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Abstract 

Neoliberal economic policies which emerged in the USA and Great Britain 
have been spreaded rapidly to the world since 1980s. Global liquidity flow 
began in 2003 and have been accelerated incomparably since mid year 2007 
and have gone towards developing countries from G-4 countries including 
Euro zone, Japan, Great Britain. Although Turkey also has taken a share from 
that liquidity flow more than ever before, it couldn’t make use of this 
advantage sufficiently in the field of stable GDP growth and trade 
competition advantage in long term. This study focuses on to clarify “what 
kind of transformation in economic policies and development planning 
approach of Turkey” has been in the process of financial liberalization since 
the beginnig of 1980’s. 

Article History 
Received 

27 Nov, 2018 
Accepted 

30 Dec, 2018 

 

Türkiye’de 1980 Sonrası Finansal Liberalizasyon Dönemi ve 
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Özet 

1980’lerden itibaren küreselleşme ile birlikte ABD ve İngiltere’de başlayan 
neoliberal ekonomi politikaları hızla dünyaya yayılmıştır. Küresel likidite 
hareketi 2003 yılında başlamış ve 2007 yılı ortasından itibaren, benzeri 
görülmemiş bir şekilde ivmelenmiş ve G-4 ülkeleri olarak tanımlanan Euro 
Bölgesi, Japonya, İngiltere ve ABD’den, likidite çeken gelişmekte olan 
ülkelere doğru gerçekleşmiştir. Türkiye de bu küresel likidite akışından 
tarihinde hiç olmadığı kadar pay almıştır. Ancak bu avantajı uzun vadede 
istikrarlı bir büyüme ve rekabet avantajı sağlayacak alanlarında yeterince 
kullanmamıştır. Bu çalışmada; 1980’lerin başlarından itibaren gerçekleşen 
finansal liberalizasyon sürecinde Türkiye para ve sermaye piyasalarının 
kaçınılmaz olarak küresel finansal piyasalara entegre olmasının iktisat 
politikalarında ve planlama yaklaşımında nasıl bir dönüşüme uğradığı 
araştırılmıştır. 
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1. Giriş 

Türkiye, 24 Ocak kararları sonrasında küresel finans kurumları olan IMF ve Dünya 
Bankası’nın dayattığı neoliberal ekonomi politikaları doğrultusunda 1980 
öncesindeki planlama anlayışından önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Yeni dönemde 
özellikle makroekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi, küresel piyasa 
şartlarına uyum sağlayabilen bir kurumsal yapının oluşturulması ve yatırım 
ortamının merkez ülkeler lehine iyileştirilmesi gibi neoliberal yapısal uyum 
politikalarının temel unsurları planlarda yer almıştır. 

1980 sonrasında devletin yönlendirici olduğu kalkınma planlaması anlayışındaki 
değişim ve sanayileşme hedeflerinden kopuşun yaşanmasının en önemli nedeni 
dünyadaki önce ticarette, sonra da finansal alandaki liberalleşme akımları ve 
küresel finansal kurumların gelişmekte olan birçok diğer ülkeler gibi Türkiye’ye de 
yapısal uyum politikalarını dayatmasıdır. Türkiye’de finansal liberalleşme iki 
aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk aşama 1981-1989 döneminde faizlerin serbest 
bırakıldığı, ihracatın özendirilerek ithalatın serbest bırakıldığı kısmi liberalleşme, 
ikinci aşama ise 1989-2000 dönemindeki sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesidir. 

Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planlarının (BYKP) ilk üçünün siyasi istikrarsızlığa 
rağmen kesintiye uğramadan büyük ölçüde uygulandığı planlı kalkınma 
döneminde (1960–1980) sanayileşme ön planda tutulmuştu. Bu dönemde devletin 
önemli ölçüde yönlendirici ve özel sektöre yol gösterici bir fonksiyona sahip 
olduğu kalkınma anlayışı söz konusudur. Büyük ölçüde dış yardımlardan da 
yararlanılan bu planlar birer karma ekonomi aracı olmakla birlikte piyasa 
ekonomisinin geliştirilmesi de benimsenmiştir. 

