda eğitim, kadın-erkek eş itliği, sivi l 

toplum, demokrasi, insan hakları, kiireselleşme, kültürel özgürlükler, sağlık, çevre, göç 

gibi konular öne çıkmaktadır. 76 

iKE, hem ekonomik hem de sosyal kalkınmayı dikkaıe alan ve yaşam kalitesinin 

bir göstergesi olan çok yön lü bir ö lçürtür. Endeks, ülkelerin zaman içindeki nispi sosyo

ekonomik gel işmişl ikl erini ölçerek, ülkelerarası refah karşı laştumasında GSMH'ye bir 

alternatif oluşnırarak, bireylerin ve hükümetlerin politika önceliklerini belirlemelerine 

yardımcı olmakta ve farklı ülke tecrübelerinin karşılaştırılnıasını mümkün kı lmaktadır. 77 

İKR, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) konusunda uzman 

profesyonellerin ve insani Kalkınma Raporu Otisi çalışanlarının da bu lunduğu bir takımın 

ürünü olan bağımsız bir rapordur. Yı llık olarak yayınlanan rapor, güncel konular üzerine 

74 Karakoş ve Köksal, a .g .e ., s.9. 

" Sıanıon Elizabeth A. The Bu man Dc•·ctopıııcnılndcx: A History, PERI Workıngpapcr Serıes. Number: 
127, February 2007, p.3. 

76 Keskin A .. a.g.m., s. 130; Karakaş ve Köksal, a.g.e., s. l3 . 
17 Keskin A., a.g.m .. s. 129. 
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eleştirel düşünceler, göreli olarak 175 ülkeyi insani Kalkınma açısından karşı laştırma 

imkanı veren güneellenmiş gösterge lerden oluşmaktadır. Rapor yayınlanışı itibariyle her 

yıl birçok dile çevrilınektedirn 

Birleşmiş Milletierin Insani Kal.kmma Endeksi ııio ol uşumunda sadece kişi başı 

milli geli ri esas almamasının ardında yatan sebep, zenginliğin bir amaç deği l araç 

olduğudur. Yani daha sağlıklı, daha eğitimli, daha mutlu bir toplum yaratınanın aracı 

olarak görülmektedir. Ancak bu toplumsal amaçlara ulaşmanın tek aracı parasal zengin lik 

değildir. Aynı gelir seviyesi iki ülkede farklı sosyal politikalar sonucunda, yaşam 

beklentisinde ve eğitimlilik oranında dolayısıyla refah seviyesinde önemli farklılıklar 

yarata bilmektedir. Bundan dolayı kişi başı gelir ile insanlık Kalkınma Endeksi 'nde çok 

önemli farklılıklar oluşabiliyor. 79 

Şekil 1: !nsan i Kalkınına Endeksinin Oluşumu 

BOYUT : 

GÖSTERGE: 

BOYUTUN 
ENDEKSI 

S-ağlıklı ye Uzuıtlı!t Öıniir fu!gi_ 

ı 
Doğumda Yaşam 
Bcklcnıisi 

Yaşam Beklentisi 
Endeksi 

/~ 
Yetişkin Okurya.ıarlı_k Birle.şik Okulla.şnıa 
Oranı Oranı 

Yelişkin Okuryw~ırlık 

Endeksi 

~E-- · gıtım 

Endeksi 

ı 

Okuilaşma 
Endeksi 

/ 

insani Kalkınma Endeksi (iKE) 

Kaynak: UNDP Hu man Development Rcpor1201 t. New York, USA. 

mam tandardı 

ı 
Kişi Başına 
Düşen Getir (S) 

Gelir 
Endeksi 

Aşağıdak i Şekil 1, iKE'nin oluşumunu ve ana parametrelerini göstermektedir. 

Burada sağlıklı ve uzun bir öınrün, bilginin ve yaşam standartlannın insani Kalkınma 

Endeksi'ni nası l etki lediği şenıatik olarak yer almaktadır. 

Yaşanı Beklentisi Endeksi: Uzun ve sağlıklı yaşam, doğumda yaşam beklentisi 

(ortalama yaşam süresi) ile gösteril ir. 

n Karaka.ş ve Köksal. a.g.e .• s. l 3. 

19 Akın. a.g.c., s. l5. 
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Eğitim Endeksi: Bi lgi, yetişkin insanların okur-yazarlık oranı ve brüt okuilaşma 

oranı ile ifade edilir. 

GSYH Endeksi: Ortalama yaşam standardı, kişi başına düşen milli geli r ile hesaplanır. 

Dolayısıyla iKE, belirtilen üç endeksin orta lamasından oluşan, birleşik bir endekstir. 

Eııdcksin düzenl i olarak hesaplanınası ve yayınlanması, ülkelerin kalkıııına oraıı larının 

belirlenmesi, diğer ülkelerle karşı laştırılması ve derecetendirilmesi açısından oldukça 

önemlidir. Bu kapsamda iKE'yi oluşturan ana parametreleri sağlık, bilgi ve gelir düzeyi 

temel başlıkları altında biraz daha ayrıntılı olarak incelemek konunun aniaşı lmasını 

kotaylaştırabi lir. 

a. Sağlık: Doğumda Yaşam Beklentisi 

iKE'nin oluşturulınasında sağlık düzeyi önemli bir kalkınmışlık gösterge-si olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda top lumun sağlık düzeyi ile ekonomik kalkınma arasında 

karşılıklı bir i lişki bulunmakta olup, sağlık düzeyi iyileştirildiği takdirde, birtakım 

ekonomik faydalar da ortaya çıkmaktadır.80 

Bir insanın sağlığının iyi olmaması halinde ekonomik faaliyetlerde bulunması ve 

gereği gibi çalışması da mümkün değildir. Gerek iş yaşamında gerekse genel yaşamda 

sağlı k koşullannın iyi olmaması, yelerli miktarda gıda alınamaması ve salgın hastalıklar 

gibi nedenlerle nüfusun güç olarak zayıflaması söz konusu olur. 

Sağlıklı yaşam hakkı iki açıdan ele alınabil ir: Birincisi, sağlık düzeyi ya da sağlık 

dummuna ilişkindir. İkincisi ise, bireylerin ve topl ulukl arı n sağlık düzeyini etkileyen etken 

ve değişkenlere ilişkindir. Şüphesiz sağlık düzeyi de, doğumda yaşam beklentisi , bebek 

ölüm hızı, beş yaş altı çocuk ölüm hızı ve anne ölüm hızı gibi göstergelere yansı r. 

Toplumun sağlık düzeyini , okuryazarlık, sağlık hizmetlerine u laşabilme, içme suyuna ve 

ka nal izasyona u laşabi lıne, iklim koşu Lları gibi faktörler belirler. Sağlık harcamaları, 

hastanede ortalama kalma süresi, toplumdaki kişi lere düşen doktor sayısı ve yatak sayısı 

vb. gibi veri ler de sağlık hizmetlerinin düzeyini sayısal olarak ortaya koyar. Uzun ve 

ııo Günsoy Güler, "İnsani Gel işme Kavramı Ve Sağlıklı Yaşam Hakk1", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Ci lt 1, 
Sayı 2, 2005, s.40. 
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sağlıklı bir yaşam bütün toplumlar için ulaşılmak istenen bir hedeftirY Bu hedefin daha 

ölçülebilir olması için de doğuında yaşam beklentisi ele alı nınakta ve sağlı k unsuru insani 

kalkınma endeksi içinde temel bir gösterge olarak görülmektedir. 

b . .Bilgi: Okur-Yazarlık ve Okulfaşma 

Bilgininin ekonomideki önemini ilk analiz eden iktisatçı G.J. Stigler'dir. Satıcılar 

(alıcı lar) piyasasını bulmak ve fıyatlan öğrenmek ekonomide bir faal iyete girmenin ilk 

koşuludur. Piyasadaki belirsizlikler öğrenme maliyeti üstleni lerek azaltılabilir, ama 

sıfırlanamaz. Stigler bilgi maliyetini faydasına eşitleıııeniıı, belirsizliği azaltınanın optimal 

sınırlarını gösteımektedir.82 

Klasik iktisat teorisinde sermaye kavramı, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlardan 

oluşan fiziki seımaye ile açıklanmaktaydı. Kişisel ve toplumsal özelliklerin üretime olan 

etkilerinin giderek önem kazanması ile birl ikte, pozit if değerlerin de sermaye olarak kabul 

edilmesine ve dolayısıyla beşeri sermaye kavramıııın doğmasuıa neden olmuştur. Burada 

sözü geçen pozitif değerler, işgüelindeki bilgi, beceri ve tecrübelerdir. 83 

İnsan gücündeki bilgi ve yetenekierin geliştirilmesine yönelik faa liyetlerin 

yaygınlaşması iktisadi kalkııııııaya önemli katkı l arda bulunmaktadır. Eğitim sistemindeki 

bir iyileşme ve yaygınlaşma ilk olarak okur-yazar nüfus oranını arttırarak ve teknik 

açıklaınaları okuyup an lam yeteneği ni geliştirerek daha çok öğrenme arzusunu 

güçlendirecek temel bilgiyi sağlayanık iktisadi kalkınmaya yardım eder. Az gelişm iş veya 

kalkınma çabası içinde olan ülkelerin karşı laştıkları en önemli güçlüklerden birisi, her 

alanda nitelikli iş gücünün yetersizl iğidir. nitelikli iş gücüııüıı artmasını sağlayacak önemli 

bir araç ise eğitimdir. 

Şüphesiz ki, okuilaşma durumu yanında verilen eğitimin kalitesi de eğitim 

kalkınınası açısından önemlidir. Doğnı dürüst okur-yazar hale getirerneyen ve ka liteli 

öğrenci yetiştiremeyen bir eğitim sisteminde okuilaşma oranının yüksek olması ne bir 

" UNDP, Human Development Report .1996. New York, USA, 1997, s. 73; Güosoy, a.g.m., s.41. 

" Bulutoğlu Kenan. Kamu Ekonomisine Giriş Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı . Maliye ve 
Hukuk Yayınları, Ankara, 2008, s.273. 

ıu Taş Umut ve Yenilmez Füsun. Türkiye'de Eğitimin Kalkınına Üzerindeki Rolü Ve Eğitim Yatınmlarının 
Geri Dönüş Oranı, .li:skişelıir Osmangazi Üniversitesi Sosyal BlUmler Dergisi, 9( 1 ), 2008, s.l 59. 
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kalkınmaya işarettir ne de faydalıdır. Kısacası iktisadi ka lkınmanın amaçları ile 

bağdaşmaz. Eğitim kalitesine etki eden unsurlar, okul, dershane sayısının ve gerek li 

malzemenin yetersiz olması yanında, öğretmen sayısının da yetersiz olmasıyla ilgilidir.84 

Bu nedenle burada eğitim kalitesin in de anlaşı l ması açı sından okur-yazarlık ve okuilaşma 

oranı temel belirleyici olarak görülmekte ve bilgi düzeyinin ölçülebilir olması 

sağlanmaktadır. 

c. Gelir Düzeyi: Satın Alma Gücü Parite~·bıe Göre Kişi Başına Gelir 

insani kalkınınada üçüncü anahtar unsur, arzulanan bir yasarn ıçın gerekli ve 

ölçü lmesi son dere.ce zor olan kaynaklar üzerindeki kontrol gücüdür. Kaynaklar hakkında 

kesin verilere erişmek çok zor olduğundan insani kalkınınanın ölçülmesinde gelir 

göstergeleri kullanılmaktadır. K işi başına gelir göstergelerinin çoğunlukla elde edilebilir 

olması bir ülkenin gel iri hakkında bize kesin bilgi ler verecektir. 85 

Kaynakları kontrol etme özelliğinden dolayı bir kişinin daha özgür bir yaşam 

sürmesini etkileyen gel ir bi leşeni, iKE'nin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Burada amaç, diğer değişkenler tarafından kolayca yerine getirilemeyen ilişkinin 

bütünsell i ğini ve tutarlılığın ı sağlamaktır. Uzun yaşam ve eğitim bi l eşenleri de elbette 

önemlidir ve hatta insani kalkınına endeksi yapıınında hiçbir giriş im bu bileşenlere yer 

vermeden başarıl ı olamaz. Endeksi savunanlar, IKE oluşumunun sadece bu iki bileşen ile 

sın ırlandırılınasının hatalı olacağın ı öngömıekıedirler. Burada gelir bi leşeni, uzun yaşam 

ve temel eğitim göstergeleri ile mantıksal bir denge sağlamaktadır.86 

1990 yılı İKR'de insani kalkınma endeksi ile gelir arasındaki i l işkiye yönelik bir 

analize yer veri lm iştir . Bu kapsamda ı 30 ülkenin insani Kalkınma Endeks değerleri ile 

satın alma gücü parilesi cinsinden kişi başına GSMH değerleri arasında ilişki kurulmuş ve 

ıw Serin Necdet, Eğitim Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Eğit im Fakültesi Yayııu No: 25, Sevinç Matbaası, 
Ankara. 1972, s.l84-1 90. 

"' UNDP, Hum:ın Development Report 1990, New York, USA, !991, s.t2. 
116 Sudhir Anand, Sen Amartya, "The Ineome Component of The Human Development Index", Journal of 

T he H u nı an Development, Vol.l , No. l, 2000, s.99- l 00. 
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bu iki değişken arasında doğrusal bir i l işki olmadığı sonucuna varılmıştır87 Aşağıdaki 

grafik bu anal izi oıtaya koymaktadır. 

Grafik 1: insani Kalkınma Endeksi ile Kişi Başı GSMH arası ndaki ilişki 

' · 

"' 

" 

" 

" 

.. 

Kaı•nak: UNDP, Human Develop ment Repoı-ı 1990, New York, USA, I 990, s. I 5. 

Grafik 1 'de üst eğri 130 ülkenin insani kalkınma endeksini temsil ederken alt eğri 

kişi başı gelirlerini temsil etmektedir. Bu grafik, insani kalkınmadan çok gelirdeki 

eşitsizliğin daha büyük olduğunu ifade etmektedir. Ülkelerin gelir düzeyleri ile insani 

kalkınma dereeeleti arasında otomatik bi r ilişki ol madığı anlaşı lmaktadır. 88 Bu nedenle 

gelirin insani kalkınmada tek başına belirleyici bir etken olarak değil, ancak tamamlayıcı 

bir unsur olarak görülebileceği söylenebilir. 

iKE'nin oluşturulmasındaki ana bileşenleri böylece ortaya koyduktan sonra, şimdi 

bu endeksin hesaplama yöntemini de açıklamak gerekmektedir. 

"'UNDP, I 990, a .g.e., s. I 4. 

'" UNOP, I 990, a.g.c., s. 14-I 5. 
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2. insani Kalkınma Endeksinin Hesaplanma Yöntemi 

İnsanı kalkınma, insan ları n önlerindeki seçenekleri çoğaltına süreci olarak 

tanımlanabilir. ilke olarak, bu seçenekler sonsuz çoklukta ve zamana göre değişen nitelikte 

olabilir. Fakat gelişmişli ğin her aşamasıııdan üç temel unsur vazgeçilemez olarak kabul 

edilmelidir: uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim ve oınu·lu bir yaşam sürdüı·ebi lmesi 

iç in gereken kaynaklara ulaşım. Bu üç temel unsur olmadan diğer tüm olanaklara erişim 

engellenm i ş olur.89 

insani kalkınma endeksi oluşnınılurken her bir kriter ıçın kullanı lan sabit 

maksimum ve minimum değerler şu şekilde belirlenmiştir: 90 

• Ortalama yasanı süresi: 25-85 yıl 

• Okur-yazarlık oranı: ( 15 yas üzeri) %0-%100 

• Okuilaşma oranı : %0- % 1 00 

• GSYH oranı (kişi basma düsen SAGP): ı 00$- 40000$ 

insani kalkınma endeksinin değeri, O ile 1 arasında değişmektedir. Endeks 

değerinin 1 'e yak laşması, insani kalk ınına perforınansının iyi leştiğini gösterınektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınına Raporlarında beşeri sermaye endeksi hesaplamalarına 

dayanarak ülkeleri düşük, orta ve yüksek insani kalkııunaya sahip ülkeler olarak üç 

kategoriye ayrılınıştır.9ı 

• indeks Puanı 0.800- 1.000: Yüksek düzeyde insani kalkınmaya sahip olan ülkeler 

• İndeks Puanı 0.500-0.799: Orta düzeyde insani kalkınmaya sahip ülkeler 

• İndeks Puanı 0.000- 0.499: Düşük düzeyde insani kalkınınaya sahip ülkeler 

Insan i Kalkımnanm evrensel boyutta değerlendi ri lmesi, lKE'nin lıazırlanmasıııda 

bazı zorluklar oluşnırmaktadır. Bunlardan biri , kabiliyetlerin scçi lmesidir. Kabiliyetlerin 

önem dereceleri, açık ve kesin olmadığı gibi kişiden kişiye, ülkeden ülkeye ve hatta içinde 

•• Kanıkaş ve KöksaL a.g.c., s.9. 

90 Taban Sami ve KAR Muhsin, ''Beşeri Sennaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969·2001", 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/ 1, 2006, s. l65. 

91 Keskin A., a.g.m, s.l29; Taban ve Kar, a.g.nı .. s. l66. 
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bulunulan zaman dilimine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum kabiliyel 

seçiınleıini zorlaştırnıaktadır.92 

iKR' lerde iKE'nin hesaplanmasında zaman zaman formül değişikliğine gidi lerek 

insani gel işmişl ik daha doğru yansııı lınaya çalış ı lmıştır. Fonnül değişikJ ikleri neden iyle, 

ülke veri lerinin yıllar itibarı yla karşılaştırı labi l irliği bozulduğundan, bu eksikliği gidermek 

amacıyla en son belirlenen formül kullamlarak önceki dönem verileri 5 yıll ık aralıklarla 

yeniden hesaplanıp yayınılannıaktadtr. Bu değişikJikler neticesinde ülkelerin önceki yıllar 

sıralamasında veya iKE puanlarında oynamalar göıiilebilmektedir.93 

a. Yaşam Beklentisi Endeksi'nin Hesaplatımast 

En önemli insan tercihlerinden biri olan uzun ve sağlıklı yaşam, doğumda ömür 

beklentisi ile (ortalama yaşanı süresi) ifade edilmekte ve ölçümünde "Yaşam Beklentisi 

Endeksi", kullanıl maktadır. Bu endeks hesaplanırken, ülkelerin ortalama yaşam süreleri, 

maksimum ve ıuiııimuııı yaş verileri kullaııılmaktadtr. Hesaplamada kullanılan ıııaksinıum 

yaş 85, min imum yaş ise 25'tir. Bel irtilen maksimum ve minimum değerler, ölçüm yapılan 

tüm ülkeler için sabittir. 

Uzun yaşam beklentisinin aıı lamsal değeri , insanlarm istediklerini yapıııalarıııa 

imkan veren yaşam süresi uzunluğu, beslenme ve sağlık olmak üzere üç temel unsura 

dayanmaktadır. Eudeks, doğrudan uzun yaşam beklentisini simgelediği gibi dolaylı olarak 

sağlıklı bir yaşanı ve iyi beslenme gibi unsurları da içerınektedir. Özell ikle iyi beslenme ve 

sağlık konularındaki verilerin güvenilir olmaması ve değerlendiri lmesindeki güçlükler, 

yaşanı beklentisi endeksini daha da önemli kı lınaktadır94 

Ülkenin doğumdaki yaşam beklentisi : n yıl ise, 

Yaşam Beklentisi Endeksi = (n-25) 1 (85-25) 

•ı lteın, a.g.e., s.9. 

" Demir Sımıa, Birleşmiş MiUetler Kalkınma Programı i nsani Gelişme Endeksi Ve Tiirklyc Aç.ısından 
Değerlendirme, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
Ankara, 2006, s. S. ,.. 

Hem, a.g.e .. s. lO. 
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b. Eğitim Endeksinin Hesaplanması 

Sürekli kümülatif olarak yenilenen bilgi, insanlara daha çok seçenek sunmakta, 

gelecekteki amaçların ı ve kendilerin i gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar oluştumıakıadır. 

Böylece eğitim, insaniann özgürlük alaııını genişl etmektedir. İKE'de, bireylerin bilgiye 

erişim seçeneklerini ve yeteneklerini ölçmek amacıyla Eğitim Endeksi kullanılmaktadır. 

Eğitim Endeksi, yetişkin okuryazar ve okuilaşma oranlarından oluşmaktadır. Okur yazar ve 

okuilaşma oranları fomıüllerinde, maksimum oran %100, min imum oran ise %0 olarak 

kullanıl maktadır. Eğitim endeksinin hesaplanmasında; yetişkin okur yazar oran ının 

formüldeki ağırlığı 2/3, okuilaşma oraııı 1/3 'tür.95 

Ülkenin yetişkin okur yazar oranı : m %, 

Ülkenin okuilaşma oranı: r %ise, 

Yetişkin Okur-Yazar Endeksi= (m-O) / 100-0 

Okuilaşma Endeksi= (r-O)/( 1 00-0) 

Eğitiın Endeksi= 2 / 3 • (Yetişkin Okur-Yazar Endeksi) + 1 / 3 * ( Okuilaşma Endeksi) 

c. Gelir Endeksinin Hesaplanması 

Gelir endeksi, satın alına gücü paritesine göre kişi başı reel GSYH'nin logaritınası, 

maksimum ve minimum kazanç verileri ile hesaplanmaktadır. Ülke nüfusunun oranı, kişi 

başına düşen üretim düzeyinin farklı l aşmasına sebep olmaktadır.96 

GSYH Endeksi Satın Alma Gücü Paritesine göre düzenlenmiş kişi başı GSYH 

değeriyle ölçülür. Endeksin kullanılmasında 100 dolar alt düzey kişi başına gelir olarak 

alımrken üst düzey olarak 40.000 dolar kull anı lmıştır. Bu aralıktan hareketle GSYH 

Endeksi O i le 1 arasında bir değer olarak hesaplanmaktadır. 97 

Ülkenin kişi başı GS YH' si y ise, 

GSYH Endeks i= [log(y)-log(l 00)] / [log( 40.000)-log( 1 00)] 

., . 
llcm, a.g.c., s. l3. ,. . 
lleın, a.g.e., s. IS. 