1980 sonrası planların adı her ne kadar Beş Yıllık Kalkınma Planları olarak devam 
etmişse de gerçekte bu sadece planın kapak yazısında kalmış, sanayileşmenin adı 
bile satır aralarında kalmış, bilim ve teknoloji ile ilgili hedefler var gibi görünse de 
nasıl gerçekleştirileceğine ait açıklamalardan yoksun birer temenni şeklinde yer 
almıştır. Beşinci ve altıncı planlar sektörel birer program özelliğine bürünmüş, 
sonraki planlarda bu anlayış da terk edilmiştir. Yedinci BYKP’da, stratejik planlama 
kapsamında hukuki ve kurumsal yenilikleri öngören yapısal değişim projelerine 
dayalı, özellikle sosyal alanlara yönelik yapısal değişim projeleri ön plana 
çıkmıştır.. Beşinci ve altıncı plandan sonra Yedinci BYKP, planlama tarihimizde 
yeni bir kırılma noktasıdır. Önceki tüm planların hazırlayıcısı olan, onun sahibi 
kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın adının yer alması geleneğinden 
vazgeçilmiştir.  

2. Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda ülke sanayileşme ve kalkınma için planlı 
ekonomi uygulamasına geçmiştir. Ancak, planlı kalkınma modeli uygulayan birçok 
gelişmekte olan ülke gibi Türkiye de, 1980'lerden itibaren, küreselleşen dünyaya 
ayak uydurmuş ve piyasa ekonomisine yönelmiştir. Planlı kalkınmayı uygulayan 
devlet anlayışından sadece piyasaları düzenleyici ve denetleyici rolü üstlenen bir 
anlayışa geçmiştir. 1980 sonrası finansal liberalizasyon dönemi ve planlama 
anlayışındaki değişikliğin incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde dünyada 1980 sonrası yaşanan küreselleşme ile ticarette ve finansal 
alanda liberalleşme dalgasının yayılması süreci, Türkiye üzerinde etkileri ve gerek 
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ekonomik, gerekse siyasi alanda meydana getirdiği yapısal değişimler ve neden 
olduğu finansal krizlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçları araştırılmıştır. 
İkinci bölümde 24 Ocak 1980 İstikrar Programı, 1980 sonrası kalkınma 
planlamasında dönüşüm, ANAP iktidarı ile birlikte başlayan liberalleşme süreci, 
YUP’un kalkınma planları ve anlayışına yansımaları ve 1980 sonrasında DPT ile 
ilgili düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü ve son bölümde 1980 sonrası 
uygulanan kalkınma planlarının kısaca içeriği, hedef ve öngörüleri, önceki 
planlardan farklı yönleri ve 1980 öncesi planlama dönemindeki planlama 
anlayışından uzaklaşılması ve nedenleri yer almaktadır.   

2. Finansal Liberalizasyon 

2.1. 1980’li Yıllarda Finansal Liberalizasyonun Dünyada Ortaya Çıkışı 

Küreselleşmenin üçüncü evresinde sürecin hızlanmasındaki başlıca unsurlar 
Bretton Woods, IMF, Dünya Bankası ve GATT gibi yeni kurumlardır. Ekonomik 
faaliyet hacimleri artan ve iç piyasaları doyan gelişmiş ülkelerin dış piyasalara 
açılma arayışı hızlanmıştır. 1980 sonrasında bu itici güçler neoliberal iktisat 
politikaların oluşmasında temel etken olmuşlardır (Kaplan F.N, Kaplan N.F 2018: 
26). 

1980’li yılların başlarında ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher  yönetimleri ile 
ortaya çıkan neo-liberalizm ideolojisi, sosyal devletin tasfiyesi, sendikal 
mücadelenin geriletilmesine bağlı olarak reel ücretlerin düşürülmesi, özelleştirme 
ile devletin elindeki karlı kuruluşların özel sektöre devri yoluyla katma değerin 
ücret ve kar olarak bölüşümünü kar lehine değiştiren uygulamalarına 
dayanmaktadır. Ancak bu uygulamalar talep yetersizliğini çözmede yetersiz 
kalınca, yeni arayışlar doğrultusunda ilk akla gelen çözüm, son 30 yılda ortaya 
çıkan yarı sanayileşmiş ülkelerin sermaye birikimi imkanlarına el koymak 
olmuştur (Somçağ S, 2007:20). 

Bretton Woods uluslararası para düzeninin çöküşünden bu yana piyasanın 
işleyişini para tacirleri belirlemektedir. Hükümetler piyasa için bir hukuki 
düzenleme yapamadıklarından para tacirleri inisiyatifi ellerine almışlardır. 
Tacirler hangi elverişli koşulların kendilerine ne kadar para kazandıracağının 
farkındadır.  

19. ve 20.yy küreselleşme evrelerinin finansal sermaye hareketleri açısından en 
önemli farkı, birincisinin reel bir mal ile (altın standardında) düzenlenirken, 
günümüzdeki ikinci evrenin kağıt paraların nominal değişimi hareketlerine bağlı 
oluşudur. 1980’lerin sonuna kadar hacmi günde 200 milyar $ olan dünya finansal 
piyasalarının işlem hacimleri toplamı günümüzde günlük 2 trilyon dolara 
ulaşmıştır. Bunun dünya reel mal ticaretini finanse etmek gibi bir süreçle hiç ilgisi 
olmadığı açıktır. 

Sovyetler’in sahneden çekilmesiyle ABD’nin dünya üzerinde egemenliği artmış, 
Dünya kapitalizmi Dünya Bankası ve daha sonra kurulan DTÖ aracılığıyla 
gelişmekte olan ülkelere işine gelen küreselleşme ve kuralsızlaşma ilkelerini kabul 
ettirmişti. Dünyada, özellikle ABD’de likit para ölçüsüz olarak büyüyordu ve 
serbestçe dolaşmaya şiddetle ihtiyacı vardı. Paradan para kazanmanın boyutu 
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1990’larda daha da artacaktı, nitekim öyle de oldu. Bu değişim teknolojide 
bilgisayar çağı dönüşümü ile hızlanmıştır. 

Bukharin ‘in 100 yıl kadar önce yaptığı saptamaya göre,  Dünya ekonomisinin 
anarşik yapısında örgütlenme süreci kendini uluslararası sendikalar, karteller ve 
tröstlerin gelişiminde gösterir. Kapitalist ülkelerin taşıma, madencilik ve metalürji, 
taş ve kil, kimya, tekstil, cam sektöründe yüzlerce büyük kartelleri ve tröstleri 
vardır.  Kuşkusuz tüm bu kartel ve tröstlerin arkasında bunları finanse eden 
işletmeler vardır, yani bankalar. Banka sermayesi de sanayi sermayesine 
dönüşmüş ve böylece yeni bir kategori oluşmuştur. Finanskapital (Bukharın N, 
2009:65). 

Çokuluslu şirketleri aracılığıyla dünya ticaretindeki üstünlükleriyle devasa 
miktarda sermaye birikimi sağlayan gelişmiş ülkeler, elde ettikleri likiditeye 
yüksek getiri elde edebilmek amacıyla, sermayenin serbest dolaşımı için 
gelişmekte olan ülkelerde gerekli altyapıyı hazırladılar. İdeolojik olarak 
küreselleşmenin yararlarının benimsetilmesi paralelinde, serbest faiz ve kur 
politikaları yoluyla para piyasalarının liberalleşmesi, tahvil ve hisse senetlerinin 
işlem göreceği organize piyasalarının düzenlenmesi yoluyla sermaye piyasalarının 
oluşumunun sağlanması bu amaç için gerekli zemini hazırlamıştır. 