07 UNOP, Human OC\'Cioıımcnt Report 2005, New York, USA. 2006. 
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tl. insani Kalkmnıa Endeksinin Hesaplanması 

IKE'nin hesaplanma yöntemlerinde UNDP raporlannda ç-eşitli zamanlarda fonn ül 

değişikliğine gidi lmiş ve insani kalkııımanın hesaplanması en doğru şekilde yapı lmaya 

çalışı lmı ştır. Raporlardaki değişikliklerin, ülkelerin IKE değerlerinde yıll ar itibariyle 

karşılaştırma özelliklerinin zayıftadığı görülmektedir. Ancak bu eksikliği gidennek için en 

son hesaplanan fonnül kullanılarak önceki yılların verileri 5 yı llık aralıklarla yeniden 

hesaplanıp yayımlanmaktadır. Ülkelerin bu değişikl ikler sonucunda önceki yı llarda 

hesaplanan değerlerde veya ülke sıralamasında değişikl ikler olması mümkündür. iKE'de 

yapılan hesaplama değişiklikleri 1990, 1991, 1994, 1995, 1999 ve 201 O yıllarında olduğu 

dikkate alınırsa, bu güne kadar 6 farklı hesaplama yönteminin kullanıldığı göıiilür. 

Çalışmanın ekonometrik analiz kısmının daha iyi ifade edi lebilmesi için aşağıda söz 

konusu )'lllara ait fark lı hesaplama yönıenıleıi ve fomıülleıi açıklanmaktadır. 

i.I990 Yılı insani Kalkınma Endeksi Hesaplaması 

iKE' nin 1990 yılı hesaplanıasında kullanı lan fonnül98 şöyled ir: 

(Yaşam beklemisi alt endeksi+ yetişkin okur-yazar oranı alt endeksi+ 
kişi başı GSYH alt endeksi) 

iKE Endeksi = 1-
3 

Bu formül uygulanırken her bir alt gösterge için minimum ve maksimum değerl er 

dikkate al ınarak aşağıdak i fonnül ku llanılmış ve alt endeksler oluşturulmuştur. 

Maksimum Değer - Gerçek Değer 
Alt Endeks = 

Maksimum De ger - Minimum De ger 

ii.l991 Yılı İnsani Kalkınma Endeksi Hesaplaması 

1991 İKR'de iKE hesaplamasına ilişkin iki önemli değişiklik yapılmıştır. Birincisi, 

eğitim endeksinin hesaplanınasında 1990 yılında sadece yetişkin okur-yazar oranı dikkate 

alınırken, 1991 yılında bireylerin okula devam süreleri de değerlendirmeye dahi l edi lmiştir. 

'"' UNOP, a.g.e .. 19')0. 
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İkinci değişiklik ise Gelir Endeksinde yapılmıştır. I 990 yılında ülkenin kişi başı 

geliri yoksu lluk sın ırının üzerinde ise, o lilkenin düzelti lmiş GSYH'sinin hesaplanmasında 

o yı lki yoksulluk sınırının logarilması alınmaktayd ı. Bu durum geliri yüksek düzeyde olan 

ülkeler için daha düşük İKE çtkmasıoa neden olnıaktaydı. Böylece ülkenin kişi başı GSYH 

değeri, yoksulluk sınırın ın kaç katı ise o ülke için ilgi li o lan formül kullanılmaya 

başlanınıştır.99 

iii.I994 Yılı İnsa ni Kalkınma Endeksi Hesaplaması 

1994 yılında yapılan değişiklikle ı oo endeksierin hesaplanmasında kullanılan 

maksimum ve minimum değerler aşağıdaki gibi sabilleıım işlir. 

Tablo 1: 1994 Yılı İKE Değerlerindeki Maksimum ve Minimum Değerler 

Maksimum Minimum 

Yaşam Beklentisi 85 Yı l 25 Yıl 

Yetişki n Ol'llr Yazar Oranı %100 %0 

Oı1alaına Okuilaşma Yılı 15 Yıl O Yıl 

Kjşi Başı Gelir 40 Bin$ 200$ 

Kaynak: UNDP, a.g.o., 1994. 

iKE hesaplamasında kullanılan formül ise şu şekilde değiştirilmiştir: 

İKE Endeksi = 

(Yaşam bekleoıisi alt endeks i+ yetişkin okur-yazar oranı alı endeksi+ 
kişi başı GSYH alt endeksi) 

3 

iv.l995 Yılı insani Kalkınma E ndeksi Hesaplaması 

1991 yılında eğitim endeksinin hesaplanınasında kullanılınaya başlanan ortalama 

okuilaşma yılı yerine, 1995 yılında ilk, orta ve lise eğiti mlerine katı lına oranı kullanılınaya 

başlanmıştır. Çünkü ortalama okuilaşma yılı verisinin rum ülkeler için güncel olarak 

buluıunası oldukça zorlaşııııştır. 

99 Şeker, a.g.e., s.S; UNDP, a.g.e., 1991. 

'00 UNDP, a.g.c., 1994. 
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1995 yılı nda ayrıca daha önce minimum kişi başı gel ir değeri olarak kullanı lan 200 

dolar yerine 100 dolar değeri sabit olarak kabul edilmiştir. 101 

v.l 999 Yılı insani Kalkınma Endeksi Hesaplaması 

1999 yılı öncesinde kişi başı GSYH düzeltilerek alt endeks hesaplaııırken, 1999 

yılında yapı lan değişiklik ile tüm ülkeler için kişi başına GSYH değerlerinin logarilması 

alınmaya başlanmıştır. Bu değişiklik ile düşük gel ir li ülkeler için kişi başına GSYR'nm 

iKE'ye katkısı azalmıştır. Bu kapsaında Gelir Alt Endeksinin hesaplanası şu formü l ile 

yapılmıştır: 

Kişi Başı Gelir Ah Endeksi = [log(y)- log(ymin)] 1 [log(ymax)-log(ymin)] 

vi.2010 Yılı insani Kalkınma Endeksi Hesaplaması 

iKE' nin hesaplama şekillerine yı llar itibariyle baktığımızda en uzun uygulanan 

formül, 1999'da uygulamaya başlamış ve 2010 yılına kadar sürmüştür. 2010 yılında ise, 

iKE'nin hesaplamasında en kök lü değişikl iklerin yapı ldığı görülmektedir. 

Tablo 2 : 201 O iKE ilc Önceki Yıllardaki iKE Arasındaki Farklar 

Boyutlar 1990-2009 2010-2012 

Uzun ve sağlıklı bir yaşam (Sağlık) Uzun ve sağlıklı bir yaşam (Sağlık) 
Temel 
Bileşenleri Bilgiye eriş i m (Eğitim) Bilgiye erişim (Eğitim) 

Lısanca bir yaşanı (Gelir) Insanca bir yaşanı (Gelir) 

Doğuında beklenen ortalama ömür Doğumda yaşam beklentisi (yıl) 
Temel 
Bileşen leri Yetişkinlerde okur-yazarlık oranı Beklenen eğitim (okullaşma) yılı 

ölçmek için Brüt okuilaşma oranı OrtJJiama eğitim (okullaşma) yılı 
Kullandan 
Değişkenler Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSYH) (SGP'ye Göre ABD Doları) (GSMH) (SGP' ye Göre ABD dola rı) 

Kaynak: UNDP, Human Developınenı Rcports 2005 ve UNDP, Human Development Reporıs 2013 

verilerinden der]enmiştir . 

10 1 $eker. a.g.c., s.6; UNDP, a.g.c., 1995. 
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Tablo 1 'de gördüğümüz gibi , bu 6 farklı hesaplama yöntemlerinde temel bi leşenler 

hiç değişmemiş, ancak 20 1 O yılından önce temel bileşenleri ölçmek için kullanılan 

değişken ler değişmiştir. 201 O yılından önceki yıllarda ise değişkenierin oran l arı ve 

hesaplama şekilleri besapiama farklılıklannda cıkili olmuştur. Bu değişi kJikler kuşkusuz 

iKE'nin daha sağlıklı hesaplanabilmesi için geliştiri lmiştir. Ancak İKE değerlerinin bir 

bütün olarak değerlendirilmesini giiçleştirmektedir. Bu kapsaında önceki yılların iKE 

değerlerinin karşı laştırılabilir ve ölçülebil ir bir değer taşıması, değerler arasında 

bütün lüğün sağlanınası amacıyla 1990 yılı sonrası için tck bir hesaplama şeklinin 

k:ullanılmasınııı literatüre önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Tablo 1 'de görüldüğü gibi, 2010 yıliında yeni lenen iKE'nin yaşam standardı (gelir) 

ve eğitimi ölçmek için kullanılan ölçütler tiırkJılaşmıştır. Buna göre eğitim; (a) 25 yaş ve 

üzeri kişi lerin hayatı boyunca aldıklan eğitim yıllannın oıtalaınası olan yetişkin eğitiminin 

ortalama yılı ve (b) yaşa bağlı okula kayıt oran larının mevcut şekilde kalması halinde, 

okula başlama yaşmdaki bir çocuğun öğrenim hayatının toplam yıl sayısım gösteren okula 

başlama yaşındaki çocukların beklenen okuilaşma yılı göstergeleri ile ölçülıneye 

başlanmıştır. Yaşam standardı (gelir) ise daha önce Satınalına Gücü Paritesine (SGP) göre 

uyarlanmış kişi başı GSYH (ABD Dolan) olarak hesaplanı rken, 2010 yılındaki iKE'de 

SGP'ye göre uyarlanmış kişi başı GSMH (ABD Doları) olarak hesaplanmaya 

başlanmıştır. 102 Sağlık temel bileşeoinde ise temel ölçütıc bir değişikJik olmamakla birlikte 

2010 'a kadar doğuında beklenen ortalama ömür dikkate alını rken, bu yıldan sonra 

doğuında yaşam beklentisi yıl olarak dikkate alınmaya başlamnıştır. 

III. D EVLETİN İNSANİ KALKINMADAKİ ROLÜ VE KAMU SOSYAL REFAH 

HARCAMALARI 

Devlet, insani kalkınmanın var olmasında ve gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Bu anlamda devletin iktisadi politika larına baktığımızda hangi rolleri üstlendiğinin, hangi 

iktisadi düşüncelerin piyasada nası l etk iler meydana getirdiğinin, devletin sosyalniteli ği ile 

kamu sosyal refah harcamalarına nasıl bir etkisi olduğunun ve bunların insani kalkınma ile 

ilişki süıin nasıl olduğunun açıklanması çalışnıan.ın devamı açı sıııdaıı faydalı olacaktır. 

ıoı UNOP, a.g.c. 2010.; Doğan ve Tatlı, a.g.nı .. s. ı 03. 
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A. KALKlNMA İKTİSAD İ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE D EVLETİN ROLÜ 

Kalkınına iktisadı düşüncesi, kalkınına kavramı ııın, bir ülkenin kişi başı GSMH 

veya gelirinde bir artış olması ile sı nırlı olarak ele alınmadığı, daha kapsamlı, açıklayıcı ve 

değişebil i r faktörleri e ifade edildiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşınıda sanayileşme, teknoloji, 

doğal kaynaklar ve siyasal gelenekler kalkınmayı vurgulayan unsurlar olmasına rağmen 

kalkıruııanın değişmez ölçüleri olarak da görülmemelidir.103 Buna göre ekonomik 

kalkıııma, beşeri sennayenin gel işimiyle de paralellik gösternıektedir. 104 Bil indiği gibi 

kalkınma iktisadı, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki farkları aç ıklamaya ve az 

gelişmiş ülkeler için politika önerisi geliştirmeye çalışan iktisad m bir alt disiplini dir. 105 

Kalkınma ikiisadına literatürdeki ilk anlamlı katkılar 1939'da A. Fischer ve 1940 'ta C. 

Clark tarafindan yapılmıştır. Bakış açısı aynı olan bu iki iktisatçıdan C. Clark taralindan 

yazı lan "The Conditions of Econonıics Progress" adlı eserde, kişi başına düşen gelir 

değerlerindeki artışları esas alarak kalkınma sürecinde üç temel sektörde ortaya çıkan 

yapısa l değişimler analiz edilmişti r. "Üç Sektör Teorisi" olarak bilinen bu çalışmanın 

kalkınma literatürüne en öneml i katkısı, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ndeki gelişmeleri 

birlikte ele alınası ve oluşan üretim artışlarının kaynağının bu üç sektördeki yapısal 

değişıneler olduğunun kabul edi lmesidir. ı o6 

Bir alt disiplin olarak kalkınma iktisadının iktisat yazını nda ortaya çıkması ise, 

İkinc i Dünya Savaşını izleyen yıllara rastl annıaktadu·. Buna göre kalkınma iktisadı, savaş 

sonrası ortanıda ortaya çıkan azgelişmiş lik-gelişme gibi temel soru ve/veya sorunları tespit 

etmek, anlamak ve çözüm önerilerinde bulunmak kaygısıyla söz konusu dönemde 

oluşturu lan teori ve modellerin belirli bir çerçeve içinde bir araya gelmesiyle oıtaya 

çıkmıştır. ıoı 

İkinci Dünya Şavaş ı 'ndan sonra ilk 1 O yılda gerek resmi kalkııııııa anlayışı, gerekse 

uygulanan stratej ilerin nitel iği, savaş sırasında yıkıma uğrayan Avnıpa 'nın iktisadi olarak 

103 Dülgeroğlu Erc.an, Kalkınma Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 148, Vipaş 
A.$. Yayın No: 24, Bursa. 2000, s.S. 

ı .. Keskin A., a.g.c., s. l31. 

ı os Pınar, a.g.e., s. l70. 

ı oo Oerber, a.g.c., s. I69. 

ıoı Tiirkay Mehmet, Geliı;me iktisadının Bir Disiplin Olarak Ortaya Çıkışı, Gelişme İktis•dı Kunım· 
Eleştiri-Yorum, (Ed: T. lşgüden, F. Ercan ve M. Türkay), Beıa Basını Yayım, istanbul, t995. 
s. ll 2. 
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yeniden güçlü bir hale getirilmesine ağırlık vennesidir. Bu stratejinin en bilinen yönü ise, 

Marshall P lanı kapsaınında verilen biiyük mali destekle Avrupa'nın tekrar ayağa 

kalkmasına katkı sağlanmas ıdır. Aynı dönemde IBRD de benzer bir stratej i 

uygulaınıştır. ıos 

I 970 ' li yıllar öncesinde '·kalkınma", ulusal gelirdeki artışlarla büyük ölçüde eşit 

görülmekteydi. Kalkınmada temel amaç, üretim ve istihdam yapısını , tarımdan ziyade, 

sanayi ve hizmetler sektörleri doğrul tusunda dönüştiiımek olunca, bu yaklaşıma uygun 

olarak ülke refahındaki değişimierin temel göstergesi olarak " fert başına ulusa l gelir" 

kullanıldı. Ancak, l960'lardan sonra meydana gelen gelişmeler bu yaklaşımın 

yetersizliğin i vurgularken, I 970' lerde kalkınma kavramının yeniden tanımlanması iht iyacı 

belirmiştir. Ka lkınmayı, insani, sosyal, kültürel , çevresel ve mekansal boyutlarıyla da 

tanımlama amacı taşıyan yeni yaklaşım, ekonomik büyüme kavramı yanında; yoksu lluk, 

işsizlik, gel ir dağılımı ve bölgesel dengesizliklerin de kalkınma tanımlarının içinde 

değerleııdiJi lnıesini öne çtkarınıştır. 109 

Kalkınma kavramının Üçüncü Dünya Ülkeleri 'yle ve buralarda yaşayan insanlarla 

ilişkilendirilmesi, ancak l950'lerin ortalarından itibaren gerçekleşmiştir. Ka lkınına 

iktisad ı , I 950'lerle l970' ler arasındaki dünya kapitalizminin genişl eyici dalgasırun 

etkisinde olan bu dönemde, en parlak yılların ı -bir anlamda "altı n çağ"ını- yaşarken, 

iktisadi kalkınmanın motoru olarak b ızlı sermaye biJik imi dikkate alııunıştu·. 

Sermaye birikimindeki açığı kapatmak için yurtiçi tasarruflar yetersiz kaldığında, 

dış yardımlarla kapatılabileceği düşünülmüştür. Böylece, ithal ikameci sanayileşme, 

planlama ve dış yardım, sennaye biJikimi yoluyla hızlı büyümenin temel bileşenleıi olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu dönemde geliştiri len modellerin önemli bir ortak özelliği, kalkınmayı , 

iktisadi büyüme anlamında tanınılaması ve kişi başıııa gelide ölçmesidir. İktisadi 

kalkınınan ın amacı , geleneksel, durağan geçİnıl ik ekonomiyi, kendi ayakları üzerinde 

d urabi len ve Batı 'daki örneklerine benzer bir kapitalist ekonomiye dönüştünnektir. 110 

1950 'li yıllarla I 970'l i yılların ortalarına kadar en parlak dönemini yaşayan kalkınma 

iktisadı, bu tarihten itibaren önemini yitirmeye başlamıştır. Altın çağın iktisadi ve sosyal 

108 Kaynak, a.g.c., s.42. 
109 Dinçer Bülenı, ÖZASLAN Metin, KA V ASOOLU Taner, İllerin Ve Bölgeterin Sosyo-Ekonomik 

G<lişnıişlik Sıralaması Araştırması (2003), DPT Yayın No: DPT 267 ı , 2003, s.6. 
11° Kaynak~ a.g.c., s.43. 
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temelleri 1970'li yıllardan itibaren sermaye açısından siirdiirülemez ve kabulleni lemez bir 

nitelik hali ne gelmiştir. ı ı ı 

1973-80 döneminde, 1980 sonrasında hız kazanacak olan küreselleşme sürecinin 

ortaya çıkınası açısından önemli gelişmeler yaşandı. Petrol ihracatçısı ülkeleriıı ellerindeki 

petrodolarlar içe dönük sanayi leşme Stratejileri uygulayan ülkelerin artan finansınan 

gereksinimini karşılamak amacıyla sanayileşmiş ülkelerdeki fınans kuruluşları yoluyla 

azgel işmiş ülkelere yöıılendirilıııeye başlandı. Bunun sonucunda, kısa sürede öneml i bir 

artış gösteren uluslararası özel finansal akımlar, bir yandan azgelişmiş ülkelerde 

uygulanmakta olan içe dönük sanayileşme model inin bir süre daha sürmesine olanak 

ıanırken, diğer yandan özel finansal piyasaların önemini artırarak şimdiki küresel dalganın 

öncü bir unsuru oldu. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan u luslararası borç krizi bu modelin 

sona erınesi ve uluslararası kuruluşlar giidümünde neoliberal pol itikaların azgel işmiş 

ülkelerin çok biiyük bir kısmını iç ine alacak bir biç imde yaygınlaşması ve bugün 

küreselleşme diye adlandırı lan sürecin fi ilen başlamas ı aniamma geldi. Arka arkaya gelen 

petrol krizleri sırasında petı·ol ihracatçı larıyla ithalatçı ları arasında gözlenen çı kar 

çatışmalarının katkısıyla azgel işmiş ülkelerin birlikte tek bir vücut olarak hareket etme 

çabalarınııı sekıeye uğraması ve sonunda bu birlikteliği n çöküşü ve Kalkınma i.kti sad ı 'oa 

ilginin azalışı küreselleşme sürecinin yaygınlaşıııasıyla ayn ı yıllara rastladı. ı ı ı 

1980'1i yılların başlanııda neoliberal ikti sat pol i tikalarınııı da katkısıyl a luz kv_anan 

küreselleşme süreci, dış ticaret, yabancı seımaye ve özellikle finansal akınıların h ı zla 

artmasında ve çok uluslu şirketlerin etkinlik alaııının genişleme.sinde öneml i bir rol 
ll' 

oynamıştır. ' 

1980'lerin ortalarından itibaren, kal kınma iktisatçılarının kalkınma alanında çalışan 

diğer sosyal bilimcilerden (antropoloji, sosyoloji ve siyaset bilinıi vb.) neler öğrenmeleri 

gerektiğini daha derinlemesine araştıımaları için dizayn edilmiş bir araştırma ve çalışma 

programı başlamıştır. insani kaygıları merkeze yerleştiren bütünüyle yeni bir iktisat/felsefe 

11 1 Yeldan Erinç, "İktisadi Kalkınına ve Emperyalizmin Yürütücü Kummlan", B:ığımsız Sosyal Bilimcilcı·, 
4 Mayıs 2005, ht~ı://w"~v.baginısizsosyalbilimciler.org/gazete.htnıl, erişi m tarihi: 2 Ll 0.2013, s. L 

112 Senses Fikrct, "Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir l' ırsaı mı, Engel nıi'/", Ncoll bcra.l 
Küreseleşme ve K•lkınma Seçme Yazılar, Der: f.Şenses, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.238-
239 

1 1~$cnses, a.g,m., s.238. 
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inşa eden Amartya Sen de, diğer sosyal bilimieric iktisat arasında ilişki kurarak kalkınma 

iktisadının gel işınesi nde önemli bir rol oynamıştır. 