Dünyada finansal piyasaların serbestleşmesi ve giderek artan entegrasyonu ilk 
bakışta gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin finansal gereksinimleri açısından 
olumlu bir gelişme gibi görünse de fon akımların yönü ve miktarı ile ilgili 
belirsizlikler, özellikle bu sürece yeterli kurumsal denetim mekanizmalarını 
oluşturmadan başlamış ülkelerde makroekonomik istikrarsızlığa ve kısa dönem 
finansal krizlere yol açmıştır. Krizler, Meksika, Doğu Asya ükeleri, Rusya, Arjantin 
ve Türkiye gibi ülkelerde önemli sosyoekonomik etkiler yaratmış ve giderek 
bütünleşen uluslararası finans piyasaları aracılığıyla diğer birçok ülkede de etkisini 
hissettirmiştir (Şenses F, 2004:17-18). 

Küresel likidite hareketi 2003 yılında başladı ve 2007 yılı ortasından itibaren, 
krizin etkilerini  hafifletmek amacıyla ülkelerin otoriteleri tarafından benzeri 
görülmemiş bir likidite sağlama operasyonları ile ivmelendi. Likidite akışı G-4 
ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleşti. Burada G-4 ile tanımlanan 
ülkeler Euro Bölgesi, Japonya, İngiltere ve ABD olurken, likidite çeken ülkeler 32 
gelişmekte olan ülkeleri ifade etmektedir. 

2.2. Türkiye’de Finansal Liberalizasyon Süreci 

Türkiye’de finansal liberalleşme iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk aşama 
1981-1989 dönemindeki kısmi liberalleşme, ikinci aşama ise 1989-2000 
dönemindeki sermaye hareketlerinin serbestleşmesidir (Boratav K ve Yeldan E, 
2001:5). 

Birinci aşama döneminde 1981 yılında sermaye piyasası kanunu yürürlüğe girdi, 
1993 yılında çıkarılan 91 sayılı KHK düzenlemeleri doğrultusunda 1985 yılı aralık 
ayında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) kuruldu. 1986’da bankalararası 
para piyasası, 1987’de açık piyasa işlemleri, 1988’de döviz-efektif piyasası 
kuruldu.1989’da 32 Sayılı Kararla sermaye hareketleri serbest bırakıldı, yani 
menkul kıymetlerin (ve paranın) yurda giriş-çıkışı serbest bırakıldı. Yapısal uyum 
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ve istikrar programları doğrultusunda özelleştirme, deregülasyon ve küreselleşme 
öğeleri üzerine kurulu “minimal” devlet, 1980’li yılların önemli söylemlerinden biri 
haline gelmiştir. 

Sermaye piyasasının bir mevzuatla düzenlenmesi ve menkul kıymetler borsası 
açılması, mülkiyetin tabana yayılması amacına ve gerçek işlevlerine uygun çalışırsa 
ülke ekonomisi için çok yararlıdır. Çünkü halkın tasarruflarının tahvil ve hisse 
senetleri gibi menkul kıymetlere yatırılması yoluyla şirketlerin mülkiyetine ortak 
olması sayesinde mülkiyet tabana yayılmakta, şirketler de tahvil ihraç ederek 
ihtiyacı olan finansal kaynağı daha ucuz yoldan temin edebilmektedir. Ancak 
bunlar kitaplardaki teorik bilgi olarak kalmıştır. Halkın gelir ve tasarruf düzeyinin 
düşük olması, politik ve ekonomik istikrarsızlığa bir de düzenleme 
yetersizliklerinden faydalanarak küçük tasarruf sahiplerini istismar eden 
manipülatörler eklenince zararlı çıkan yine küçük tasarruf sahipleri olmaktadır. 
1981’de faiz ve özellikle mevduat üzerindeki kısıtlamalar kalkınca mantar gibi 
türeyen bankerler halktan mevduat sertifikası karşılığı yüksek faizle topladıkları 
paraları ödeyemeyince kayıplara karıştılar ve bankerler faciası patlak verdi.  