Kalkınma i kt isadı, 1980 '1erin sonlarında daha "bilimsel" terimler dahi linde yeniden 

formüle edilmesi sayesinde tekrardan yükselmeye ve dünya ekonomisinde daha belirgin bir 

şeki lde kendini gösterıneye başlamıştır. Bu anlamda kalkmmanın ölçülebi lmesi için, insani 

kalkınına endeksi, insani yoksulluk endeksi ve cinsiyete dayalı ka lkınına endeksi gibi 

çeşitl i kriterler çerçevesinde kaUaıunışlık ölçütleıi gel iştiri lıneye çalışılmış ve uluslararası 

teşkilatlar da işin içine katılarak önemli adımlar atı lm ıştır. 

Sonuç olarak kalkınma iktisadıııın geldiği noktanın salt iktisadi faktörlerle değil, 

iktisadi kalkumlayı doğrudan veya dolaylı bir şeki lde etki leyen politik, psikolojik ve 

kültürel faktörler ile bunlar arasındaki karşılıklı etki leşimin hesaba katı lmasından yola 

çıkarak açıklandığı ve devletin de bu faktörlerin geliştiri lmesinde önemli bir rolü olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. 114 

Devletin varlı ğını ve rolünü açıkl arken Stigl itz, iki temel değer üzerinde 

durmaktadır. Bunlardan birincisi, kamu kuruluşlarını yönetınekten sorumlu k işi lerin 

demokrasi lerde seçinıle işbaşma gelmesi ya da seçimle iş başına gelenler tarafından tayin 

edilmesidir. Yani yöneten lerin meşru i yeti dolaylı veya dolaysı z olarak seçim sisteminden 

gelmekted ir. İkincisi ise, devlete özel kuruıniann sahip olmadığı ve olamayacağı bir zor 

kullanma ve smırlanıa hakkı veri lmesidir. Devlet, vergi verıneye :wrlayabi ld iği, 

kaıııulaşlırma, haczelme, hapse atma vb. yelki ler kullanabildiği gibi, özel kuruluşların ve 

bireylerin bir takını haklara sahip olmasını da koruma altına alabilir! '5 Bu nedenledir ki 

devlet, kalkınma iktisaduıın gel işmesinde öııeıııJi bir rol üstlenınesi gerekmektedir. 

B. DEVLETiN KALKlNMADAKi ROLÜNE İLİŞKİN İKTİSAD İ DÜŞÜNCELER 

Devletin kalkmmadaki rolüne i lişkin iktisadi düşünceler, klasik iktisadi düşünce, 

keynesyen iktisad i düşünce, neoklasik iktisadi düşünce ve post keynesyen iktisadi düşünce 

olarak ele alınacaktır. 

,,. Doğan Bahar Burtan. ··Kalkınma iktisadının XX. Yüzyıldaki Gelişim Siireci, iktisat Pol itikalarına Etkisi 
Ve Son On Yıllık Konjonktürün DisiplininGeleceğine Olası Etkileri .. , Kocaeli Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Oergi., i (22) 20 l l / 2 :4 1-83 s. 73-76. 

"' s · ı · ı4 tıg ıız a.g.e .. s. . 
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ı. Klasik İktisadi Düşüncede Devlet Anlayışı 

Klasik iktisat devlet anlayışına A. Smi th, D. Ricardo, R. Malıhus ve .T. B. Say 

önemli katkılar sağlam ıştır. Klasik iktisat devlet anlayışında ekonominin temel aktörü 

insandır. Insan "home economicus" bir varl tktır. Devlet ise bireyin özgürlüğünü 

kısıtlamaktan başka bir işe yaramayan bir aygıt olarak göriilmektedirler. ''Bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler" (laissez faire, laissez passer) olarak da ifade edilen klasik 

iktisadi düşünce, üretim araçlarıııın piyasada serbestçe dolaşmasını öııgöımektedir.ı 16 

Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabında, ticaretin yayılmasının feodal 

aristokrasiye parasını hizmetkarlar yerine mallara harcama imkanı tanıyarak, hukukun 

iistünliiğüniin ortaya çıkmasını nasıl sağladığını açıklamıştır. Ekonomik kalkınına için 

idea l devlet yapısının yaptırım gücünü en alt düzeyde kullanan "gece bekçisi" türü devlet 

olduğunu savunmuştur. Ayrıca Smith, bir dev leti barbarlığın en alt aşamasından göz alıcı 

bolluk düzeyine yükseltmek için barış, düşük vergi ler ve asgari düzeyde adi l bir idareden 

daha fazlasına gerek oLmadığını , olayların doğal akışmın ise geri kalanlan yoluna 

kayacağın ı ifade etmiştir. ı" 

Klasik devlet anlayışı , kamu sektörünü de kapsayacak biçimde tüm ekonominin 

işl eyiş kuralarını, senııaye malları müLkiyetinin hakim olarak özel kesimde bulunduğu 

piyasa tipini belirlemcktedir. Piyasada dengeler kamu müdahalesine ihtiyaç olmaksızın 

kendi l iğinden sağlanmaktadır. Kamu sektörünün temel işlevl eri üç konuda toplanmaktadır: 

Bunlar, kaynak dağı lımı, gelir dağılımı ve istikrardır. Üretim faktörleri fıyatlarının 

belirlendiği faktör piyasaları ile ınal ve hizmet fiyatlarının belirlendiği ınal piyasalarının 

işl eyişi sonuoda bir yandan gelir dağı lım ı, diğer taraftan da kaynak dağılımı sorunu 

çözümlenmektedir. ııs Klasikierin ekonomide kendi kendine ulaştığı iddia edi len tam 

istihdam varsayıını nedeniyle liberal devlet anlayışını savunan klasik maliyecilerin kamu 

giderleri konusunda mümkün olduğu kadar az harcama prensibine dayanmaktadır. ı ı 9 

116 Koray, a.g.e., 56. 

ı l1 Hall John A. Ve lkcnberry G.John, Devlet, Çev: isınail Çekcm, isıanbul Bilgi Üııivcrsiıcsi Yayınları, 
isıanbul, 2005, s.4-5. 

111 Önder lzzetıiıı vd. Türkiye'de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ' 'e Politikalaı-. (Ed: T.Berksoy ve K. 
Boraıav), ikıisaı l'oli ıikası Seçenekleri 2, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Gökhan Maıbaacı lık, istanbul, 
1993, s.t4-15. 

119 Erdem Metin, Şenyüz Doğan ve-Tatlıoğlu İsmail, Kamu l\1aliycsi., Ekin Kitabevi. lO. Baskı. Bursa. 2012. 
s.33. 
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Bu yaklaşımda işgüeli ve sermayenin hem bölgeler hem de faaliyet alanlan arasında 

serbest hareketini engelleyen sınırlamalar, rekabetin engellenmesine ve eşitsizl iklere yol 

açmaktadır. Hükümet müdahaleleri yararsız ve zararlıdır. Devlet müsrif ve beceriksiz 

olmakla birlikte memurlar ise, ihıııalci, dikkatsiz, müsrif ve duyarsızdırlar. Bu nedenle 

devletin toplumun ekonomik ve sosyal hayatına müdahalesi en düşük düzeylere 

çeki lmelidir. Devlet sadece savunma, adalet, büyük bayındırlık işleri ile özel teşebbüs için 

karlı olmayan ancak toplum için yararlı olan bizmetleıi yapmalıdır. Devlet b i zmetleıi için 

sadece savunma harcama ları vergilerle finanse edilmelidir. Diğer hizmetlerde ise 

yararlanma esası geçerli olmalıdır. ı 20 

Smith, ekonomik kalkınmaya katkı yapan iş bölümü ve birikim yasas ı üzerinde 

durmaktadır. Bu bağlamda endüstiryel sennaye birikimi, uzmaniaşma ve iş bölümü 

aracılığıyla etkin liği n artırı lması ve serbest ticaret, ekonomik kalkınmanın temelini 

oluşturmaktad ı r. İş bölümü, toplumun bilgi elde etme kapasitesini arürmakta ve bilgi 

birikimini lıızlandırmaktadır. Klasik iktisatçı lar iş bölümü ve uzmaniaşmayı bazı örnekler 

üzerinden açıklamaktadırlar. Örııeğin sosyal iş bölümünün olmamas ı durumunda insan lar 

gıdalarını, barınaklarını, eşyalarını, arabalarını , beyaz eşyalarını vb. kendileri üretmek 

zorunda kalacakJardır. Bunun gibi üıüııleri insaıun tek başıııa üretmesi mümkün deği ld ir. 

Bu durumda gelişmiş ülkelerin gelişmektc olan ülkelere göre en önemli farkı gelişmiş 

ülkelerin çok daha yüksek düzeyde uzmaniaşmaya gitmiş olmal arıdır. ı ıı 

Klasik iktisadi düşüncede bir ülkenin kalkınması için devletin sosyal refah 

harcamalarını artııması gibi bir yaklaşımı söz konusu değildir. Bu harcamaların özel kesim 

tarafından karşı lanması gerekti ği düşünülmektedir. 

Klasik iktisadi düşüncenin savumıculan olan iktisatçılar, başta İngi ltere olmak 

üzere sanayı devrimi ortamında gelişmiş ülkeleri referans aldığı için daha çok kendi 

dönemlerini yansıtmışlardır. Bu nedenle bugünkü gelişmiş ülkelerin kalkınma 

deneyimlerine bakarak klasik iktisat devlet anlayışıyl a yeterli düzeyde açıklamalar 

yapılınasının güç olacağı nı ifade eden iktisatç ılar da bulunmaktadır. 

ı ,. Cingi Selçuk, TOSUN M. Umur, GÜRAN Cahit, Yolsuzluk ve Etkin Devlet, Ankar•: Ankara Ticaret 
Odası Yayını, Ankara, 2002, s. t ı 5- ı ı 6. 

ı ıı l'arasız İlker, Kalkınma Ekonomisi, Ezgi Kiıabevi, Bursa, 2005, s.6. 5 ı . 
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Klasik iktisatçı lar piyasa güçlerinin serbest işleyişi sonucunda sosyal yararın ve 

dolayısıyla kalkınman ın artırılacağına inanmakta olup, piyasa mekanizmasına müdahale 

etmeye genellikle karşı çıkmışlardır. Ancak 1929 dünya ekonomik krizinden sonra, başta 

batı dünyası olmak üzere dünya genel iııde hükümet pol itikalanııda piyasanın tamamen 

kendi işleyiş sürecine bı rakı lması yerine devletin aktif müdahalede bulunması gerektiği 

düşünülıneye başlamıştır. 122 Bununla birlikte ise devletin kalkınmaya Keynesyen iktisadi 

düşünce ile yaklaşınaya başladığı göıülmektedir. 

2. Keynesyen iktisadi Düşüncede Devlet Anlayışı 

Çağdaş sosyal poli tikaların ve cömert harcamaları ile ünlenen refah devletlerinin 

gelişiminin temelinde yer alan birçok nedenden bahsedilebilir. Ancak, bunlardan en 

önemlisi, 1929 Dünya Bunalımı 'nın ortaya çıkışı ve buna yönelik çözüm arayışlarıdır. Bu 

arayışlar bağlamında, eli açık bir dev let tipinin doğuşuna olanak sağlayan John Maynard 

Keyııes'in ileri sürdüğü öneriler büyük kabu l görmüş, onun görüşleri hızl a hem ABD'de 

hem de İngiltere'de uygulanınaya başl anm ış, böylece kapitalist sistemi krizden kurtaracak 

olan devlet müdahalesine dayalı Keynezyen ekonomi politikaları l980 'li yıllara kadar 

birçok ülkede uygulamada kal ınıştır. ı23 

Keynes 'in 1930'1u yı llarda yaşanan kriz koşullarına uyum sağlamak ve krizi aşmak 

amacı yla gel iştirdi ği analiz ile birlikte makroekonomik büyüklükler ve bu büyüklüklere 

ilişkin sorunlar yeniden ekonomi disiplininin temel konuları arasına giımiştir. ı 24 1929 

Dünya ekonomik buhranı olarak bilinen bu kriz üzerindeki gözlemlerinden yeni bir kuram 

geliştiren Keyııes, çağdaş ekonomik düşünceni n temelini atarak, ekonomik alaııdakj 

tarafsızlık politikasını eleştirerek devletin ekonomiye müdahalesinin gerekli liğini 

savunmuştur. Her devletin kendi koşulları içinde bilimsel temellere oturtulınuş bir 

ekonomik politikaya sah ip olması gerektiğini ifade eden Keynes, dev letin yapacağı işleri 

şu şeki lde açıklamıştır: "Devlet, piyasanın yaptığı işleri özel fınna lardan biraz daha iyi ya 

122 Tüylüoğlu Şevket ve Çe.ştepe Hamza. HKalk.ıııma Teorilerinin Temelleri ve. Gelişimi", Kalkmma 
Ekonomisi (Seçme Konular), Ed . S.Taban ve M.Kar (içinde), Ekin Basın Yayım Dağııım, Bursa, 
2008, s.42. 

ı n Özdemir S, a.g.m., s. 155. 

ı ,.. 'f " k 132 ur ay. a.g.c., s. . 
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da biraz daha kötü biçimde yapmak için yapmamalıdır. Buna karşın, piyasanın her nedense 

yapmadığı işleri yapmalıdır."125 

Keynes, kapi talist ekonominin mülkiyet ve miras gibi hukuki, fıyat mekanizması 

gibi iktisadi kooulanm korumuş ancak, devletin iktisadi ve mal i bir tahnı tcknikieric 

ekonomiye ve bazı sosyal müesseselere müdahalesini zorun lu göımüştür. Keynes ayrıca, 

klasikler gibi ekonomiye yön verınede para politikasını yeterli bulmamış, ınaliye politikası 

araçlarından da önemle yararlanı lması gerekti ğini savunnıuştur. 126 

Keynesçi anal izin esas olarak gel işmiş ülke ekonomilerinin sonıniarına çözüm 

getirmek kaygısıyla geliştirilmiş olması ve analizin kısa dönemli statik yapıcı nedeniyle 

azgelişmiş ülkelerin kalkınına sorunlarına doğrııdan bir katkısı olmamıştır. Ancak 

Keynes'in geliştirdiği eksik istihdamda da denge sağlanabileceği önermesi ve tam 

istihdama ulaşmak için talebi yön lendiıici devlet müdahalelerinin gerektiği yolundaki 

saptamas ı kal kınma sorunuyla ilgilenen i ktisatçılar aç ısından yeni bir teorik yapının 

kurulnıasıııın ön koşullarını oluşturnıuştur. 127 

Keynesyen Modelde ekonomilere hakim olan piyasa tüıii, Klasikierin savunduğıı 

tam rekabet piyasaları değil aksine eksik rekabet piyasalarıdır. Yine bu modele göre, Say 

Yasası 'nm ileri sürdüğü her arzın kendi talebini yaratacağı görüşü geçerl i değildir. KJasikJeıin 

aksine Keynes'e göre ekonominin lokomotifi arz değil taleptir. Ekonomide oluşabi lecek talep 

yetersizliğini kaldınnak üzere devletin ekonomiye müdabalesi gerek.mekte&r. Devletin 

ekonomiye müdahale etmemesi halinde piyasalar tam istihdamdan uzaklaşarak eksik 

istihdamda dengeye gelecektirı 2s . Keynes' e göre, temelde talep yetersizliğinden kaynaklanan 

eksik istihdam ve genel kriz ortaım devlet müdahalesiyle oıtadan kaldırılabi lecektir129. 

Örneğin, ekonomide üretimin tam istihdam düzeyinin üstiiilde olması dunımunda kamu 

125 Şener Orhan, Teori ve Uygulam:tda Kol mu Ekonomisi, Bela Basım Yayım, istanbul, 20 10, s.3. 

ı l~ N adaroğlu Hal il. Kamu MaUyesi Teorisi, Beta Basım Yayım OağJtıın. istanbul, 1996. s .98. 

"'·r·· k 133 ur .. ay, a.g.c., s. . 

l ls Bocutoğlu, Ersan, M01.kro İktisat, 4 . Baskı, Dcrya Kitabcvi, Trabzon, 2007, s.8. 

ı M Kılıç. Ramazan. İktisadi Düşünce. İktisadi Düşüncenin Gelişimi, İktisadi Dü şünce Okulları~ İktisadi 
Düşii niirlcr, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s. l l6. 
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harcamalarının kısıtması ve vergilerin arttınlması ya da kamu harcamaları kısı lırken 

vergilerin arttınlması yoluna başvurulması bir dengeleyici bir yöntem olabilir130 

Say ve Ricardo'dan itibaren bütün klasik iktisatçılar her arzın kendi talebini 

yarattığını farz etmelerine karşın Keynes, aksine talebin arzı geliştirdiğini iddia etmiştir. 

Ayrıca, tüketim ve ıasarrufun gelirin bir fonksiyonu olmasına karşılık yahrımın, tasamıftm bir 

fonksiyonu olmadığını da belirtmiştir. Bu görüşlerin kabul edilmesi hal inde tabii olarak 

klasikierin savunduğu otomatik dengenin reel olarak mümkün olmayacağı söylenebilir. nı 

Diğer taraflan ücret düzeyinin düşmesi ile istihdam hacminin her zaman genişlemesi 

beklenemez. Kaldı ki, üretim tekniği veri iken istihdam düzeyini, emeğin marjinal verimini ve 

reel ücreti belirleyen etken efektif talep olarak göıülmektedir. Ayrıca Keynes, Klasik Miktar 

Teorisi'nin geçersiz olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda para arzında meydana gelen 

aıtışiann tanıarnı enflasyonisı değildir. Para arzındaki aıtışiann bir kısmı işlem nedeni 

dışında, spekülasyon nedeni ve ihtiyat nedeni ile bir süre harcanmadan elde tutulmaktadır. 132 

Wagoer yasas ı (1883) ve Keynesyen yaklaşım (1936) hükümet harcanıaları ve 

ekonomik büyüme arasındaki önemli ilişkinin varlığını işaret etmektedir. Wagner'in 

kanunu, kamu harcamalarının milli gelirin oluşumunda önemli bir gerekçe olduğunu ifade 

eder. Keynesyeo yaklaşım da, hükümet lıarcanıalarınııı, ekonomik büyümeyi arttrınak ve 

ekonomide ekonomik istikrar getirebi leceğini vurguluyor. Keynesyen büyüme teori leri de 

ınal iye pol itikasının ekonomik kalkımnanııı hızı.nı yükselterek önemli bir rol oynadığına 

dikkat çekilmiştir. Bu kapsanıda fiziki ve beşeri sermaye altyapısı gibi üretken projeler 

üzerinde kamu harcamalarının doğrudan veya dotaylı çıkışını aıtırabi lir, özel sektör ile 

etkileşim yoluyla büyüme arttırıcı hükümet harcanıaları yapı labi l ir. ı 33 

Keynes, azgelişmiş ülkelere yönelik farklı bir çöziim önermemekle birlikte, devlet 

müdahalesinin gerekliliğine yönelik tespiti, kalkınına iktisadının modernleşme kuraınından 

almış olduğu " müdahale" kavramına iktisat bilimi açısından ıneşnı bir dayanak sağlam ıştır. 

ı l<i Parasız, İlker. Teori ve Politika Makro Ekonomi. Ezgi Kiıabcvi. Gözden Geçirilmiş, Gcııişleıilıniş 9. 
Baskı, Bursa, 2006, s.33 1. 

' " Nadaroğlu, a.g .e., s.99. 

"' Aktan C .Can. Yeni İktisat OkuUarı, Seçkin Yayıncvi, Ankara, 2008, s. I O- ı ı. 
13~ Asghar N ab ila, Azi m Parvez and Rehman HafCez ur, "lınpact of Govcmmcnt Spending in Social Scctors 

on Economic Growth: A Case Study of Pakistan", .Journal Ot' Business & Economics, Vol. 3 No. 2 
(Juıy-Oec 20 ı ı ) p.2 ı 5. 
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Bu müdahale kavramı pıyasayı ikame etme amacıyla değil , sadece kalkınma sürecını 

hızlandııınak amacıyla klasik geleneğe konulan bir istisna olarak kabul edilmiştir. 

Keynesyen teori, kalkınma iktisadına önemli bir dayanak oluşturmakla birlikte az 

gelişmiş ülkelerin kalkınması için yeterli teorik bir çerçeve sunnıanıaktadır. Keynes ve 

aynı dönemde yaşayan birçok iktisatçı, özell ikle gelişm iş ülkelerin durguııluk ve işsizlik 

sorunu ile ilgilenmiş olup, sömürge ülkelerindeki ekonomik geri kalınışlık ve kalkınma 

sorun ları üzerinde duımamışlardtr. 

Az gelişmiş ülkelerin yoksul olması, kaynak eksikliği veya kaynakları kullanınada 

istek veya yetenek eksikliğidir. Bu ülkelerde kalkınmanın sağlanması için kaynakların 

yatırımlara tahsisi ve planlama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Keynesyen iktisadi 

teori, az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarını çözme konusunda büyük ölçüde yetersiz 

kalmaktadır. 134 

Bununla birl ikte Keynesyen iktisadi düşünce ile kalkınmanın artırılması söz konusu 

olduğu dummlarda ise, devlete bir sonınılul uk yük.lennıektedir. Devlet, katkuııııa için 

kamu harcanıaları ve vergiler gibi araçlarla piyasada dengeleyici ve yön verici bir yöntem 

izleyebilmektedir. Bu düşüncede devlet, özellikle gelir seviyesi düşük veya dezavantajlı 

gruplara yönelik kamu harcanıaları olarak sosyal refah harcaınalarını kullanabi lnıekte ve 

dengeli bir kalkınına modelini oluşnırabilmektedir. 

3. Neoklasik İktisatta Devlet Anlayışı 

Ekonomik istikrar, büyüme ve ka lkınma hedeflerinde bir sapma olduğu zaman 

kamu otoritesinin müdalıale etmesi, edecekse hangi araçlarla ve ne düzeyde müdalıale 

etmesi gerektiğine yönel ik sonınlar karşısında neoklasik (veya neQiiberal) yaklaşım 

öncelikle piyasayı esas almaktadır. Bu nedenle bu yaklaşımın temel varsayımlarından biri 

bütün piyasalarda ıam rekabetin geçerli olduğudur. 

Diğer bir varsayım ise paranın miktar teorisidir. lrving Fisher tarafından gel i ştiri len 

bu teorinin kamu otoritesin in ekonominin içindeki yerine i l işk in anlayışı , dev letin temel 

kamusal hizmetleri sunması gerektiğidir. Devlet, kamusal mallar, dışsallıklar ve doğal 

tekeller gibi pi yasanın işl emedi ği alanlarda devreye girmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

,,.. Tüylüoğlu ve Çcştcpc, a.g.m., s.42-43. 
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teoride bütçenin denk olması gerekmektedir. Çünkü bütçe açığı piyasaya ek talep, bütçe 

fazlası ise piyasadan kaynak çekilerek talebin daraltı lması anlamına gelir. 

Neoklasik iktisatçı lar aksak piyasaları reddetmezler ancak, bu açıdan devletin 

doğrudan müdahalesi yeri1ıe kurum ve kuralları ile i ş leyen bir pi yasanın düzenlenmesini 

öngöıiirler. Bu kapsamda şirket yönetimlerinin iyileştiri lerek etkin hale getirilmesi, haksız 

rekabetin önlenmesi, fiyat katılığını önlemeye yönelik düzeniemelerin artırılınası vb. 

uygulamalar üzerinde durulur. m 

Neoklasik iktisadın bir ülkedeki kriz durumlanndan çıkış öneri leri; ulus-devletlerin 

ekonomiye müdahalesinin önlenmesi, serbest piyasa anlayışıııııı geçerli kılınması, para 

arzındaki artışın sınırlandırılınası, dünya ölçeğinde ticaret, para ve seımaye akımlarının 

serbestleştirilmesi, sennaye üzerindeki vergi yükünün hatifletilmesi ve piyasanın 

uluslararası alanda hükmünü icra etinesinin öıüinde bir engel olarak yükselen kamu 

girişimlerin in özelleştinne yoluyla tasfiyesi yanında kam u hizmetlerinin de ticarileşmesi 

olarak ifade edilebilir. Burada özelikle dev letin sosyal devlet olarak nitelendir ilen i ş levi, 

toplumsal artı değerin önemli ölçüde eksi lmesi anlamına gelmekte, karı ve serınaye 

birikimini sınırlayıcı olarak görülmekted ir. 136 

Neoliberal izm, insan l arın evrensel reka bet ilkesi uyarınca yönetilmesinin yeni bir 

tarzını belirleyen söylemlerin, pratiklerin, düzenekierin bütünü olarak ifade edilebilir. 

Joseph Stigl itz, nel iberalizıni "pi yasalamı kendi hatalarını düzclttiği, kaynakJan etkin 

şeki lde dağıttıklan ve genel çıkara hizmet ettikleri şeklindeki kökrenci nosyona dayalı her 

türlü fikri kapsayan bir kap"137 olarak açıklamaktadır. Bu kapsaında neoliberalizm, tarihte 

özel likle doğalcı "bırakınız yapsınlar" ideoloj isine karşı l iberal iznıi yeniden tenıel l endinne 

teşebbüsü olarak ortaya çıkmaktadır. 138 

Neoliberaller bir devlet müdahalesinin zorunluluğunu kabul ederken ve yönetimin 

saf pasifliğini reddederken, özel çıkarlar arasındaki rekabet oyununu engelleyen her 

"'Pınar a.g.e., s. 13-15. 

ı ı<> Balseven Hale ve Önder izzenin, "Türkiye'de Kamu Kesiminde Neoliberal Dönüşüm'', Küreselleşme, 
Kriz \ 'C Türkiye-'de. Ncolibcr:tl Dönüşüm, Dcr: N. Mülcvcllioğlu ve S. Sönmez., istanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, Istanbul. 2009, s.82. 

' " Stigliız J.E .. "LA tin dıı neoliberalisme". Lcs Echoz, 21 Tcnımıız 2008'den aktaran Pierre Dardot ve 
Christian LavaJ, Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, Çev: Işık Ergüdcn. 
istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, isıanbııl, 2012, s.3. 

ı ,;6 Oardoı ve LavaJ) a.g.c-., s.3. 
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eyleme karşı dururlar. Bu anlamda devlet müdaha lesinin karşıt bir anlamı olarak 

neoliberalizmde, piyasayı devletin düzenleyici veya taviz veren bir eylemiyle sınırlamak 

değil, titizlikle benimsenmiş hukuksal bir çerçeve ile rekabetçi piyasa arındm imaya 

çalışı l maktadır. 139 

Neoliberalizm, merkez ve çevre 140 arasındaki i l işkiyi etkilemekte ve liberal 

öğretilerin yeni kurallarını ifade etmektedir. Bu kuralların kalknunaya bakışı ele alınacak 

olursa; neoliberalizmde, devletin kalkınına ve refah alanlarındaki müdahalelerinin 

azaltı lması gerektiğini 14 1 ve iktisadi kal kınınayı teşvik etmenin en iyi yolunun serbest 

ticaret olduğunu söylemek müınkündür. ı•ı Bu açıdan kalkınmaya hem ulusal hem de 

uluslararası alanda serbestleşıne merkezinde yaklaştığı görülmektedir. 

Neoliberal iktisat politikaları küreselleşme sürecini de besleyen temel unsur olarak 

belirlenmekte ve bu sürecin kalk ınına açısından fırsatlarla birlikte engeller de oluşturduğu 

ve kalkınma amacıyla bazı yönleriyle de çeliştiği görülmektedir. Bugünkli uygulama 

şekl i yle denıokrasinin sağladığı koşu lların, yoksulları n ve neo liberal küreselleşme 

sürecinden yeterince yararlanaınayan ve zarar gören diğer kesimlerin seslerinin duyulması 

iç in gerekl i ancak yeterli olmad ığı anlaşı lmaktadır. 1 43 

Neoliberal kal kınma teoıi lerin i n temsi lci leri olarak P. Bauer, L Little, D. Lal, B. 

Balassa, J. Simon, J.Bhagwati, A. Knıeger ve H.G. Johnson gibi iktisatçı lara göre az 

gelişmişlik, kalkııınıaııuı önemli sebebidir. Azgel işm i ş lik, yanlış fıyat politikaları ve 

üçüncü dünya hükümetlerinin aşırı ınüdahaleci liği nedeniyle kaynaklann yanlış ve yetersiz 

dağılımı sonucu oluşmuştur. Söz konusu iktisatçılar, hükümet müdahalesini sadece 

kalkınınayı ilerietmeyen bir olgu değil, ayıu zamanda onu engelleyen bir olgu olduğunu 

öne sürmektedirler. 

139 Dardot ve LavaJ, a.g.e., s. !38. 
140 Burada "Merkez" kavramı, dünya gündemini belirle.yen gelişmiş ülkeleri {ABD, Japonya ve AB vb.); 

"Çevre'" kavramı ise, merkez ülkelere bağınılı olarak hareket e{!en diğer iilkclcri ifade etmektedir. 
1
'
11 DunıCnil GCrard ve U:vy Dominiquc~ "Neoliberal (Karşı) Devrim", Neoliberalizm .Muhalif' Bir S('.çki, 

Haz.A.Saad-Filho ve D.Jolınstoıı. Çev.Ş.Başlı ve T.Öocel, (içinde). Yordanı Kiıap, Istanbul, 2008. 
s.27. 

1
'12 Shaikh Anwar, "Neliberaliznıin iktisat Mitoloj isi", Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki, Haz.A.Saad-Filho 

ve D.Johnston, Çev.Ş.Başlı ve T.Öncel. (içinde) . Yordanı Kitap, Istanbul, 2008. s.77. 
14~ Senscs. a.g.rn., s.278. 
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Neoliberal kalkınına teorilerin in diğer özelliği de küreselleşıneye olumlu 

yak laşınasıdır. Eğer gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisi ile daha fazla 

bütün leşebi lirlerse, devlet müdahalesinin en aza indirildiği, rasyonel davranan iktisadi 

birim lerce pi yasanın işl ediği bu ortaında d ışa açık iktisadi yapı ile kalkmına süreci daba 

kolay gerçekleşecektir. 

Bu kapsaında neoliberal kalkınınada IMF ve Dünya Bankası'nın temsi l ettiği yeni 

yakJaşını lar kalkmma sorununun çözümüne yeni bir boyut kazandınıııştı r. Bu kuıunı lar 

tarafından izlenen " istikrar" ve "yapısa l uyıım" pol itikaları da kalkınma pol itikalarında 

etkili olınuşıur. ı44 

4. Post Keynesyen İktisadi Düşiincede Devlet Anlayışı 

Keyııesyen ikt isadi düşüncesi nin ortaya çıkmasından soıua meydana gelen bazı 

ekonomik krizler neticesinde Keynesyen düşüncen in içinde bazı akım l ar doğmuştur. 

Özellikle I 970' lerden sonra daha belirgin bir şekilde kendini gösteren Post Keynesyen 

iktisadi düşünce yaklaşıınıııda, Keynesyen düşüncenin fark lı yönleri ele alınınakla ve 

yonım lanınaktadır. Bu farklılıklar, Post Keynesyen ekonomisılerin piyasanın işleyiş 

bozuklukl aruıa ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlara farklı bakış açı l arının 

olmasından kaynaklanmaktad ı r. ı •s 

Post Keyııesyen iktisadi düşünce, ingiltere'de Cambridge Üniversitesi bünyesinde 

top lanan iktisatçılar tarafından kurulmuş olup, özellikle Michal Kaleeki 'nin çalışmaları na 

dayanan bu düşüncenin savunucu ları arasında Pierro Sraffa, Nicolas Kaldor, Joan 

Robinson ve Luigi Pasinetti bulunmaktadır. John Kennetlı Galbraitb ve Sidney Weintraub 

ise Ameıika'daki önemli savunucuları olarak bili nmektedir. ı46 

Keyııes'iıı 1937'de Quarterly Journal of Ecoııomics'de yayımlanan makalesinden 

yola çıkarak belirs izliği temel alan Post Keyııesyenler, geleceğin bilinemeyeceğini ve 

olasılık hesaplarıyla hesaplanamayacağını savunurlar. Ekonomik kriziere de belirsizlik 

144 Taban ve Kar, a.g.e., s. 55-56. 
1
'
15 Ataç Seyhan, Maliye Politikasa, Anadolu Üniversite.si Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştınna Çalışınaları 

Vakfı Yayınları, No: 1 ı 8, Eskişehir, 2002. s.2 ı. 

'" Bocutoğlu Ersan, iktisadi Düşü nceler 'fa rilıi, Muraıhan Yayıncvi, Ankara, 2012, s.347. 
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temelinde yaklaşan Post Keynesyen iktisadi düşüncen in en önemli özelliğinin neo klasik 

iksadı reddetmeleri o larak bilinmektedir. 

Bu düşüncen i n temel iktisadi inceleme konulan arasında işsizlik, gelir 1 güç 

dağılımı ve iktisadi iktikrarsızltk yer alnıaktadtr. K.eynes'tcn farklı olarak yatırımları, faiz 

oranlarına değil kar düzeyi ne bağlamaktadırlar. Ayrıca yatırımların tasan·uf oranlan 

tarafından değil tasarrufların yatırım oranları tarafından belirlendiğini ileri sürmektedirler. 

Post Keyııesyen i.ktisatçı l arın sundukJarın çözüm öneri letinin çoğunluğu devlet 

müdahalesini içermektc olup, kapitalizm, finansal birikim model inden hareketle iktisadi 

faaliyetlerde istikrarsızlığa, dalgalanmaya ve bütün düzeylerde dengesiz bir gel ir 

dağılımına yol açmaktadır. Devletin rolü ise, bu istikrarsızlığı ve adaletsizliği gidennek 

için politikalar üretmektedir. 147 Bu çerçevede Post Keynesyen yaklaşımda toplumda 

dengeli bir gelir dağılımının oluşturulması, istikrarın ve adaletin sağlanınası için sosyal 

refah harcamalarının kullanmasına yönelik devlete öneml i bir misyon yüklendiği 

söylenebilir. 

C. DEVLETiN SOSYAL NİTELİGİ, KAMU SOSYAL REFAH HARCAMALARI 

VE i NSANi KALKlNMA İLE İLİŞKİSİ 

1. Refah Devleti, Devletin Sosyal Niteliği ve Kamu Sosyal Refah Harcamaları 

Kal.k.nuna kavram ı , hal.k.uı refah düzeyiııiıı artması anlamında ele alındığında, bu 

anlam günümüzde zenginleşmiş olup, sadece maddi refahın (beslenme, barınma, sağlık, 

eğitim, fırsat eşitliği vb.) artmasını değil , aynı zamanda, insan hakları, siyasal haklar uygun 

bir doğal ve sosyal çevrede yaşama vs. gibi birçok refah göstergelerini içerecek şekilde 

kullanıl maktadır. 148 Sosyo-ekonomik haklar; eğitim ve sağlık hakkı, çalışma hakkı, 

seııdikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı, annenin, çocuğun, özürlüterin 

korunması vb. sosyal refah devletinin geliştiği toplumlarda vatandaşlık yalnızca temel 

haklar ve siyasal haktarla tanım lanamaz. Vatandaşların bir de ekonomik refahtan ve 

güvenlikten asgari düzeyde de olsa pay al ına hakkı bulunmaktadır. 149 Refah devleti 

1
"
17 Ulusoy Ahmet, Matiye Politikası, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2004, s.53 -54. 

'" Başkaya, a.g.e., s.208. 
14') Koray. a.g.c .• s. 83. 
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niteliğindeki ülkelerde karşılaşı labilecek bu durumun az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde nası l gerçekleşeceği bir soru olarak ortaya atılabil ir. Bu soruya cevap verebilmek 

için öncelikle refah devleti kavramını biraz açmak gerekmekledir. 

Refah Devletine yönelik çok sayıda tanım yapılmış olmakla birlikte refah devletinin 

ne olduğu hususunda oıtak bir tanım yoktur. Tanımlar, refah devletine mininnun 

sorumluluk verenden, refah devletine çok geniş bir faal iyet alanı tanıyaııa doğru 

farklı laşmaktadır. Refah devletleıi, ulus-devletlerin ekonomik, kültürel ve tarihsel 

geleneklerine göre farklılıklar göstemıektedir. ı so 

Refah devletinin önemli bir göstergesi olan sosyal politikaıun genişledikçe devletin 

de "sosyal refah" n iteliğinin arilığını gönn ekteyiz. Zaman içinde sosyal politika işçi 

sınıfına yönelik bir politika olmaktan çıkarak sosyal eşitlik ve sosyal adalet temelli bir 

politikaya dönüşlüğü gibi, yeni yükselen toplumsal hareketlerle de değişime uğramaya 

devam etmektedir. ı sı 

Sisınondi, sosyal politikanın ilk kuramcıs ı olup Kapitalist düzende bozuk gel ir 

dağılımını eleştirerek, emek ve seımaye arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için tarımda 

herkesin küçük bir toprağa kavuştunılınasını istiyordu. Emeğin payının yasalarla ve 

sözleşmel erle elde edilmesini sağl ayan bir sistemi savunınakla olup refah devleti 

kavramına bu anlamda katkı sağlamaktadır. ısı 

Sosyal politika alanmda önemli bir isim olan Asa Briggs'io refah devleti için 

yapmış olduğu tanım şöyledir; "piyasa güçlerinin rolünü azaltmak amacıyla, bilinçli bir 

şekilde örgütlü kamu gücünün kallamldiğı bir devlet türıldür. " Briggs'e göre, refah devleti, 

üç alanda faal duıumdadır: Birincisi, bireylere ve ai lelere, minimum bir düzeyde gel ir 

garantisi sağlamaktadı r. İkincisi , kişi lerin bireysel ve ailevi kriziere yol açabilecek bel irli 

sosyal risklecin (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı 

olmaktadır. Üçüncüsü ise, sosyal refah hizmetleri aracılığıyla, toplumsal ya da sını fsal 

150 •• 
Ozdeınir S., a.g.m., s.l 56. 

151 Koray, a.g.e., s. 29. 

"' Koray. a.g.c .. s. 58. 
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hiçbir ayırım yapmaksızın tüm vatandaşların en iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını 

üstlenmektedir. ı 53 

Aslında emek-sermaye arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliğin iyice bel irginleşt iği 

sanayi l eşen topl uıniara özgü bir politika olan sosyal politikanın temel amacı , yüksek 

düzeyde gerçekleşen emek-seımaye çatışmasının azaltılınasıdır. Sosyal politika 

uygulanıaları 1800 sonları 1900 başlarında dar anlamda ele alınırken, 1945 İkinci Dünya 

Savaşı sonrası ı 975 yılları arasmda ise geniş bir anlam kazanmı ştır. Bu kapsamda sosyal 

poli tika: 

Devlete ait bir politika olup, varlığını insan hakları ve demokrasinin gelişmesine 

borçludur. 

Devletin toplumsal sı nıfl ar ve çıkarlar arasında uzlaşma sağlama ihtiyacı ile 

ilgilidir. Toplumsal eşitlik ve adalet anlayışı vardır. 

Sosyo-ekonomik haklar gibi hukuki bir temele olmması ve vatandaşlık anlayışına 

sosyal bir boyut eldenınesi ilc ilgilidir. ı s4 

1945- 1975 yılları arasında, Avrupa ve Amerika kıtasında yer alan geli şm iş 

ülkelerin yer aldığı bir gnıp ülkede "Altın Çağ" yaşandığı, dünyanın bu iki bölgesinde 

gözlenen ekonomik, sosya l, siyasal, kültürel vb. gelişmelerin etkisinin, dünyanın geri kalan 

bölgeleri ve ülkeleri üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle bu ülkelerdeki 

sosyal gelişi min temelinde, sürekli büyüyen ve kalkınan bir ekonomi ile birlikte artan 

kamu harcaınaları ve özellikle sosyal nitelikli kamu harcamaları bulunmaktadır. ' ss 

ll. Dünya Savaşı sonrasında, birçok ülkede milli gelir artışı ile birlikte devletin 

genel harcamalannın da arttığı görülmektedir. Bu aıtış, ı 960' Jann başlanndan ı 980'1erin 

başlarına kadar düzgün bir şekilde olmuşnır. En büyük artışııı ise OPEC kaynaklı olan 

krizierin yaşandığı ı 970'1i yılların ortaları ve sonlannda olduğu görü l müştür. ı 980' 1eriıı 

ortalarına gelindiğinde, artışın yavaşladığı, 1989'da ortaya çıkan uluslararası bir kriz ile 

153 Briggs Asa, '"The \V elfare State at Historic.al Persp-ective", Archivcs Europccnm·s de Sociologie. Vol. : 2, 
lssııc: ı. 1961. p. 225: MacGregor Sıısanııc, " Refah Devleti ve Neoliberalizm", Neoliberalizm 
Muhalif Bir Scçki, Haz.A.Saad-Filho ve D.Johnsıon, çc,•.Ş.Ba~lı ve T.Önccl, (içinde), Yordam 
Kitaı>. Istanbul, 200R. s.236; Özdemir S., a.g.m .. s. !56. 

"' Koray Meryem, Sosyal Politika, iınge Kitabevi, 2.Basım, Ankara, 2005. s.24-29. 
155 Özdemir, S., "Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamalann Seyri Üzerine Bir 

Analiz", Sosyal Siyaset Konferanslan, (Prof Dr. Nevzat Yalçmtnş 'a Armağan Özel Sayısı}, Sayı: 
50, lstanbııl, i. O. iktisat f akültesi Yayını, 2006, s. l54. 
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trendin yine yükselişe geçtiği, I 990'lı yılların orta larından itibaren ise trendin tekrar geriye 

döndüğü göıiilmüştür.ı 56 

Burada önemli olan unsur, h(ik(imetin parasını hangi amaçla kullandığıdır. Kamu 

harcanıalannuı savunmaya, sağlığa, eğitime, sosyal hizmetlere, bapishanelere veya alt yapı 

gibi yerlere aktarı lması, sonuçları itibariyle farklılı k arz etmektedir. Bu anlamda devletin 

refah devleti olma özelliği de değişmektedir. ı 57 

Bu kapsaında Refah devleti ; gelir garantisin i asgaıi düzeyde sağlamalı, sosyal 

güveneelerin artırılınasını sağlamalı ve insanlara en iyi standartiara sahip olabi lme hakkı 

sunmalıdır. Diğer bir ifade i le toplumun ekonomik ve sosyal refah gereksinimlerinin temel 

düzeyde karşılanması, refah devletinin en önemli unsurlarıdır. 