2.3. Finansal Liberalizasyonla Gelen Krizler 

32 Sayılı Kararla birlikte, ikinci dönem olan 1989 sonrası yıllar sıcak para girişinin 
başladığı, 2000’li yıllarda zirveye tırmandığı dönem olmuştur. Devalüasyon 
oranlarının enflasyonun altında kalması sıcak parayı teşvik etmiş, bankalar da 
düşük kurları fırsat bilerek açık pozisyon açmış, döviz satıp yüksek faizli hazine 
bonoları alarak bu rüzgara yelken açmıştır. Türkiye, üç derecelendirme şirketinin 
kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmesiyle ülke tarihinin en 
büyük krizlerinden biri olan 1994 krizine girmişti.  

2001 krizi ile birlikte dalgalı kura geçilmesi sonrasında kurlarda tekrar düşüş 
başlamıştır. 2000 sonunda % 6.5 olan FED (Federal Reserve System) faizi 2002 
sonunda %1.25’e gerilemiş, ABD borsaları ve tahvil piyasaları artık doyum 
noktasına gelmiş ve getiri potansiyeli kalmamıştı. Avrupa ve Japonya’da da 
durgunluk vardı, bu durumda küresel sıcak para gelişmekte olan ülkelerin 
piyasalarına yöneldi. 2002 yılında dip noktalara gelen gelişmekte olan piyasalara 
sıcak para akışı, 2003’te %42 artışla 225 milyar dolara, 2005 yılında da 358 milyar 
dolara yükseldi (Somçağ S, 2007:148).  

Tabii Türkiye de bu likidite bolluğundan nasibini almıştı. Özellikle yüksek faiz-
düşük kur makasının en yüksek olduğu ülke olarak carry-trade tuzağında sıcak 
para tarafından en fazla arbitraj getirisi elde edilen ülke olmuştur. Aradan çok 
zaman geçmemesine rağmen 1994 ve 2001 krizlerinin her ikisinde de ders 
alınmamıştır. 2008 yılı için de benzer durum söz konusudur. Önce ABD Doları/TL 
paritesi Ağustos 2018’de 5.05’den 7.20 TL’ye kadar yükselmiş, merkez bankası 
politika faizini %24’e kadar yükseltmek zorunda kalmıştır. Ardından Kasım ayında 
parite 5.15’e kadar gerilemiştir. Bu durum sıcak para için cazip bir ortam 
oluşturmaktadır.   

TCMB verilerine göre Türkiye’deki toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 
kümülatif olarak 2002 yılına kadar  15 milyar ABD doları seviyesinde iken, bu 
rakam 2003-2017 döneminde 193 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir. 
Grafik 1’de Türkiye’ye 1981-2017 döneminde net doğrudan yabancı sermaye 
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girişinin 2004 sonrasında ivmelenerek arttığı, ancak 2008 yılından sonra düşüş 
trendi içine girdiği görülmektedir. 

Grafik 1: Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı 

 
Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/ verilerinden derlenmiştir 

 
  

http://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/#1539970123300-b0aebfc4-3e3b


Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 467-490.  473 

 

Tablo 1. Türkiye’ye Net Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (1981-2017) (milyon $) 
Yıllar Girişler Çıkışlar Net 
1981 141 46 95 
1983 87 41 46 
1985 99 0 99 
1987 115 0 115 
1989 663 0 663 
1991 907 97 810 
1993 746 110 636 
1995 934 49 885 
1997 852 47 805 
1999 813 30 783 
2000 1.707 725 982 
2001 3.374 22 3.352 
2002 571 5 566 
2003 696 8 688 
2004 1.190 98 1.092 
2005 8.535 401 8.134 
2006 17.639 657 16.982 
2007 19.137 743 18.394 
2008 14.748 35 14.713 
2009 6.266 82 6.184 
2010 6.256 35 6.221 
2011 16.136 1.991 14.145 
2012 10.761 633 10.128 
2013 9.890 587 9.303 
2014 8.631 261 8.370 
2015 12.077 364 11.713 
2016 7.534 621 6.913 
2017 7.450 1.869 5.581 

Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/ verilerinden derlenmiştir 

1980 sonrasında küresel sermaye akımı ile birlikte, neoliberal ekonomi 
uygulamaları toplum üzerinde sermayenin egemenliğini oluşturma programı 
büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Oysa Cumhuriyet tarihinde sosyal devlet 
öğelerini içeren 1962-1979 yılları ikinci bir altın çağ olmuştur. 1970'li yılların 
sonlarındaki tıkanmalara rağmen, dönemin tümünde ortalama yüzde 6,5'lik 
büyüme gerçekleşmesi dikkat çekicidir. 1980 sonrası dönemde milli gelirin yıllık 
büyüme hızı giderek düşüş göstermiştir. Neoliberal ekonomi politikalarının 
uygulandığı dönemde ise sermayenin giderek yoğunlaşan tahakkümü, Türkiye 
ekonomisini bu dönem için ortalama yüzde 4'lük bir büyüme hızına geriletmiştir. 
Çeyrek yüzyılı içeren bu oran, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesinin 
önceki otuz yıla göre önemli boyutlarda aşağı çekildiğini göstermektedir.   

3. 1980 Sonrası Dışa Açılma ve Neo-liberal Dönem 

3.1. 24 Ocak Öncesi Bunalım Dönemi  

Petrol fiyatlarındaki ani sıçrama ile 1974 sonrasında tüm dünya krize 
sürüklenirken, bunalımın Türkiye’de gerginleşen siyasi rekabetin neden olduğu 
sürekli bir seçim atmosferi içinde ekonomik ve siyasi bunalımın ülke ekonomisine 
yansıması sonuçları her ne olursa olsun, ertelenmeye çalışıldı. Ham petrol fiyatı 
dünyada üç katına çıkarken, Türkiye’de petrol türevlerine çok az zam yapıldı. 

http://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/#1539970123300-b0aebfc4-3e3b
http://haber.sol.org.tr/haberleri/altin
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Ticari kredilerde ve Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) ile ithalat hacmi 
artırılmaya çalışıldı. Dünya ekonomik bunalımdayken Türkiye bu yapay 
yöntemlerle 1976 ve 1977 yıllarında %8 dolaylarında büyümüştü. İhracatın 
İthalatı karşılama oranı 1/3’e gerilemişti (Boratav K, 2006:129). 

Popülist politikaların sonucunda yaşanan yapay refah sonucu Demirel  
hükümetinin başarısızlığa uğraması kaçınılmazdı ve 1977 yılı ertelenen bunalımın 
patlak verdiği yıl olmuştur. Ekonomik kriz üç yıl gecikmeyle, ancak daha şiddetli 
olarak gelmiştir. 1977 yılında dış ticaret göstergeleri şiddetle bozulmuştur. İhracat 
önceki yıla göre 200 milyon dolar gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%30’a gerilemiştir.  

Bu şartlarda iktidara gelen Ecevit hükümeti, iki yıl boyunca önceki iktidarın ağır 
ekonomik mirasıyla uğraştı. Dost bilerek destek istediği Avrupalı sosyal demokrat 
hükümetler  yeni kredilerin ön koşulu olarak IMF ile anlaşmayı talep ediyor, 
hükümet ise bunalımın faturasını emekçilere yıkan bu programı siyasi intihar 
olarak görüyor ve direnmeye çalışıyordu. Bu güçlükleri fiyat kontrolleri ve polisiye 
tedbirlerle karşılamaya çalışan çelişkili iktisat politikaları sonucunda yağ, şeker, 
benzin gibi birçok temel malda kuyruklar oluşunca, enflasyon 1978’de %53, 
1979’da %64’e yükseldi. Doların resmi kuru da Şubat 1978’de 25 TL, Haziran 
1979’da 47 TL’ye çıkarıldı. 1978 ve 1979 yılları dış kaynakların tıkanması 
nedeniyle ithalatta durgunluk gözlenen büyümenin durduğu ve ihracatta artış 
eğiliminin başladığı yıllar olmuş, tüm bu koşullar 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
başlayıp 12 Eylül sonrasında pekiştirilen dönemi hazırlamıştır (Boratav K, 
2006:140-144).  