J945 'ten itibaren gelişmiş ülkelerde devletlerin en temel bedeli, vatandaşlarına tam 

bir refah sağlama, bu amaçla her türlü sosyal refah önlemlerini alına iken, 1975 'ten sonra 

finansal krizle birlikte bu hedef'in değişt iği, krizi aşınanın yolu olarak ekonominin ön plana 

geçtiği ve insana yönel i.k harcamalarıo ekooonıik yarışa eogel ol duğu anlayışının yerl eştiği 

göıiilınektedir. ı ss 

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" görüşünü terk eden devlet, başta eğitim, 

sağlık, sosyal güvenlik olıııak üzere çeşitli alanlardaki kamu hi zmetlerin i arttırarak bireyin 

kişisel gelişimini ve yaşam düzeyini yükseltecek yatırımlara yönelmektedir. Soyut an lamda 

bireylerin eşitliği ni ve doğuştan geleo eşit bakiara sahip olduğunu ileri süren liberal 

yaklaşım yerine, bireylerin sosyo-ekonomik koşullarını iyi leştirıneye yönelik poli ti kalar 

uygulanmaktadır. 

Liberalizınin gerek siyasal gerek ekonomik an l ayış olarak taşıdı ğı yetersizli kler 

kendi içinde de bazı değişiklikleri kaçınılmaz kı lmaktadır. Kamu müdahalesini gerekli 

gören ve tam istihdam, yüksek ücret gibi talep yaratınaya yönelik önlemleri ileri süren 

Keynesyen yaklaşım bunlardan biridir. ı 59 

Devletin sosyal niteliğinin gel i şmesini sağlayan temel etmenleri şu başlıklar altında 

toplamak mümkündür: Kamu harcamalarının sosyal boyutlarının artırılması, demokrasinin 

156 .. . . ~ 
üzdeınır S., a.g.m .. >. 162-1 63. 

157 
MacGrcgor, a.g.m., s.238. 

' " Özdemir S., a.g.m., s. ı 72. 

I S') K 3 oray. a.g.c .. s. 7 . 
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güçlenmesi , ücretliler toplumu ve örgütsel güçlerinin geliştirilmesi , sosyal hakların 

geliştiri lmesi. Bu kapsaında demokrasinin güçlenmesine yönelik devlet döıt aşamadan 

geçerek sosyal bir nitel ik kazanmaktadır. 

1. Ulusal birl iğin kurulması (u lus devletlere geçiş) parasal ve askeri gücün 

merkezde toplanması gerçekleşm iştir. 

2. Ulus bilimcinin halk yığınları arasında da benimsenmesi yolunda çabalar 

harcanmıştır. 

3. Geniş halk kesimlerine demokratik haklar veri lerek siyasal demokrasiye 

geçilmesi sağlanmıştır. 

4. Devletin gelirin yeniden dağılmasında etkin bir rol oynamas ı, yan ı sosyal 

niteliği ortaya çıkmıştır. 160 

Endüstri leşen ülkelerin bir çağında aktif nüfusun yaklaşık olarak %90'ının sanayi 

ve hizmet kesiminde çalışan ücretlilerden oluşması, ücretli lerle ilgili sorunları ve 

ücretiiierin toplumdan beklentilerin i toplumun temel pol itikası durumuna getirmektedir. 

Bu nedenle ücretiiierin satın alına güçlerin in ekonomik dalgalanmalar karşısında 

korunması, çalışına koşullarının iyileştirilmesi, artan ulusal gelirden daha hakça bir 

paylaşıma gidi lmesi gibi konu lar sosyal pol i tikayı ve dolayısıyla insani kalknunayı 

etkilemektedir. ı6 ı 

Devletin sosyal niteliğinin artminıası ve insani kalkınına düzeyinin artması için, 

devletin kamu sosyal refah harcamalarına sağlamış olduğu katkıların da incelenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsaında kamu sosyal refah harcamaları olarak eğitim/sağlık 

hizmetleri ve harcamaları ile insani kalkınma arasındaki i lişki incelenecek ve bu sosyal 

refah harcamalarının ekonomik ve sosyal özellikleri üzerinde dunılacaktır. 

2. Kamu Kesimi Eğitim Hizmetleri ve Harcanıaları 

Ekonomide bilgi de diğer mallar gibi kıt olup, bilgi edinmenin de zaman ve para 

maliyeti vardır. Ekonomiye katılanlar bilgi kullanmak zorundalar ve kullanabilmeleri için 

de öğrenmeleri gerekir. Toplum üyelerine kazandırılan bi lgi ler insana yapı l an bir 

""' Koray, a.g.e., s. 76. 

'
6

' Koray. a.g.c .• s. 77. 
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yatırımdır. Çünkü insanlar bilgi sayesinde daha üretken olurlar, tiiketim fırsatlarını da daha 

iyi kullan ırlar. Eğitim yatırımının insan üzeıinde yapı lması onu makine, demir ve tuğla ile 

yapılan bir yatırımdan ayırmaktadır. 162 

Eği tim, bilginin aktarılıııas ıııda, bireyin mesleki yaşama baztrlaınasıoda, toplumsal 

değer ve nomıların yeni nesillere ak1arı lmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda 

toplumsal bütünleşme, toplumsal kontrol ve toplumsal değişmenin sağlanması yine 

eğitimle gerçekleşmektedir. Eğitimin, insan kaynaklarının beceri ve üretkenlik kapasitesini 

geliştirme yoluyla işgücü verimliliğini artırarak ekonomik büyürneyi hızlandırdığı, 

ekonomik büyümenin de gelir artısı yoluyla sağlık, eğitinı ve sosyal harcamaları artırarak 

insani kalkınınayı yüksek düzeylere taşıdığı görüşü önem kazanınıştır. 16~ 

Eğitim, bireye bilgi, bec.eri kazandırma, bireyin topluma uyuınıımı sağlama 

sürecidir. İnsanların bilgileıin i, davranışlarını, bedeni, ahlaki, fikri yeteneklerini, düşünme, 

yaratma, problem çözme, karar verme ve uygulama güç lerini oluşturmak ve geliştirmek 

iç in yapılan çalışınal arın tümü eğit i nı içinde değerleııdirilınel i dir. 1 64 

Eğitim, sadece eğitilenlere daha yüksek gelir sağlamakla kalmaz, teknolojik 

gelişmeyi hızlandırır; keşifler, patentler ve lisanslar artar. Bütün bunların etkisiyle 

top lumun verim l i l iği aıtar. Eğitimin piyasa düzen lenmesine bırakılması halinde pi yasanın, 

bireylerin eğititme talebini sadece kendi umdukları özel fayda, prestij ve gelirlerine göre 

bel irlemesi mümkündür. Oysa eğitim i n faydası daha geniş olup, bireyler de geııel olarak 

kendilerinin eğitim günnesinden dolayı toplumun elde ettiği kazançlan hesaba kalmazlar. 

Devlet eğitim hizmetlerini sunarken, dış faydaları da dikkate alır. Bu nedenle devlet, 

eğitim barcanıalarmı bireylere eğitim bursu vererek artırabi l ir. Bu aıtı şiarı bireylerin ücret 

artışı beklentilerin in yerine yapması, barcamanın kullanılacağı alanı da teşvik etmesi 

anlamına gelmektedir. 

Eğilimin verilmesi sadece piyasaya bırakılınca, okuma çağında olup da ai lesinin 

geliri olmayanlar eğitilme fırsatına kavıışamazlar. Oysa bilgi ve hünerler ne kadar geniş 

tabandan seçi lmiş yetenekli öğrencilere veril irse, daha ileri eğitim düzeylerine aday olacak 

öğrenci lerin orta lama yeteneği o kadar yüksek olur ve ileri aşamalardaki eğitimin de kalite 

162 Bulutoğlu, a.g.c., s. 249. 

,., Ço lak, a.g.m., s. 114-11 5. 

"'' Öztürk N azını, "iktisadi Kalkınmada Eğ,iıimin Rolü", Sosyo Ekonomi, 2005-0 ı , 2005, s. 30. 
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ve verimi artar. Bir toplum eğitime harcadığı kaynaklardan en yüksek verimi almak için , 

yetenek leri ve öğrenme aziınieti en yüksek olan gençleıi bulmalı, onlara ekonominin 

ihtiyaç gösterdiği 112manlıkları eğitimle kazandırmalıdır. Eğitim gömıek isteyenlere eğitim 

harcanıası yapılması ile en yüksek kazanıının elde edilmesini sağlamak da önemli bir 

e tkinlik sorunudur. Dolayısı yla eğitim harcamalarının artırılınası ile etkin sonuçlar elde 

edilmesi de gözetilınelidir. 

Temel eğitimden sonra daha yüksek eğitime devam etmeyenler kazandı kları bilgi ler 

ve oklıryazarlık sayesinde hem daha iyi bir vatandaş olarak topluma katkıda bulunur, hem 

de işinde ilerlemek için gerekli öğrenme yeteneği kazanır. Temel eğitim, eğitilenden alınan 

sosyal faydayı artırır. 

Eğitimi, kişi ler daha yüksek gelir elde etmek ya da daha bilgili olmak için talep 

ederler. Bu talep eğitimden yararlananların kendilerine akacak o lan özel kazançlardan 

e tkilenmektedir. Toplum ise eğitilmiş kişileri üretim beceri lerine olan ihtiyaç sebebiyle 

talep etmektedir. Hükümet eği tim pol itikas mda kaynakların tahsisinde etkinlik ı çın 

eğitimin toplumsal faydasın ı (özel ve kamusal faydalar toplamın ı) dikkate alır. 1 65 

Eğitimin insani kalkınma üzerinde önemli bir etkisi bulunmakta olup, okuryazarlık 

ve okullruıma oranı gibi değerler de bir ülkenin eğitim yönüyle kalkınmışlık düzeyinin 

göstergesidir. Bilgi artısı ve buna dayalı teknolojik gel işim, uzmanlık alanlarının daha da 

çeşitlenmesine neden ol muştur. Kalkınn11ş bir toplum ile ka lkıımıada geri kalmış bir 

top lum arasındaki temel fark, ülkelerin sahip oldukları insan varlıkların ın nitelikle ri 

arasındaki fark olduğu söylenebilir. ' <;<; 

Ekonomik kalkınma, üretim i artıracak teknolojinin gel işmesi, doğal kayııakların ve 

sermayenin en iyi ve akılcı bir şekilde klıllanı lması ile mümkündür. Bunu sağlayan ise 

eğitilmiş insan gücüdür. Örneğin, günümüzde çok değerli bir doğal kaynak olan petrolün 

bulunduğu birçok ülke, yetişmiş insan gücüne sahip olmadığı için bu kaynaklarından 

yeterince yararlanamamaktadır. Buna karşı, doğal kaynakları çok sınırlı olan A lmanya ile 

165 Bulutoğlu, a.g.e., s. 252-253. 

'66 Çolak, a.g.m., s. ı ı 4 - ı ı 5. 
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Japonya yetişmiş insan gücü sayesinde sahip oldukları kıt kaynaklardan en iyi biçimde 

yararlanarak ekonomik yönden büyük gelişme göstennişlerdir. ı67 

Eğitim paralı olduğu piyasa ekonomilerinde eğit im talepleri, gelir dağılımındaki 

eşits izl ikJerden etki lenir. Paralı fakat yeteneks iz olan öğrenciler eğitim görürkcn, parasız 

fakat yetenekli olanlar eğitiminden yoksun kalabilir ve kullanılan kaynaklardan en yilksek 

verim alınamaz. 

Toplam nüfusun en verimli eğitimin i , ancak devlet gençlere yeteneklerine göre burs 

vererek sağlar. Bu pol itikayı uygulamak için önce çeşitli sanayilerde uzmanlara olan 

ihtiyaçlar belirtilir. Devlet bu ihtiyaçları karşılayacak kadar öğrenciyi en geniş adaylar 

tabanından seçer. Sınav geniş bir tabana uygulandığından seçilenler yetenekli olur, eğitim 

sırasında fıre az olur. Bilgi ve hünerler en az kaynak sarf'ı ile öğrencilere kazandırılır.ı 68 

Fransı z düşünür ve iktisatçı Saint S imon eğitimin ülke kalkınmasındaki önemini 

anlatmak için şu ifadeleri kullanm ıştır: "Fransa'nın tüm tıbbi araçları bir gecede tahrip 

edilse aynı düzeyi altı ay içinde yeniden kurabiliJ ama tüm doktorları bir anda ortadan 

kaybolursa ancak yüz yı l sonr.ı bugünkü düzeye ulaşı labi lir". Aynı göıiiş yüz yı l sonra ünlü 

iş adaını H.Ford tarafından şöyle dile getirilmektedir: " fabrika larıını ve makinalarıını 

tahrip edin ama adamlarımı bana bırakuı. Eıı kısa sürede eski servetime yeniden sahip 

oluruın". ı 69 

lktisatçı lar eğitimin üretimdeki katkısmı çok erken keşfettiler. Her ııe kadar insan 

semıayesi (human capital) terimi iktisat yazınında yeni ise de, eğitim sayesinde çalışanların 

kazandıkları beceri lerio verimi ve geliri nasıl artırdığını , Adam Smith açıkça belirtmiştir. 

Eğitimin insan üretkenl iğin i artıran, azalan verimin aş ılmasın ı sağlayan uzun vadeli bir 

yatırım olarak faydalarını Altred Marshall ve sonraki pek çok iktisatçı vurgu laınıştır. 170 

A. Marshall, eğitimin eksikliği ve fırsat eşitliğinin yeterli düzeyde olınaıııasıııın 

top lumda nice yetenekierin ortaya çıkmadan yok olup gitmesine sebep olduğunu ve 

161 Çakmak Özlem, "Eğitimin Ekonomiye Ve Katkınmaya Etkisi", O.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Sayı: ll, 2008, s.37. 

16
" Bulutoğlu, a.g.c., s. 253. 

169 Öztürk, a.g.nı, s. 30. 

,,. Buluıoğiu. a.g.c., s. 255. 
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eğitime yönelmiş harcamaların da yatırım olarak sayı lması gerektiğini açık bir şekilde 

ifade etmiştir. 1 71 

Eğitim hizmetlerinin ve eğitim harcamalarının insani kalkınma üzerinde olumlu 

cıki leri bulunan insan sermayesinin oluşması nı sağlamaktadır. Bu olumlu etkilerin 

artırılması için hem devlete hem de bireylere önemli görevler düşmektedir. Demokratik bir 

ortaında devlet, her hangi bir eğitim planını faydalı dahi olsa bireylerin desteği olmadan 

tek başına uygulayamaz. 172 Bu nedenle bireylerin de eğitim taleplerini artııınaları, insan i 

kalkınmanın daha cıkili bir şeki lde gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Günümüzün hızla gelişen rekabetçi ekonomik dünyasında ekonominin, yetişmiş 

ınsan gücü taleplerini yeterli düzeyde karşılayacak bir kapasiteye sahip olması ve bu 

kapasiteyi başarı ile kullanınası gerekir. Eğitim sistemi ile ekonominin işgücü talebi 

arsında uyumlu bir i lişki kurulması tek başına yeterl i olmayıp, bu uyunnın tam olarak 

sağlanmas ı için bireylerin de yeterli eğitim talebinde bu lwıması gereknıektedir. 173 

3. Kamu Kesimi Sağlık Hizmetleri ve Harcanıaları 

Sağlık harcamaları, bütün bir toplumun sağlık hakkını etki leyen, sağlık sektörünün 

kapasitesini ve bu sektöre ayrı lan kaytıakl arın tutarını bel irleyen ve aynı zamanda 

top lumların sağlık pol itikalarını da şekillendiren önemli bir gösıerged ir. 174 Bu anlamda 

sağlık harcamaları, İlısanların refah düzeylerini etkilemekte ve insani kalkınmada önemli 

bir rol almaktadır. 

Yakın zamanlara kadar sağlık hizmetlerini sadece pıyasa fırınaları ve hayır 

kurum ları sunmaktaydı. Almanya'da Bismarck'ııı zoıunlu sağlık sigoıtası uygulamasından 

sonra, devletlerin sağlık hizmeti harcamaları arttı. Ancak kapital ist toplumların çoğunda, 

sağlık hizmetlerinin çok az bir kısmı kamu hizmeti olarak sunulnıakta, özel hizmet olarak 

piyasadan ya da hayırsever kurunılardan karş tianan kısım ise çok daha fazla yer 

almaktadır. Toplum üyelerinin, ödeme gücü olsun olmasın, sağlık hizmetinden 

171 Unay Cafer, Eğitimin lktisadi Katkınma Üzerindeki Etkileri, Ar Basım Yayım Dağıtım, 1982, s.16. 
172 Unay a.g.e., s.41. 

"'Tckeli İlhan, Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları No: 5, Ankara, 2004, 
s.l 4. 

174 0 ·· 45 unsoy~ a.g.m., s. . 
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yararlandırı lmasının insanın yaşama hakkının bir gereği olduğu görüşü, bir sosyal politika 

olanık yaygınlaştı. İngi ltere, sağlık hizmetlerini, ihtiyacı olan herkese devlet bütçesinden 

sağlamaya başladıktan sonra, sağlık hizmetlerinde devletin sorumluluğu anlayışında yeni 

bir devir açı ldı. 1 75 

Sağlık hizmetleıinin sunumu, mevcut yasam kalites ini arttırarak sağlık ile ilgi li 

problemlerden arınmış, bedeni ve ruhi yönden huzur içerisinde hayatını sürdüren bireylerin 

oluşturduğu sosyal bir çevrenin kurulabilmesini hedeflemektedi r. İnsanların sağlığının 

konınması, gerektiğinde tedavi leri ve rehabi litasyonu için yapılan çalışmaların tümünü 

sağlık hizmetleri olarak ifade etmemiz mümkündür. Sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık 

hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere 

sınıflandırarak incelenebilir. 176 

Devlet açısından koruyucu sağlı k hizmetleri, diğerlerine göre daha öncelikli bir 

konumdad ır. Çünkü korumak, tedavi etmekten çok daha az maliyetlidir. Özellikle ülkenin 

gelişmişlik seviyesine bağlı olarak bu hizmetlerin etkinliği de aıtnıaktadır. Sağlık 

hizmetleri ilaç ve eczacı lık hizmetleri ile laboratuar hizmetlerini de kapsamaktadır. 177 

Devlet sağlık koşullarının iyileştiri lmesi, sağlığı bozacak faktörlerin yok edilmesini 

kapsayan ve toplumun bütününe yönelik olan koıuyucu sağlık hizmetlerini karşılıksız 

olarak gerçekleştirmektedir. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri ise kişi lerin sağlığı bozulduğuııda kişi lere veri len 

muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleridir. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde 

amaç, alınacak sağlık önlemlerine rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, 

hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştıııulabi lıııesidir. Tedavi edici 

sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı 'nın yanı sıra diğer bakanlıklar, üniversiteler ve diğer 

özel kuıuluşlar da sunmaktadırlar. Bireyler, tedavi edici sağlık hizmetlerinin finansnıaııına 

kısmen ya da tamamen katılnıakradırlar. 178 

115 Bulutoğlu. a.g.e .• s. 263. 
176 A.kdur Recep, Sağlık Sektörü, Temel Kavramlar, 'flirki_vc ve Avrupa Birliği'nde D urum, \ 'C 

Türkiye'nin 8i.-liğc. Uyumu, Ankara Üniversitesi Av~pa Topluluklan Araşlınna ve Uygulama 
Merkezi Araştırma Dizisi No: 17. Ankara, 2006, s.1 7. 

ı " Alıay Asuman, ··Sağlık Hizmetlerinin Sumıınunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından 
Değerlendirilmesi"', Sayıştay Dergisi, Sayı: 64, 2007, s. 34. 

1711 Orhane-r Emine-. 'Türkiye'de Sağlık Hizme-tleri Finansmanı Ve Genel Sağlık Sigortası··. Ticaret ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 2006, s. 4. 
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Konıyucu sağlık hizmetleri, hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınan her türlü 

önlem ve mücadeleyi içeımektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüketimi sonucu ortaya 

çıkan fayda, onu tilketen dışında tolunnın diğer üyelerine de fayda sağlar. Dolayısı yla 

sosyal faydası özel faydasmdan yüksek bir sağlık hizmeıidir. Ana ve çocuk sağlığı , ai le 

plan laması, hastalanına riski taşıyan grupların aşılanınası, dengeli beslenme koşullarının 

oluşturulması, gıda denetimi ve kontrolü gibi hizmetlerden oluşınaktadır. 179 

Bu hizmeılerle toplumdaki hastalık görülme oranının azaltı lınası anıaçlandığından, 

tüm toplum üyeleri bundan, birbirine rakip olmayarak eşit ölçüde faydalanır. Yani sağlık 

hizmetleri içinde dışsal faydası en yüksek olandır.ıso Koruyucu sağlık hizmetleri, çevresel 

ve kişiye yönelik olmak üzere iki şekilde incelenebi lir. 