3.2. 24 Ocak 1980 İstikrar Programı 

Birkaç yıllık bir kriz ve yokluk döneminden sonra 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
ekonomi başka bir rotaya oturdu.   IMF ve Dünya Bankasının tavsiyeleriyle,  yani 
Batı tarafından oluşturulan yeni rotada planlı kalkınmaya,  karma ekonomiye ve 
ithal ikamesine son veriliyor,   dış ticaret duvarları kaldırılıyordu.   Batı'da II. 
Dünya Savaşı sonrasında başlayan,  ülkeler içinde bütün sınıfların,  uluslararası 
planda da bütün ülkelerin aynı anda büyümesini sağlayabilen büyülü dönem 
bitmişti.   Batı sanayiinin artık ciddî bir pazar sorunu vardı.   Bu yüzden Batı artık 
ithal ikameci,  kalkınmacı ülkelere finansman sağlamak istemiyordu.  Batı'dan 
kredi isteyen ülkeler bunun karşılığında pazarlarını Batılı şirketlerin ürettiği her 
türlü mala sonuna kadar açmak zorundaydı.   24 Ocak Batı'nın bu yeni yöneliminin 
Türkiye'deki ifadesi oldu.  

Aslında 24 Ocak günü ilan edilen kararlar, yeni dönemi tek başına anlatmaya 
yeterli değildir.  Sonradan banka ile mevduat faizleri konusunda alınan kararlarla 
ekonomi yeni bir çehre kazanmıştır. Daha sonra Turgut Özal tek başına iktidar 
olunca devlet teşkilatını otoriter yönetimi sağlayacak biçimde değiştirdiği gibi, 
1989’da Türk Parasını Koruma Kanunu’nu, 32 Sayılı Kararla yeni şekle sokmuştur. 
24 Ocak kararları aslında bu icraatlardan sonra tam olarak oturmuştur. 24 Ocak 
1980’de ilan edilen kararlarda şu hususlar yer alıyordu (Kafaoğlu A, 2008:33-34): 

 TL devalüe ediliyor, 1 ABD Doları 46 TL’den 70 TL’ye çıkarılıyordu.   

 İthalattaki bütün kısıtlama ve yasaklar kaldırılıyordu 
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 Dövizler dahil her şey piyasadaki arz ve talebe bağlı kılınacaktı 

 Faizler yükseltilecek, sonra zamanı gelince serbest bırakılacaktı 

 Ücretler ve tarımdaki taban fiyatları enflasyon oranının altında kalacak 
şekilde yükseltilecekti 

 KİT fiyatları piyasaya göre oluşacak, para basmaktansa ürünlere zam 
yapılacaktı 

Bu önlemlerle ithal ikameci kalkınma politikasından vazgeçilerek ihracata yönelik 
kalkınma politikasına geçilmiştir. Yapılan düzenlemeler, ekonominin dışa açılması 
ve piyasa mekanizmasının geliştirilmesine yönelik olup, kamu kesiminin 
sınırlandırılması, enflasyonun kontrol altına alınması ve yabancı sermayenin 
teşviki hedeflenmiştir. 1980’li yıllarda bu kararlarda birtakım eklemeler yapılmış, 
değişikliklere gidilmiş olsa da temel bir değişikliğe gidilmemiştir.  

Türkiye, 1980’lerde ve devamında emek gelirlerinin düşük tutulması politikasını 
izlemiş, bu dış pazarlarda rekabet ucuz işgücü politikasına dayandırılmıştır. İç 
Pazar 1980 öncesinin tersine, olabildiğince yabancı sermaye ürünlerine açılmıştır. 
Bu bağlamda GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) ve WTO 
(Dünya Ticaret Örgütü) özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan iç pazarların gelişmiş 
ekonomilerin sanayi ürünlerine açılmasını sağlamayı amaçlıyor, gelişmiş ülkelerin 
ve ÇUŞ’lerin yeni teknoloji yaratmaları durumunda patent ve fikri haklar 
düzenlemeleri çerçevesinde çıkarlarının korunması sağlanıyordu (Kepenek Y, 
1999: 237). 