Çevreye yönelik konıyucu sağlık hizmetleri kapsamında insanın çevresinde 

bulunan ve onun sağlığını olumsuz etki leyen biyoloj ik, fizik, kimyasal ve sosyal etkenleri 

yok ederek, çevreyı olumlu hale getirıne veya olumsuz çevre etmenlerinin kiş i leri 

etkilenıesin i önleme çabalarının olduğunu söyleyebiliriz. Başl ıca çevresel sağl ık 

hizmetleri ; yeteri kadar ve temiz su sağlanması, katı ve sıvı atıkların zararsız hale 

getiri lmesi, konut sağlığı, endüstri sağlığı , haşerclerle ve hava kirlil iği ilc mücadele, 

radyasyon ve güıültü ile savaştır. ı sı 

Kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin ise, aşılama, besienmeyi düzenleme, teşhis ve 

tedavi, aşırı doğurgan lığın kontrolü, ilaçla koruma, kişisel hijyen ve sağlık eğitimi 

1 ··ı hizmetlerinden oluşmaktadır. " 

Tedavi edici sağlık hizmetleri, muayene, teşhis ve tedavi gibi çalışınalardan 

oluşmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri, üç basamaktan oluşmakta olup, birinci 

basamak yaraksız tedavi kuruluşlarında ve konıyucu hizmetlerle bir arada yürütülmektedir. 

Hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi ikinci basanıak, özel bir yaş gnıbuna, 

cinsiyeıe ya da hastalığa hizmet veren o konudaki gelişkin teknoloj iye ve üst düzeyde 

179 Aktan C. Can ve Iş ık A. Kadir, Sağlık Hizmetlerinin Sunu mu ve. Alternatif YöntemiN·, T.C Sağhk 
Bakanlığı ve Aura Yayııılan, (Edı. Akıan ve Saran), Ankara, 2007, s. 3. 

ı sı; Türkal Hasan ve Cihangir Mehmeı, "Sağlık Hizmetlerinin Kam11 Maliyesi Açısından Anatizi ve 
Değerlendirilmesi", iktisat Dergisi, Sayı: 498, 2008, s. ı 3 1. 

181 Ak dur, a.g.e., s. l8. 

ı sı Akı:an ve Işık, a.g.e., s. 3. 
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uzmanlaşmış personelle donanmış olan yataklı tedavi kunıluşları nda verilen hizmet ıse 

üçüncü basamaktır. ısJ 

Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise, özellikle kaza, savaş ve felaketler gibi 

bekJeıımedik ve ani ortaya çıkan ve insanların sakat kalmalarına yol açan ve/veya çal ışına 

güçlerini motivasyonlarını engelleyen olaylar sonras ı hastaların topluma yeniden 

kazandırılınaları ve böylece ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güçlendiritmelerini 

sağlanıaya yönel ik hizınetlerdir. ı84 

Bu kapsamda sağlık harcamaları, toplumun tamamının sağlık hakkı nı etkilemekte, 

sağlık sektörünün kapasitesini ve bu sektöre ayrılan kaynakların tııtarıııı belirlemekte ve 

aynı zamanda devletin sağlık politikalarını da şekillendiren önemli bir kaynaktır. 

Toplumda sağlık koşullarının iyileştirilmesi, sadece insan mutluluğunu ve çalışanlarm 

verimini aıtımıakla ve uzun dönemde kalkınınanın da temelini oluşturduğu söylenebi lir. 

İnsan sağlığı ile ilgili gel işmeler, insan yaşam ı nın kalitesine katkı sağlamakta ve insanı 

odak noktasına alan insani kalkınmanın önemli bir belirleyicisi durumundadır. ıss 

4. Kamu Sosyal Refah Harcamalarının Kuramsal Temeli 

Kamu sosyal refah harcaınaları kamu maliyesi teorisine dayanarak açıklanabi l i r. 

B ili ndiği gibi kamu maliyesi teorisi neoklasik iktisat temelinde gelişme göstermiştir. 

Neoklasik iktisat, kamusal ınalların üretiminde p iyasaoııı başarısız olacağı ya da etkiıı lik 

düzeyin in daha az olacağı gerekçesiyle, bu malların tedarik edi lmesi için devlete önemli 

bir rol verilmektedir. Literatürde modem kamusal mallar teorisinin Samuelson 'a 

dayandınlması sebebiyle başlangıç noktası olarak Samuelson'un kamusal mal tanımı 

önemlidir. Samuelson ve Musgrave kamusa l ma l tanımı yaparken malların sahip oldukları 

özellikleri esas almışlardır. Bu özellikler, malın tüketiminde bireyler arasında bir rekabetin 

olup olmaması, malın faydasından ilave kullanıcın ın dışlanıp dışlanaınayacağı, malın 

ısJ Akdur, a.g.c., s. 19. 

"'' Altay, a.g.m., s. 35. 

'" 0 ·· 45 49 unsoy~ a.g.m., s. - . 
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tüketiminde üçüncü kişi lere yayılan fakat tiyatlandırılamayan faydaların (dışsallıklar) 

varlığı olarak sıral anabi lir.ı 86 

Eğitim in verim li liği arınması, yenı bilgi ve becerilerio edinilmesini 

kolaylaştırnıakta ve sonuçta ekonomik büyümenin aıtması ile yeni teknoloj iler, yeni iş ve 

yeni zenginlik alanları yaratmaktadır. J. Saxton (2000), artan eğitimle birlikte sadece 

bireyin değil toplumun da faydalandığını ileri sürerek eğitimin bir "kamu malı" olduğunu 

ifade etmiştir. ı87 

Eğitim talebini toplumun talebi ve kişi lerin talebi olarak ikiye ayırabiliriz. 

Toplumun talebi kamu kesiminin ve piyasanın eğitilmiş kişilere olan talebidir. Üretimi 

sürdünnek, geliştiımek için gerekli mes leki beceriler toplumca bel irlenir (pi yasanın 

ödediği ücretler bu konuda bir göstergedir) ve gençler arasındaki en yetenekli olanlara bu 

beceriler kazandırı lır. Kişilerin eğitim talepleri ise eğitim sayesinde kazanacakları yüksek 

gelirin, prestijin ve eği t i mden alınan başka faydaların fonksiyonudLır. Eğitim in özel 

maliyetleri yüksek ise, eği t im in kazanı lması gelir eşitsizliklerinden etkilenir ve en 

yetenek liler deği l, geliri yüksek olanlar eğiti lir. Bu ise toplumun eğitim için verdiği 

kaynaklardan en yüksek verimin alınmasına engel olur. Buna karşılık gelir sahipleri , 

maliyetlerini ödemek kayd ı yla, kültür edinmek için eğitilmeyi isteyebi l irler. ı ss Bu durum 

da eğitimin kamusal lık özell iğin i artırmaktadır. 

Günümüzde devletin artan foııksiyoıı lanna bağlı olarak kamusal mal kavramının, 

yarı kamusal ve özel mallan da içine alacak şekilde geniş bir anlamda kullanı ldığı 

görülmektedi r. Devletin bebeklere ücretsiz olarak sağladığı "süt"ün bir çeşit kamusallık 

özel l iğini kazanmasını örnek olarak gösterebiliriz. Sosyalize edi len pek çok özel ınal 

kamusallık özelliği kazanmaktadı r. 

Sağlık hizmetleri genel olarak yarı kamusal mal olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür 

ınallar tüketimleri sonucu topluma dışsal fayda sağlarken hizmeti tüketen kişiye de özel 

fayda sağlarlar. Bu tür mal ve hizmetler bölünebilme ve pazarlanabilme özell iğine sahiptir. 

Ayrıca bedelini ödemeyenler için hizmetin özel faydas ından dışlaıunas ı da söz konusu 

ı u Gök er Zel i ha, '"Küresel Mallar Tanınıında farklı Görüşler··, Maliye Dergisi, Sayı: 155, 200&. s. 1 09; 
ayrıca bkz. Kirmanoğlu Uiilya, Kamu Ekonomisi Analizi, Bcıa Basım Yayım, isıanbul, 2007. 
s. ı 17· 1 18. 

"' s ı axton, a.g.ın. , s . . 

ı Si Buluıoğlu. a.g.c., s.274. 

63 



olur. Bu mallar böllinebilme ve fıyatlandırılabilme özellikleri nedeniyle özel mallara 

benzerken, bazen birl ikte tüketim olanağı vemıesi ve sosyal fayda yayınaları neden iyle 

kamusal nitel ik de taşımaktadı dar. 

Ancak sağlık lıizınetlerinin tamamı bu özellikleri göstennezler. Örneğin doğrudan 

hastalada ilgili olmayan önleyici veya koruyucu sağlık hizmetleri tam kamusa l mallar 

içinde yer almaktadır. Çünkü bu mal ve hizmetler toplumun tamamına sunulur ve ödeme 

yapınayan lar da bu hizmetten dışlanamaz. Faydası bölünemediği için de fiyatlanamaz ve 

pazarlanmaz. Bu tür hizmetlerde kamu kesimi üretici olmak zonındadır. Sağlık piyasalan 

içinde üretimi yapılan ınal ve hizmetlerin bir bölümü saf kamusal mal niteliği taşırken 

(koruyucu ve ön leyici hizmetler) bir bölümü yarı kamusal ınal nitel iği taşırlar (tedavi edici 

hizmetler). ıg? 

Bölünemezlik açısından ele alındığında kamusal mallar ile özel malları birbirinden 

ayımıak, sınırları daha bel irgin bir şekilde ortaya koymak kolay olduğu halde, bazı mallar 

iç in ayoı uygulamayı yapmak pek kolay değildir. Bu ınallar kanıu ekonomisi tarafından 

üretilmekle birlikte tanı kamusal ınal nitel iğinde deği ldirler. Çünkü parçalar halinde 

bölünebilir ve fıyatlandırı labi lirler. Hem içsel hem de dışsal fayda yaydık larından topluma 

faydaları kamusal mallarda olduğu gibidir. Bireylere sağladığı faydalar ise özel ınalların 

sağladığı mallara benzemektedir. Yarı kamusal mallar olarak adlandırılan bu mallar devlet 

ıarafmdan üretilir. Bütçe yönünden ifade edilirse özel bütçeli kuru luşlar tarafından 

sunulurlar. 

Yarı kamusal mallar, nitelikleri gereği piyasa tarafından üretilebilirse de toplum 

açısından taşı dıkları önem, üreti ldiklerinde bireye sağladıkJan yarar dışmda topluma 

sağladığı faydaları (dışsal fayda) ya da yeterince üretilmediklerinde bireye olan zararı 

yanında yaratacakJan toplumsal maliyetler (dışsal kayıp) nedeniyle bu tür malların devlet 

tarafından üretilmesine neden olmuştur. Çünkü üretimleri lamamen piyasaya bırakıldığında 

yeterince üretilememeleri, özel maliyet ve özel fayda ilişkisi içinde bu tür mal ve 

hizmetlere yapılacak yatırımların, yatı rım kararların ın verilebilmesi yönünden rasyonel 

'"''Mutlu Ayşegül ve Işık A. Kadir, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa. 2005, s. 48. 
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bulunmaması hizmetlerde aksamaya yol açarak önemli toplumsal maliyetler 

yaratabihnektedir. ı90 

Sağlık hizmeti, ulusal ve yerel düzeyde özel faydalan olan, tüketiminde rekabet 

olması ve hariç tutulabi lme özellikleri nedeniyle de piyasada da üreti len bir h izınettir. 

Ancak, hem yerel düzeyde hem de smır ötesi etkileri olan iki önemli dışsallığı, sağlık 

malına uluslararası kamusal ınal niteliği kazandırır. Bunlardan birincisi , bu laşıcı 

hastalıkların küresel nitelik taşıması olup, başka insan lan ve ülkeleıi etkisi altına alan bir 

"pub/ic bad" olarak tehlikeli olduğu söylenebilir. İkinci dışsal lık ise, bir kişiyi ya da ülkeyi 

bulaşıcı hastalıklardan koruyarak yaratılan dışsal faydalar diğer insan ve ülkeler için de 

riskin azalmasını sağlayabil ir. 

Sağlık konusunda küresel dışsallıkların boyutlan da bulunmaktadır. Sağlık küresel 

kamusal bir mal olup, sağlık hizmetlerinin aıtması küresel ölçekte dışsallık lar sağlar. Öte 

yandan, sağlık hizmetlerinin etkilerini arttırmak için başka k(iresel kamusa l ınalların 

üretim inin de arttırılınası gerekir. Örneği n, fakirl iğin önlenmesi, gıda emniyeti, temiz suya 

ulaşım imkan larının artırılınası gibi. Küresel kamusal mal olarak sağlık, tüm dünyaya 

dışsallık yaydığı gibi nesiller arası etkilere de sahiptir. Bazı hastalıkların genetik nitelik 

kazanarak sonraki nesillere aktan l masını buna önıek gösterebi liriz. ı9ı 

Tedavi hizmetlerinden farklı olarak, çevre sağlığı hizmetlerinin tüm faydası 

kamusal niteliktedir. Toplumun yaşadığı ortanıda lıastalık bulaşması olası l ığının 

azaltı lması, toplumun sağlıklı üyelerinin birbirine rakip olmaksızm yararlandıkları bir ortak 

fayda yaratır. Koruma hizmetini, bu niteliği sebebiyle, tedavi hizmetlerine kıyasla, daha 

çok kamu ekonomisi üstlenir. 

Çevre hizmetleri, sağlık konıma amacıyla canlı ve cansız çevrenın (insanlar, 

hayvanlar ve bitkiler) ınikrop taşıyıcılıklarmı yok etmeye yöneliktir. Hastalığm bulaşına 

süreci, insanlar arasındaki i lişkilerin yoğun olduğu ortanıda (kentlerde, kapalı toplanma 

yerlerinde) yaygındır. Merkezi idareden başka, belediyeler kentlerde çevrenin hastalık 

taşıyıcı etkilerini azaltıcı hizmetleri üstlenirler. Kent akarsuyunun klorlanması, çöp 

kaldırma, septik Çlıkur, durgun suların ilaçlanması çevre sağlığına büyük katkıda bulumır. 

ıQ() Edizdogan Nihat. Çetinkaya Özhan ve Giimiiş !!rhan, Kamu Maliyesi. (;kin Basım Yayın, Bursa, 2011. s. 
25. 

19 1 Mutlu Ayşegül. ''Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, 
finansman ve Yönetim Sonınları". Ma liye Ocrgisl, Sayı: 150, 2006. s. 58. 
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Tüm ülkenin yurt dışından gelecek hastalıklara karşı konınınası ıçın, sınırlarda tedbir 

alı nır. 

Çevre sağlığında bir eşiğin ötesinde azalan maliyetler işler. Bell i bir harcama 

seviyesiniıı altında kalan ödenekler, toplum üyelerinin sağlığını bell i bir bastalığa karşı 

koruma (hastalanma riskin i azaltma) bakımından ya etkisizdir ya da pek az etkilidir. Ama 

belli bir eşik aşıldıktan sonra, ilave harcamanın bu laşıcılık riskini azaltınadaki etkinliği 

yükselir. Ama bütçe daba da artırılınca, tekrar azalan verimler elde edilir. Hastalıkları 

bitirmeye yönel ik programların marj inal veri m eğrisi genellikle bir ters U biçiminde olup, 

verim bir süre yükselir sonra azalır. 

Yeni gelişen ülkelerde çevre sağlığı hizmetlerinin etkinliği tedavi hizmetlerine 

kıyasla (ömrü uzatma), gelişmiş ülkelerde olduğundan çok daha yüksektir. Bu ülkelerde 

çevre sağlığı koşu lları hastalık bulaştıımaya daha fazla elverişlidir. Konutlarda akarsu, 

sağlıklı konut, kaııalizasyon ve çöp imha gibi hizmetlerin yetersizl iği hastalıkların 

bulaşı cı lığııu aıttınr. ı92 

Devletin zorunlu olarak her dönemde üstlendiği kamusal hizmetler olarak kabul 

edilen savunma en temel kamusal hizmet olarak görlilürken, modern devletler; eğitim, 

sağlık, sosyal güven lik, yargı , ulusal güvenl ik gibi birçok hizmet suııına.ktadır. Devletlerin 

sundukları bu hizmetlerin türleri ülkeden ülkeye değiştiği gibi, zaman içinde de 

değişiklikler gösteıınektedir. 193 

Eğitim ve sağlık hizmeti dışsal ekonomiler oluşturduğundan bu hizmetin kamu 

kesimi tarafından desteklemnesi önem taşımaktadır. Uzun ömür ve sağlıklı yaşam, bilgi 

düzeyi beşeıi sennayenin önemli birer unsurlarıdu·. Bu unsurlar fiziksel ve beyinsel olarak 

daha dinamiktir. Kendi lerinin veya ai le bireylerinin hastalıklarından dolayı işlerinde 

aksama olmaz ve dışsal fayda üreterek ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu 

anlamda kalkınınakla olan ülkelerin en önemli mücadelelerinden biri kamu sağlığı ve 

eğitim i olduğu söylenebi lir. ı 94 

ı cıoı Bulutoğhı. a.g.e., s. 270. 
19~ Meriç Metin, "'Tilrk Kamu Maliyesi", Türkiye Ekonomisi, Ed:Özdcmir K. Ve Durusoy S., Lisans 

Yayıncılık, istanbul, 20 t 1, s. 369. 
194 Akın, a.g.c., s. 58. 
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Piyasada üretici tinnalar ve tüketiciler kararlarını pıyasa fiyatları ve maliyetleri 

hakkındaki topladıkları bilgilere dayandırırlar; bilgi derleme maliyetini, bunun özel 

faydasını aşmayacak şeki lde tutarlar. Bi lgin in mal iyeti hakkında hem linnalar hem de 

tüketic iler, kararlaruH eksik ve eşits iz bilgilere dayanarak verirler, bundan hem kendi leri 

hem de ekonomi zarar görebi lir. Oysa bilgiler bedelsiz sunulsa, üreticiler kaynaklarından 

daha çok ürün; tüketiciler de gelirlerinden daha fazla refah sağlayacak ve bu duıuında 

dışsal bir fayda meydana gelecektir. 

Bilgileri toplama maliyetleri yayma mal iyetlerinden çok daha yüksektir. Öyleyse 

toplanmış bilgiler topluma bedelsizce açıklanırsa, hem üretimde hem de tiiketimde etkinlik 

artırılabilir. Ne var ki liımalar topladıkları bilgileri bedava açıklamak istemezler; kendi 

yarariarına kullanırlar ya da bedel karşılığında satarlar. Bu bilgilerin açıklama maliyetini 

aşan fiyatlarla satılınası hali nde, toplum var olan üretim kaynaklarından yeterince gel ir ve 

refah elde edemez. Devlet emir gücü sayesinde, yurttaşlardan ve firmalardan çok az 

maliyetle bilgi toplayabilir ve bun l arı bedelsiz yararlanacak olaolara sunabil ir. Devlet 

emirle bi lgi toplarken, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine saygıl ı olmalı, kişisel 

bilgilerin gizli liği korunarak açıklanınalıdır. 195 Bu durunıda eğitimin dışsal fayda özelliği 

de devlet el iyle kontrollü bir şeki lde sağl aonıı ş olmaktadır. 

Dışsal ekonomiler oluşruımada eğitim hizmetinin toplunnın tamamını kapsamasını 

sağlayacak şeki lde devletçe sunumu önem taş ı maktadır. Böylece eğitimde etkinlik ve 

adaletin oluşumu sağlanabi lecektir. Eğitim hizmetinin dışsa llığının en üst düzeye 

çıkarılabilınesi , bireyin kabiliyetine ve bunu yaşama uyariayabilme-sine bağlıdır. 1 96 

Onaçağda eğitim skolastik bir eğitim anlayı şmda olsa da eğitimde toplumsal fayda 

ilkesinin önemli olduğu bilinmekteydi. Ortaçağdan beri bireyler elde edi len bilgi lerden 

kişisel olarak faydalannıakla birlikte eğitimden edindikleri bilgi ve tecrübeleri toplumsal 

hizmetler için kullanmaları gerektiğinin önemini anlamış lardır. Böylel ikle bilginin 

toplumsal alanlara yayı lınası sağlanmıştır. 197 

195 Bulutoğlu. a.g.e .• s. 26 1. 
196 Uçkaç Aynur, Ekonomik Kalkınma Ve Küreselleşme Sürecinde .E~itim, istanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Ensliliisü, (Yayıınlanınaınış Doktora Tezi), istanbul, 2009, s. 55. 
197 Charle. Christophe ve Verger. Jac.ques, ÜniversitcJerin Tarihi., Çev: İsmail Ye.rguz. Dost Kitapevi, 

Ankara, 2005, s.32-33. 
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Eğitim ve sağlık harcama ları genellikle maddi mal üretimine yönelik 

olmadıklarından ve sermaye malları şekl inde oluşınadıklarından cari harcamadır. Genel 

idarelere harcanan ödenekler cari harcamaların bir parçası olsa da bu harcamaların üreti m 

gücüne katkısı yadsuıaınaz. Bu katkılar aynı dönemde sona ernıeyip gelecek dönemler de 

devam etmektedi r. Bu nedenle eğitim ve sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar "yatırım 

cari leri" olarak da bilinınektedir. ı9• 

Buraya kadar anlatı lanlardan görülmektedir ki, günümüzde kalkınına kavramı 

insani kalkııımayı da içerecek biçimde ele alınmaktadır. insani kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinde devletin müdahalesi kamu sosyal refah harcaınalarına ve özellikle de 

eğitim ve sağlık harcamalarına önem verıneyi gerekli kılmaktadır. Çalışmanın ikinci 

böliimünde ise, Türkiye'de insani kalkınma ve kamu sosyal refah harcamalarının dunımu 

OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

,., "d. d ' d 89 c. LZ ot:an v ... a.g.e., s. . 

68 



İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE KAMU SOSYAL REFAH HARCAMALARI ve İNSANİ 

KALKlNMA 

Cwnhuriyeti n kunıluşundan günümüze kadarki dönem dikkate alındığmda, 

Türkiye'nin uzun bir kalkmma sürecine sahip olduğu görü lmektedir. Kalkınmasını henüz 

tamamlamaını ş bir ülke olarak hem gelir düzeyi hem de insani kalkmına aç ısuıdan Dünya 

ülkeleri sıralamasmda ortalarda bir yerde dumıaktadır. Çalışmanın bu ikinci bölümünde 

Türkiye'nin insani kalkınına açısuıdan gelişimi ve kamu sosyal refah harcaıııalaruıın bu 

gelişimdeki rolü üç alt başlıkta ele alınacaktır. Birinci alt başlık, Türkiye' nin 

Cumhuriyetten sonra günümüze kadar olan dönemde uygulanan kalkınına politikalarını ve 

kamu sosyal refah harcama ve politikalarını incelemektedir. İkinci alt başlıkta, Türkiye 'nin 

1990 yılı sonrası kamu sosyal refah harcamaları ve insani kalkınmadaki gelişimi ortaya 

konmaktadır. Üçüncü alt başl ıkta ise, Türkiye'nin sosyal refah göstergeleri ile insani 

kalkınına göstergelerinin OECD ülkeleri ile karş ılaştırı l masına yer verilmektedir. 

I . TÜRKİYE'DE KALKlNMA POLİTİKALARI İLE KAMU SOSYAL REFAH 

HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR: TARİHSEL BİR BAKlŞ 

T ürkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşundan itibaren kamu sosyal refah harcamalanna 

ilişkin eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalkınına anlayışına yönelik dönemsel olarak 

farklılıklar yaşandığı görü lmektedir. Bu farklılıkların sebeplerini ; devletin özel sektöre 

yöneli k müdahale yakl aşı mlarmdaki farkl ılıklar, söz konusu dönemlerde hükümet 

politikalarının ilgi duyduğu öncelikli sektör ve a lanların farklı olması, krizler, savaşlar, 

darbeler ve küreselleşmenin etkileri gibi çok farklı olgular ile açıklamak mümkündür. 

Bu bö lümde söz konusu farklılıklar dikkate alınarak Türkiye'deki kalkınma 

politikalarının kamu sosyal refah hizmetlerine yönelik uygulamaları, Cumhuriyetten 

günümüze kadar yı llar itibari yle sınıflandırı lmakta ve incelenmektedir. Çalışmanın temel 

hipotezleri ortaya komırken 1990 yılı ve sonrası veriler ekonometrik analizde dikkate 

alındığuıdaıı, önce 1923-1990 dönemi, ardından 1990 sonrası dönem iııcelennıektedir. 
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A.1923-1990 YILLARI AR~SI DÖNEM 

T ürkiye Cumhuri yeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosya l temelleri 

üzerine kurulmuştur. Her alanda olduğu gibi, Cumhuriyet dönemine ait ekonomik ve 

sosyal politika uygulamalarında da geçmiş döneme ait bir arka plan bul unnıaktadır19'1 

Ancak burada Türkiye'de uygulanan sosyal refah politikalan ile kalkınınaya ilişkin 

politikalar Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren incelerunektedir. 

Söz konusu politikalar tarihsel bir süreç içerisinde ilgili dönemin özellikleıi dikkate 

alınarak 1990 yılına kadar beş dönem itibariyle anlatılmaktadır. 1920-1930 yıllarını içeren 

birinci dönem, ulusal ekonomiye geçiş sürecinde liberal ekonomi politikalarınlll 

uygulandığı bir dönemdir. İkincisi, 1930-1950 yılları, liberal politikaların yerini devletçi 

politikalara bıraktığı bir dönemi ifade etmekted ir. Üçüncüsü, 1950-1960 yılları, yine liberal 

poli tikaların uygulandığı bir dönemdir. 1960 yılından itibaren ise, plan lı ekonomiye 

geçi lmiştir. Yeni kunılan DPT ile birl ikte ekonomide Beş Yıllık Kalkınma Plan ları 

(BYK.P) uygulanmaya başlanmıştır. Bu neden le dördüncü dönem olan 1960-1980 yı l ları; 1, 

ll ve ın. BYKP' dönemleri kapsamında incelenıııektedir. 1980 yılından itibaren de söz 

konusu planların uygulamasına devam edilmiş (IV. ve V. BYKP) olsa da, 24 Ocak 1980 

kararl arı ile neol iberal politih lar hayata geçirildiğinden 1980-1 990 yıllarını kapsayan 

beşinci dönem " neoliberal kalkınma dönemi" olarak ad landırılnııştır. 

ı. 1923-1930: Ulusal E konomiye Geçiş Dönemi 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomi ve ka lkınına politikalarında 

Osmanlı deneyimi ve savaş yı liarnıdaki gelişmeler etkili olıııuştur.200 Bu dönemde özel 

teşebbüse daya lı liberal bir ekonomik politika izlenmiş, devlet ekonomide sadece teşvik 

edici bir rol oynamıştır. 1923 yılında İzmir'de düzenlenen 1. Türkiye İktisat Kongresinde 

kabul edilen "İktisadi Misak-ı Milli"ye uygun olarak devletin, özel teşebbüse yardımcı 

olacağı ve özel teşebbüsün ekonomik gücünü aşan alanlarda faaliyet gösterebi l eceği 

hükmü yer alm ıştır. 

'"" Özdemir Kerim, "Türkiye Cumhuriyeti Dönemi (Türkiye) Ekonomisinin Tarihsel l emclleri", Türkiye 
Ekonomisi, Ed. Özdemir K. Ve Dunısoy S., Lisan.' Yayıncılık, İstanbul, 201 1, s. 14 . 

100 Ay Hakkı M, ''1923-1929 Liberal Ekonomi Dönemi", Türkiye Ekonomisi, Ed.Ö>.demir K. Ve Durusoy 
S., Lisans Yayıncılık, lsıanbul, 201 ı, s. 32. 
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1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında ise, devletin ekonomiye müdahalesinin 

arttığı, devletçi l iğin uygulamaya konduğu, kamu müdahaleci liği ve hatta 1930'1u yıllann 

başlarında planlama denemelerine yer verilen uygulamaların önem kazandığı görülmüştür. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bu dönemdeki pol i tikaları "Ekonomide ferdin 

gerçekleştiremediği faaliyetleri devlet kendi üzerine alabi lir." şeklindeki ifadesiyle de bu 

dönemden sonra devletçilik politikalarına geçiş yapı ldığı anlaşılmaktadır.20ı 

Kuıtu luş savaşını zafere götüren M. Kemal Atatürk ve ekip arkadaşlan, Anadolu 

halkının gerçek kurtuluşunu ancak iktisadi zaferin kazamlması ile olacağına inanmaktaydı. 

İktisadi kalkınmadan anlaşılan ise sanayileşme olup sanayileşme olmadan ikt isad i 

kalkınınaııın gerçekleştiri lemeyeceği anlaşılmıştı.202 Bu nedenle bu dönemde sosyal refah 

harcamalarından çok sanayileşmeye yönelik harcanıalar daha öncelikli olmuştur. 

Diğer taraftan Devletin harcama politikasıııda devleti güçlendinneye yönel ik askeri 

ve iç güvenlik harcamalarına ağırlık verilmiştir. Savaş döneminden yeni çıkıldığı ve yeni 

bir devletin kurulduğu bir ortam olsa da eğitim ve sağl ı ğa yönelik politikalarm 

geliştiri lmesine öncel ik veri lerek sınırlı da olsa bu alanlara yatırım yapılmıştır. Atatürk, bu 

konuda kalkınma için eğitimli ve sağlıklı insan gücüne ihtiyaç olduğunu her fırsatta ifade 

etmiştir. 

Bu dönemin politikası içinde iki önemli konu olan milli eğitim ve sağlığın birlikte 

ele alıııdığı göıiilınektedir. Cumhuriyetin il.k alfabesinde okuma yazma ile birlikte sağlığm 

temel kuralları da öğret ilmiştir.203 

Bu dönemdeki sağlık koşularına baktığımızda tüm hastalıklar yaygın, tedavi 

yetersiz ve korunma olanakları yok derecede azdır. Mısır'dan yayı lan ırabom hastalığı, 

1925 de Güney ve Güneydoğu'da yaşayanların %70'inde göıiilüyordu. İstanbul'da ise 2500 

kişilik öksüzler yurdundaki çocukların 800'ünün bu hastalığa yakalanmış olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle Adıyaman'da ve Malatya 'da birer Trahoın hastanesi ve 

dispanseri açıldı ve sürdürülen bu mücadele sonucunda 1935' de Trahomlu hasta oranı 

%2'ye düşürülmüş oldu. 

201 Kalkınma Bakanlığı, 1960 Öncesi Dönemde Planlama, 2014, hnp:l/esk.dpt.gov.tr/ (03 .0 1.2014). 
202 Şahin Hüseyin, Tiirkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bmsa, 2009, s. 30. 
10

·' Ağirbaş İsmail - Akbulut Yasemin - Önder Ömer Rıflo. "Atatürk Dönemi Sağlık Politikası". Ankara 
Üniversitesi Türk Inkıl§p Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 48, 20 t ı , s, 738. 
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Diğer taraftan verem gibi sosyal hastalıklardan biri sayabi leceğimiz sıtmanın 

verdiği kayıplar ise savaşta şehit olanlardan da fazlaydı. Genel nüfusun %50'si sıtınalıydı. 

Sıtma salgın ı yüzünden yüzbinlerce kişi savaştan, işten ve tarladan geri kalıyordu. 

Bölgelere göre sıtnıa durumuna baktığımızda Sanısun bölgesinde %70, Ordu Bölgesi 'nde 

%50, Toros tünel işçilerinde %50, Söke çevresinde %44 oraııındaydı. Kurtuluş 

Savaşındaki askerlerimizin dahi %40'ı sıtmalı, Antalya yöresinde ise 200 bin nüfusun 172 

bin i sılmalı idi. Hatta bazı yörelerde Tablo 3 'te görüldüğü gibi, sıtmadaıı ölen sayısı 

doğaniann iki katını aşmıştı.204 Doğumda ölüm oranlarının iKE'nin önemli bir göstergesi 

olduğu düşünüldüğünde kalkıııına düzeyinde bu dönemde ciddi bir yetersizl ik olduğu 

göıiilmekıedir. 

Tablo 3: Antalya, Finike ve Elmalı Yöresinde Doğum ve Sıtmadaıı Ölenlerin Sayısı 

Yıl Doğum Sayısı Sıtmadan Ölenlerin Sayısı 

1920 1.299 2.597 

1921 1.056 2.684 

Kaynak: Özkan, a.g.c., syf: 195. 

1921 'de Sağlık Bakanı olan Refik Saydam, 15 yıla yakın zamanda dönemin sağlık 

politikasına damga vurmuştm. İlk uygulama olarak frengiye karşı evienirken muayene 

olma zorunluluğu getirmiştir. Halka kalkınma sürecinde sağlığııı ve sağlıklı olınanııı 

gerekl il ikleıi aıılatılınıştı r. Bu dunun eğitim seferberliği ile bi rlikte yiiıiitülmüştür. 

Hekimlerin ülke içinde dengeli dağı lımını sağlamak için mecburi hizmet yasası çıkarı lmış 

ve birçok ilçeye hekim gönderilmiştir. 

Diğer taraftan tıp öğrenimin i gel iştinnek ve özendirmek için Tıp Öğrenci Yıırdu 

açı lmıştır. 1925'te Refik Saydam, bakanlık çalışma programını aşağıdaki şeki lde 

hazırlamış ve programın uygulanmas ı önemli düzeyde başanya ulaşmıştı r: 

Devlet sağlı k teşkilatını kurmak 

Çok sayıda hekim, sağlık memımı, ebe ve hemşire yetiştirmek, 

Numune hastaneleri i le doğum ve çocuk evleri açmak, 

Verem sanaıoryumu açmak, 

204 Özkan Orhan, Atatürk 0(jneminde Sağlık Politikasa, Atatiirk Dönemi Ekonomi Politikasa ve 
Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Türkiye 
ı:::konoıni Kunımu, AÜSSF Yayın No:5 13, Ankara. 1982, s. 194-1 95. 
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Sıtma, frengi, kuduz, trahom vb. hastalıktarla mücadele etmek, 

Sağlı k sosyal yardım örgütünü köylere kadar götürmek, 

Merkez hıfzıssıhlıa enstitüsü ve hı fzıssıhha okulunu kurmak.Z05 

Lozan Barış Görüşmelerinde kapitülasyoıılarııı kaldırılmasına karşı çıkan Avrupalı lar, 

bunun sağlı k ayağında yer alan nedenlerini şöyle sıralamıştır; 

-Veba hastalığının kaynağı doğudadır. 

-Bu hastalığın yayı l masına Hac neden olmaktadır. 

-İstanbul Avrupa ' nın kapısıdır. 

-Sağlı k personeli bakınııııdan Türkiye Avrupa'ya muhtaçtır. 

Cumhuriyet kadrosunun sağlık konusunda en başta gelen sorunu, sağlık 

personelinin yetersizliğidir.206 

Tablo 4: Türkiye'de 1923 Yı lında Sağlık Personeli 

Sağlık Per soneli (Toplam l655) Personel Başına Düşen Nüfus 

Hekim 554 1 Hekime 2. ı 60 

Eczacı 69 ı Eczacıya 173.9 13 

Sağlık Meıııunı 560 ı Sağlık Meıııunına 21.428 

Eb e 136 ı Ebcye 88.235 

Hemşire 4 ı Hemşireye 3.000.000 

İdare Memuru 332 ı Idare Memuruna 36.144 

Kaynak: Özkan. a.g.m .. syf: 197. Ay, a.g.c., syf: 58; Akdağ. Recep. i:ıcrlcınc Raporu: T iirkiyc Sağ~kta 

Oöııüşiinı Programı, T.C.Sağlık Bakanlığı. Ağustos 2008, s.l3. 

Tablo 4 'te görüldüğü gibi 1923 'te her türlü sağlık personelinin yetersizl iği goze 

çarpmaktadır. Sağlık personel inin sayısal olarak eksikliğinin yanı sıra bütçeden sağlığa 

ayrı l an payda oldukça sımrlıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaıılığı ' ıun 1923, 1925 ve 

1930 yılları arasında ait harcamal arı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

205 Gül Muhittin, "Atatürk Dönemi Sağlık Politikası", G.Ü.Diş Hek.F•k.Dergisi, Cilı V, Sayı 1, 1988, s. 
250-252; Ağırbaş vd. a.g.m .. s. 74 1. 

206 A -o y, a.g.rn., s. ) o . 
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Tablo 5: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi (1923-1940) 

Yıllar Devlet Bakanlık Bakanlık Devlet 
Bütçesi Bütçesi Bütçesinin Devlet Bütçesinden Kişi 

(TL) (TL) Bütçesi ndeki Payı Başına Düşen 

(%) Sağlık Harcaması 

1923 137.333.47 1 3.038.226 2.21 0.25 

1925 183.932.767 4.860.205 2.64 0.37 

1930 222.646.523 4.502.2 16 2.02 3.3 1 

1935 190.011.053 4.820.587 2.42 0.32 

1940 268.476.32 1 8.185.424 3.04 0.46 

Kaynak: Özkan, a.g.m., syf: 197, Ay, a.g.e., syf: 59. 

Tablo 5'te görül eceği gibi sağlık harcaınaları ı 923 ve 1930 döneminde devlet 

bütçesinden yeterince pay alamamaktad ır. Ancak bu kısıtlı bütçeye rağmen, ülke gerçekleri 

içinde yer alan bir takım salgı ve ölümcül hastalıklarla mücadele edildiği görülmüştür. 

Hükümet tabipleri bulaşıcı ve salgın hastalıklarla beraber gene l sağlık 

hizmetlerinden de sonımlu nıtulmuş, muayenehane ve ecza dolabı açmak hakkına sahip 

olmuş, ancak diğer memurtarla ayııı ücreti almışl ardır. Diğer taraftan sı tma, frengi , trahom 

ile savaş ve Merkez Hıf:ı:ıssıhha Enstitülerinde çalışan doktorların dışarıda çalışması 

yasak.laııınış, buna karşılık 'paraya göre iş değil, işe göre para' politikası gereğince bir 

milletveki linin maaşının üç katı gibi yüksek ücret alması sağlanmıştır.207 

Bu dönemde eğitim alanına baktığımızda, ı 920'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 

temelleri atı l ırken eğitimin ulus olmanın en önemli şartı olarak kabul ed i ldiği ve 3 Maıt 

ı 924 tarihinde çıkarılan '1'evhid-i Tedrisat Kanunu" (Eğitim Birliği Kanunu) ile eğitim 

sistemi birleştirilerek devletin gözetim ve denetimi altına alındığı görülmüştür. Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu' nun çıkarı lmasıyla çok çeş itli kişi, yerli-yabancı kurum ve vak ıf gibi 

oluşumların kontrol ve yönetiminde olan, çok farklı program ve yöntemlerle eğitim 

uygulamalarını sürdüren eğitim kurunılan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlanmıştır. 

Böylece eğitimin tek elden yüıiitül nıesine başlanm ıştır.208 Bu kapsanıda tüm bilim ve 

eğitim kunıınlarınııı MEB'e bağlanması, dini eğitim ve öğretim kuruluşlarının kapatılması 

ve yabancı okullar ile azınlık okulları da dahil bütün okulların devletin denetimi altına 

107 Özkan, a.g. nı . , s. 198; Ay, a.g.m., s. 59. 

" 'Keskin, Nuray E., Eğitimde Rcfonn, Mülklyc, Ci lt XXVIll, Sayı: 145,2004, s. l27. 
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alınmasıyla eğitim politikalarında katı merkez iyetçi bir yapının hakim olduğu 

göıiilmektedir. 209 

Tevhid-i Tedrisat kanunundaki "önce eğit im" anlayışı ile 1923 ve 1934 yıllan 

arasında okui l aşma oranında önemli artışlar kaydcdi lnıi ştir. 

Tablo 6: Devlet Okullarında Öğrenci Sayısındaki Gelişme ( 1923-1934) (Bin Kişi) 

Yıllar İl k Okul Orta Lise Mesleki Yüksek 
Okul Teknik Lise Öl!retim 

1923 34ı ,9 5,9 ı ,2 6,5 2,9 

1924 3904 ı o ı 2,2 7 ı 3 5 

1925 406,8 11 ,6 2,7 6,8 3,9 

ı926 235,6 ı 5,6 3, ı 6,3 3,5 

1927 462 o ı 9 4 32 7,7 39 

1928 477,6 23,2 4,2 8,5 3,8 

1929 469,1 25,4 4,7 8,2 3,6 

1930 489 3 27 ı 5,7 9 ı 42 

1931 523,6 30,3 6,9 9,2 4,7 

ı932 567,4 36,ı 7,9 7,0 5,3 

1933 591 2 42,3 96 7,7 59 
1934 643,4 45,8 9,8 8,2 6,6 

Kaynak: Kepe.nek Yakup ve Yentürk Nurhan, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

20 ı o. s.52. 

Tablo 6 ' da göıiildüğü gibi, ilkokullarla mesleki ve teknik okullarda yilksek bir artış 

göıülınernektedir. Ancak oı1aokul öğrenci sayısı %676,2 ve liselerde %7ı 6,7 oranında artış 

görülmektedir. Yükseköğretimdeki artış ise % 127,6 oranında olmuştur. Eğitim öğretimdeki 

düzeniemelerin etkisi sonraki yıllarda ekonomiye de yansıdı ve nitelikli işgücünün elde 

edilmesi sağlandı.2ıo Okuilaşma oranının artmasını İKE'nin oluşumunda temel bileşenler 

içinde yer aldığı düşünüldüğünde, dönemin kendi içinde kalkınmada önemli artışlar 

gerçekleştird iği görülmektedir. 

Ulusal ekonomiye geçiş dönemin in maliye pol itikası; ekonomik kalkınnıayı 

sağlayacak, imtiyazsız ve eşit bireyler olarak bütün ha lkın refahını artırmak ve sonuçta tam 

bağınısızlığı gerçekleştirnıeyi amaçlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurulduğu yı llardan 

günümüze kadar geçen sürede bütçe giderlerinin GSMH iç indeki payı, izlenen iktisat 

209 Gök Fatma, "Eğitimin Özelleştirilmcsi .. , Neoliberalizmn Tahribah, Haz.N. Balkan ve S. Savran, Metis 
Yayınları, isıanbul, 2004, s.95. 

21° Kepcnek ve V entürk, a.g.c., s.53. 
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politikalarına göre %1 O ile %30 arasında değişm iştir. 1924-1934 yılları arasında bütçe 

giderlerinin GSMH içindeki payı oıtalama %17 olmuştur. Bütçe harcamalarının 1939 

yıllarından itibaren artmaya başladığı ve GSMH'nın %20'sine ulaştığı görül mektedir.21 ı 

1923-1930 döneminde özel teşcbbüse dayalı bir saııayi leşme politikası 

benimsenmiş; özel teşebbüsiiıı dinamizmi sayesinde sanayileşmenin ve buna bağlı olarak 

kalkınmanın gerçekleşeceği beklenmişti . Ancak uygu lama sonunda tatmin edici sonuçlar 

alı namadı ; daha doğrusu elde edilen başarı lar yönetici kadronun beklentilerinin gerisinde 

kalmıştı. Elde edilen karlann sınai üretim dışındaki alanlarda kullanımı en büyük 

sorunlardan birisiydi. Bununla birlikte eğitim ve sağlık alanlaruıa da yeterli düzeyde 

yatırım yapılamaması kalkınınanın ilerlemesine engel teşki l etmiştir. 

M. Kemal Atatürk ve kadrosunun önem verdiği konu ların başında "iktisadi 

bağımsızlık" ve "hızlı kalkınma" konulan geliyordu. Bunlar ise sanayileşme ile eşan lam lı 

tutuluyordu. Halkın ikt isadi dunıınu sürat! i bir şeki l de iyileştirilmedikçe hukuki ve siyasal 

refonnlann yerleşmesine imkan olmadığı düşünül üyordu . Bundan dol ayı da "hızlı bir 

iktisadi kalkınma" zorunluluğu adeta bir devrim prensibi olarak benimsemişti. Fakat bu 

zorunluluğun çözümü olan hızlı sanayi leşme özel tcşcbbiis tarafından gerçekleştirilemcdi. 

Bu zorunlu hızlı kalkıııma, devleti iktisad i alanda faaliyette bulunmaya zorladı ve 

devletçi lik dönemine geçiş süreci başlamış oldu.212 

2. 1930-1950: Devletçilik Dönemi 

Türkiye Cumhuriyetinin ekonomi politika larına 1930'1u yıllarla birlikte devletçilik 

uygulanıalan hakim olmuştur. Bu durumun temel nedenieti arasmda 1929 Dünya Buhranı 

ve buna paralel olarak, özellikle batı ülkelerinde liberal politikaların terk edilip yerine 

devletçiliğin uygulanması, Sovyetler Birliğinde başarılı planlama uygulanıaları ve Türkiye 

Cumhuriyetinin kuruluş yıllannda uygulanan politikalardan özellikle sanayi sektöründe 

özel kesimin tatmin edici gel işmeler sağlayamaması yer alır. 

Devletçilik uygulamasına toplumsal açıdan bakıldığında Osmanlı -Türk tolunı 

yapısında uygulamada etkil i olduğu görü lebilir. Toplumun refahından "devleti sorumlu 

211 Karluk Rıdvan, Türkiye Ekonomisi, Bela Basım Yayım, istanbul, 2004, s. t 1; Ay, e.g.m. s. 51-52. 
112 Ahiparmak Ayte.kin. ''Türkiye 'de Devletçilik Döneminde Özel Sektör Sanayiin Gelişimi". Sosyal 

Bilimler Enslitiisü Dergisi Sayı : 13, 2002, ss.35-59. s. 36-37. 
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tutan" anlayışın kökleri eskiye uzanır. Osmanlı yenileşme hareketinde ve özellikle İttihat

Terakki döneminde beliren dev let öncülüğünde kalkınına anlayışı, bu yapının bir uzantısı 

şekl indedir.213 

Bu dönemde Devletçi lik pol itikası , iki ayrı beş yıll ık sanayi leşme planııun 

hazırlanması ile hayata geçiri lıneye çalış ı lmıştır. Birincinin uygulanınası ile düşünceden 

fiiliyata geçmiş, ancak ikinci beş yıllık sanayi planı uygulamaya geçirilememiştir. Devletçi 

sanayi l eşme pol itikası özel kesime yol göstenııek ve bu kesimin karlı bulmadığı veya 

yetersiz kaldığı alanlarda işletmeler kurmak amacını taşımıştır. Özel kesimi dışlamak, 

yerini almak gibi bir hedefi olmamıştır. Hatta devlet mülkiyetinin geçici olması 

düşünülmüştür. 214 

1940 yılında Milli Koruma Kanunu ile devlet üretim ve tüketimi düzenleme ve 

denetlerneye çalışmıştır. Hükümete fıyatlan saptamada, ürün lere el koymada, hatta zorunlu 

çalışma yükümlülüğü getirmede sınırsız yetkiler vermiştir. Dolayısıyla devletin ekonomi 

üzerindeki baskısı artmış ve Devlet müdahaleleri bu yasayla meşruiyet kazaımııştır.215 

Dönemin sağlık pol itikas ında devletçi lik ilkes inin izleri göıiilınektedir. Bu 

bağlamda, sağlık personelini devlet hizmetinde tutmak için uygulanan ücret pol itikası, 

devlet hastaneleri yoluyla koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin devlete yüklenınesi ve 

devletin hizmet örgütlenmesini köye kadar götürmesi bu uygulamalara örnek olarak 

gösteri le bi tir. 2 ı G 

Eğitim hizmet ve politikalarına baktığımızda da yıne devletçi lik yaklaşımı 

görülmektedir. 1928'de harf devriminin yapılınası ile okur-yazarlık oranının hızla arttığı 

göıülıııüştür. Şehir ve kasabalarda açılan halk evleıi ve köylerde açı lan halk odalan, 

yetişkin ler için eğitim merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.217 

Bu dönemde kurulan "Köy Enstitüleri" devletin sağladığı imkanların genişlemesine 

önemli katkılar sağlamıştır. 1935 yılına gel indiğinde ülke nüfusmum %80' inin yaşadığı 

"' Yıldız Nural. "Devletçilik Poliıikalara Yöneliş ve Geçirdiği Aşaınalar", Türkiye Ekonomisi. Ed. 
Özdemir K. Ve Dunısoy S., Lisans Yayıncılık, İstanbul, 20 tl , s. 68·70. 

214 Şahin. a.g.e., s. 57. 

"' Y Id g·9 ı ız, a.g.c., s. . 
' 16 .. - Ozkan, a.g.m., s. 203; Gül, a.g.m., s. 255. 

111 Kaya Yahya Kemal, tn.san Yrtiştirmc Düzenimiz, Politika, Eğitim, Kalkmma, Pagem Akademi 
Yayıncılık, Ankara, 2009, s.88. 
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köylerde okul sayısı ve öğretmenler yok deni lecek kadar azdır. 17 Nisan l940'da kabul 

edilen 3803 sayı lı Köy Enstitüleri Kanunu'na göre, enstitüleıin görevi sadece köy 

öğretmeni yetiştirmekle sın ırlı olmayıp, öğretmenle birlikte sağlık görev lileri, teknisyenler 

gibi meslek el emanları yetiştinnekti. Köy Enstitüleriyle ekonomik ve toplumsal kalkınma 

birlikte hedeflenmiştir. Köy Enstitüleri, kuruluş amaçlarının üstünde bir başarı göstermiş 

ve köylülerin bilinç düzeyleri ve okur-yazar oranlarının artmasına katkı sağlamıştır.210 

Köy Enstitülerinin öğrenim süresi 5 yı l olup dersler hem teorik hem de uygulamalı 

olarak üç bölümde yapılıyordu. Bu bölümler, kültür dersleri (Türkçe, Tarih, Coğrafya, 

Kimya, Matematik vb.), ziraat dersleri ve çalışınaları ile teknik dersler ve çalışınalardan 

(demircilik, el sanatları vb.) oluşuyordu. 1937 ve 1948 yıllan arasında Köy 

Enstitülerinden mezun olan öğretmen sayısının 25 bin düzeyinde olduğu belirlenmiştir.219 

Yükseköğretim alanında da önemli adı mlar atılmıştır. Bu kapsamda 1933 'de İstanbul 'daki 

Darülfıinun, İstanbu l Üniversitesi adını alarak yeniden düzenlendi , 1944'de İstanbul 

Teknik Üniversitesi ve 1946'da Ankara Üniversitesi kurubnuştur.220 

1945 sonrası dönem, Türkiye ekonomisinin ulus lararası iktisadi düzen lemelere 

duyarlılığının arttığı ve devletçilik uygu lamasının gcvşeti ldiği bir dönem olarak 

değerlendirebil ir. IL Dünya Savaşı soııras mın büyük gücü ABD, komüııizme karşı 

kapitalist bir cephe kurma yolunda "Marshall Yardımı" adı ile bilinen bir program ile 

dünya ekonomisini canlandırma ve ekonomiye devlet müdahalesini sını rlayıcı bir iktisadi 

düzenin kurumsal çerçevesini sağlayan Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kurumların 

kuruluşuna öncülük etmiştir. 

Ayrıca 1946'da kunılan DP'nin programında da özel sennayeye ağırlı k veren ve 

liberal bir içerik bulunduğu gibi, 1948'de düzen lenen Türkiye İktisat Kongresinde savaş 

dönemindeki devletçiliğin özel girişim ile kamu girişimi temelli karına ekonomiyi kamu 

2u Aysal Ne.cdet, "Anadolu'da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri", Ankara Üniversitesi 
Tiirk in kı l§p Tarihi Enstitüsü Ata türk Yolu Dergisi, S 35-36, Mayıs-Kasım 2005, s. 267-281. 

219 Sakaoğlu Necdet, Osmanh'd:tn Günümüı-e Eğitim Tarihi, istanbul Bilgi Üniversitesi Yaymlan: 33, 
istanbul, 2003, s.236-244. 

''" Kaya Y .K .• a.g.c., s.88. 
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leh ine çevinnesi ve bunun devleti bir bürokral ve memur devleti ha line getirmesin in yol 

açacağı tehl ikelerden söz edilıniştir22ı 

3. 1950-1960: Liberal Dönem 

1947 Vaner Kalkınma Planı (Türkiye İktisadi Kalkınına Planı), 1958 İstikrar 

Tedbirlerine kadar olan dönemdeki liberal iktisat politikalarının başlangıcı sayılab ilir. Bu 

Planda devlete ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi iç in al ı yapı gerçekleştimıe görevi 

veri lmiştir. Diğer taraftan plan, ithal ikamesi yerine ihracatı, sanayi yerine tarım ı, kamu 

girişiınciliği yerine özel kesimi tercih etmiş, fuıansıııanını büyük ölçüde dış kaynak 

kullanımına bağlamıştır. Planın öncelik verdiği sekıörler tarım, ulaştırma, büyük su işleri, 

enerji, demir-çelik, çimento, madenler ve endüstridir.222 Bu kapsamda kamu eğitim ve 

sağlık harcamalarının ön planda yer alınadığı göıiilınektedir. Plan, dış kaynak temin 

edilemediği için uygulamaya konulaınamış, ancak dönemin liberal ekonomi politikalarına 

yön vermiştir. 

1950 seçiminin ardından DP'nin iktidara gelmesi ile gerek siyasal gerekse iktisadi 

alanda devletçi liğin önemi aza larak liberal izme doğru bir kayma olmuş ve bu anlayış iç ve 

dış ilişkilerde al ınan kararlarda da kendin i gösterm iştir. Hükümet, iktisadi politikalanııda 

kamu müdahalesini en aza indirmeyi ve özel sektör alanını mümkün olduğu kadar 

genişletmek istenıiştir223 

DP' nin eğitimi şeki llendiren siyasi anlayış ının temel ilkeleri batıcılık ve 

gelenekselliğe dayanmaktadır. Bu dönemde eğitim kurumları hem özelde hem de devlette 

artış gösteımişıir. Bu artışııı oluşmasında başta ABD'den alınan yardımlar olmak üzere dış 

yardımların büyük bir etkisi vardır. Bu dönemde eğitim alanındaki uygulamalarda hızlı 

başlayan sürecin daha sonra durgunlaşmasında, gerekli istikrarın yakalanamaması ve 

211 Buluş Abdulkadir, " Dünya Ekonomisi ilc Eklcmlcnınc Ve Dcvlcıçiliğin Çözülmesi (1946-1950) 
Dönemi", Türkiye Ekonomisi, Ed:Öıdeın.ir K. Ve Durusoy S .• Lisans Yayıncı! tk, Istanbul, 201 ı . s. 
96; DPT, 1948 Tü rkiye İ ktisat Kongresi, Ankara, 1997. 

212 Buluş, a.g.e., s. 105-106. 
123 Dunısoy Serap, · ·ı 950-1960 Dönemi Ekonomi Pol itikaları ve Temel Belirleyicileri", Türkiye Ekonomisi., 

Ed:ÖZdenıir K. Ve Durusoy S., Lisans Yayıncılık, istanbul, 201 1, s. 126. 
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gelenekçi eğitim sistemiyle Batılı eğitim sisteminin bazı paydalarda çatışmasının etkisi 

büyüktür.224 

Ekonomik gel işmeler ve kentleşme olgusu, eğitimin toplumsal ve ekonomik 

gerekl il i ğini artıyordu. Hüküınetio programları kapsaınında da özellikle ilk ve orta dereceli 

öğretime öncelik vermesi ile bu alan larda hızlı bir aıtış sağlanmıştır. Ayrıca imam hatip 

okullarının açı lması ile dini eğitimin yaygınlaşması ve yabancı dilde eğitim yapan 

kurumların yaygın laşması bu dönemde gerçekleşmişti r. 

Tablo 7: Devlet Okullarında Öğrenci Sayısındaki Gel işme ( 1945-1960) (Bin kişi) 

Yıllar İlk Okul Orta Lise Meslek i İmam Yüksek 
Okul Lise Hatio Lisesi öi;retim 

1945 1.358 66 6 54 - 13 

1950 1.6 ı 7 68 22 53 - 25 

1955 1.987 133 33 73 2,5 37 

1960 2.867 291 76 108 4,5 65 
Yıl lık Artış 

'" 
7,4 22,7 ı 2,8 6,7 16 26,7 

Kaynak: Kepenek ve V entürk, a .g.e., s. 134; DiE, Milli Eğitim Hareketleri 1942-1972, Ankara. 

Bu dönemde eğitim kademeterindeki öğrenci sayılarına baktığımızda Tablo 7'de 

görüldüğü gibi, yı llık aıtış hızının en fazla olduğu yiikseköğreti ınde %26,7, onu takip eden 

ortaokulda %22,7 ve imam hatip okullarının artışı ise %16 düzeyinde önemli bir artış 

gösıenniştir. 195 1 'de ortaokul düzeyinde 876 öğreoci ile başlamış, 1 955'te ise i manı hatip 

liseleri açılmış ve ortaokul ile birlikte toplanıda 4 bin 500 öğrenci sayısına ulaşmıştır. 

Bu dönemde okuryazar oranı nüfus içinde 1945'te %30' dan 1 960 'ta yaklaşık 

%39,5'e yükselmiştir. Okul ve öğreoci sayısında hızlı bir atı ş sağland ı ancak nitel ik olarak 

değişme çok fazla sağlanamadı. Bu anlamda ortaöğretimde öğretmensiz, araç-gereçsiz okul 

açma durumu yaygınlaştı ve bu durum da eğitim kalitesinin beklenen düzeyde 

gerçekleşememesine sebep oldu.225 

DP'nin i lköğretimde belirled iği en önemli hedef; ilköğretimi tüm ülkeye özellikle 

de okulu olmayan köylere götürebi lmek, ilköğretim in kal itesini yükselhnek ve yeni bir 

ilköğretim kanıımı hazı rlamaktı. Buna bağlı olarak hazırlanan kamın tasarısında, çeşitli 

21
' Tangülli Zafer, "Demokrat Paı1i Dönemi Eğitim Politika lan ( 1950-1960)", T ürk Eğitim Bilimleri 

Dergisi, 10(2), Bahar 2012, s.405. 

:ıs Kepcnek ve V entürk, a.g.c., s. J34. 
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sebeplerle okul açılamayan köyler için yazılı ve gündüziii bölge okullannın yeniden 

düzenlenerek devam ettirilmesi kararlaştırı ldı. Bu kapsamda 1950-195 1 eğitim öğretim 

yılında 17.428 ilköğretim okulu, 1.6 16.626 i l köğretim öğrencisi ve 35.871 ilköğretim 

öğretmeni bulunmaktadır. 1960-1961 eğitim öğretim yılında ise yaklaşık %80'l ik bir artış 

göstererek 24.398 ilkokul açılmış, 2.866.501 i l köğretim öğrencisi ve 62.526 i l köğretim 

öğretmeni sayısına ulaşılmıştır.226 

Bu dönemde mesleki ve teknik eğitime de büyük önem veri lmi ştir. Bunun önemli 

sebebi ise ABD'den alınan dış yardımlar çerçevesinde alınan başta tarım makineleri olmak 

üzere birçok teknik alet ve makinenin kullanılınası için teknik ve ara eleınan yetiştinne 

ihtiyacı hissedi lmesidir. Bunun için Tarını Bakanlığı ve MEB iş birliği ile ortak planlar 

devreye girıniştir.227 

DP döneminde Mi lli Eğitim Pol itikasında yaşanan en büyük değişme Milli Eğitim 

Bakanlığı 'nın bütçesindeki artış oldu. Demokrat Parti 'nin iktidara geld iği 1950 yılında 

Mill i Eğitim Bakaııhğı'nm bütçesi 176.444.000 1i.ra iken 1955 yı lı nda 372.358.000 1i.raya, 

1960 yılında ise 981.200.000 liraya yükseldi. Bu dönemde Bakanlığın yatırım için yaptığı 

harcamalar 1951 yılında 13.775.000 lira iken 1955 yılında 49.785.000 liraya , 1960 yılında 

ise 188.000.000 liraya çıknııştır.228 

Bu dönemde Köy Enstitülerinin kaldırılması ve yeni üniversitelerin açı lması gibi 

değişi klikler gerçckleştiri lnı i ş olup 1940 '1ı yıllarda genel bütçeden Milli Eğitim'e ayrılan 

pay %6- 7 civarında iken, 1960 yılında, bu oran iki kat artarak %13'ün üzerine çıkm ıştır.229 

Dönemin sağlık politikalarına baktığımızda liberal ekonomik politikalara rağmen 

bazı kamu girişimleri de söz konusudur. Önıeğin Yerel İdarelere bağlı olan hastaneler 

Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve genel bütçeden finanse edi lmesi ilkesi kabul edi lm iştir. 

Genel Sağlık Sigortası kurulması için çalışmalar başlatılmış, ancak ülke düzeyini 

kapsayacak bir uygulama yapı lamanııştır. Bu amaçla İşçi Sigorta Kurumuna işçilere sağlık 

sigortası hizmeti sunması görevi verilmiştir. 

'" Karakök Tunay, "Menderes Dönemi'nde (1950 - 1960) Türkiye' de Eğitim", Yükseköğretimint ve Bilim 
Dergisi, Ci l ı ı. Sayı:2,t\ğusıos 201 ı , s.93. 

m T .. ,.. 396 - angu u a.g.ın. , s. . 

"' MEB, Cumhuriyetin 50. Yılında Rakam ve Grafiklerle Milli Eğitiıııinıiz,lsıanbul : MEB, 1973, s.9-t0. 

'"' Karakök, a.g. nı .. s.97. 
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Bu dönemde uluslararası kunıluşlardan yardım sağlanmasına önem verilmiştir. 

Özell ikle WHO ve UNICEF ile işbirl iği ile ana ve çocuk sağlığı, tüberküloz savaşı gibi 

koruyucu hekimlik hizmetlerinin gel iştirilmesi için büyük destek sağlanmıştır. Öncelikli 

konulardan bir diğeri de hemşire ve ebe eksikli ğini giderici önlemler alıııınası dır. Ancak bu 

anlamda önemli bir ilerleme yapılamam ış, 1960 yılında hekim sayısı 9.826'ya, hemşire ve 

yardımcı hemşire sayısı 2.420'ye, ebe ve köyebesi sayısı 3.126'ya yükselebilıniştir.230 

Kalkııınıanııı önemli bel irleyici lerinden olan "doğumda beklenen yaşam süresi" 

ortalama olarak, 1950-1955 yıllarında 43,6 yı l, 1960-1965 yıllarında 52,1 yıl, 1970- 1975 

yıllarında 57,9 yıl olarak gerçekleşerek giderek yükseldiği görülınektedir.231 

4. 1960 Sonrası Dönem: Planlı Kalkınma Dönemi 

Gelişmekte olan ülkelerdek i planlama ihtiyacı, pı yasa mekanizmasının iyi 

işleyememes i ve kaynakların üretilen mal ve hizmetlerin tahsisinde etkili olamamasından 

kaynaklanmaktadır. Dalıası iyi işleyen bir piyasa mekanizması bile belirli bir sürede 

maksimum kalkınma hızının sağlanınası ve kayııakların kull anımında etk inlik ve 

hareketli liği sağlayaınamaktadır. Böylece hem üretim biçimi açısından hem de gelir 

dağılıını açı suıdan sapmalar olmaktadır. Bu nedenle devlet planlamasma öneml i bir ihtiyaç 

vardır. ın 

1960'1ardan sonra egemen iktisat politikası olan planlı sanayi leşme tartışmaları 

1950 'lerde baş lam ış ve dünya ekonomisinin genel gelişme eğilim leriyle de uyumlu bir 

şeki lde devam etmiştir. Yetersiz sermaye birikimi ve geri teknolojiye sahip ekonomi ler, 

sosyo-ekonomik yapıların ı değişti rerek sanayi l eşmeye ve kal kınınaya çalışır. Hızlı 

ekonomik kalkınınayı hedefleyen bir ülkenin bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

uyguladığı stratej ilerden birisi ithal ikamesine dayalı sanayileşnıedir. 233 ithal ikamesi, daha 

l .l<l Fişe.k , Nusret . "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sağlık Politikalan", Toplum 

ve Hekim, Sayı: 48. Aralık 1991, s.3. 
231 Akdağ, Recep, i.Jcrlt:m('. Raporu: Türkiye-Sağlı kta Dönüşüm Programı, T.C.Sağhk Bakanlığı, Ağustos 

2008, s. ı s. 

m Oülgeroğlu, a.g.e., s.l39. 

"' Altıok Metin, "Ekonominin Planlama Tabanına Otmtulması ve Dışa Bağımlı Genişleme (1960·1 980) 
Dönemi", Türkiye Ekonomisi, Ed. Özdemir K. Ve o,ıı·usoy S., Lisans Yayıncılık, lsıanbut , 201 1, 
syf: 166. 
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