24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri, daha sonra gerçekleşen 12 Eylül darbesinden de 
güç alarak, ekonominin kısa süreli istikrarını sağlamanın ötesinde, uzun dönemli 
birikim rejimini değiştirme ve yapısal uyumu başlatma misyonunu da üstlenmiştir. 
Her ne kadar 1980 öncesinde de IMF destekli istikrar programları yaşanmışsa da, 
1980 programı ve sonrası içeriği ve etkileri açısından farklılaşmakta, IMF ve Dünya 
Bankası politikaları Türkiye’nin iktisat politikalarında belirleyici bir rol oynar hale 
gelmektedir. 

1980 sonrasındaki dönemde ekonomi politikaları ulusal tercihleri yansıtmaktan 
uzaklaşmış, ekonominin yönetim merkezleri de büyük ölçüde uluslar arası duruma 
gelmiş, IMF ve Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için içsel bir unsur haline 
gelmiştir. Bu sürecin gerçekleşmesinde büyük ölçüde dönemin başbakanı Turgut 
Özal ve ekibinin önemli katkısı olmuştur (Soyak A, 2003: 178). 

1981-1988 dönemi Türkiye’nin liberalizason programının ilk aşaması olarak 
değerlendirilebilir. Bir sonraki aşama 1989’da yabancı sermaye girişlerinin serbest 
hale getirilmesiyle başlayacaktır. Bu ilk dönemde hem döviz hem de doğrudan 
ihracat sübvansiyonları araçlarının kullanıldığı ihracatı teşvik politikaları ön 
plandadır (Ercan, 2000: 44). Türkiye ekonomisinde temel yapısal değişikliklere yol 
açan 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarından sonra;  

 Özellikle 1990’lı yıllarda kamu kesimi açıkları hızla artmış, 

 Vergi gelirleri iç borç servisin bile karşılayamamış,  
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 Devlet kamu finansman açığını iç borçlanma ile finanse eder duruma 
düşmüş, bu açığı kapatmak için yeni bir istikrar programının (5 Nisan 
Ekonomik Kararları) yürürlüğe konması zorunlu hale gelmiştir (Öztürk S, 
Özyakışır D, 2005:4).  

3.3. 1980 Sonrası Kalkınma Planlamasında Dönüşüm 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından 1980’lere kadar ideolojik düzeyde liberal 
düşünceler savunulmuş ve kısmen de uygulanabilmiş olsa bile her dönemde 
ekonomik ve toplumsal yaşamın belirleyici gücü devlet olmuş, ulusal sermayenin 
oluşumunda ve geliştirilmesinde devlet önemli bir rol üstlenmiştir. 1960’larda 
plana dayalı kalkınma modeli politikası belirlenmesinde o dönemin önde gelen 
devlet ve örgütlerinin etkisi bir hayli fazladır. Modelin diğer bir özelliği, az gelişmiş 
ülkelerin bu sorunu ulusal potansiyelleri ile aşamayacağı, gelişmiş ülkelerin 
yardım ve işbirliğinin merkezi bir öneme sahip olduğu düşüncesine dayanıyordu. 
Planlama ise bu modelin önemli bir aracıydı. 

1980’lerde ise devletin öncülüğü ve korumacılığına dayalı kalkınma stratejisinden 
uzaklaşmaya, devleti iktisadi faaliyetlerden sınırlandırmaya ve küçültmeye, 
ekonomik işleyişi piyasa güçlerine bırakmaya yönelik bir değişim sürecinin 
devletin planlama işlevini etkilemesi kaçınılmaz bir durum olmuştur. 

 1980 sonrası dönemde DPT’nin görevleri de sorgulanmaya başlamıştır. İlk olarak 
1982 Anayasası ile kalkınma planlamasın devletin temel görevlerinden çıkarılarak 
ekonomik hükümler bölümünde düzenlenmiş ve DPT Anayasal bir kurum olma 
statüsünden yoksun bırakılmıştır. Bu süreçte DPT üzerine kanun ve kanun 
hükmünde kararnameler (KHK) ile yeni düzenlemelere gidilmiş, DPT bir uzmanlık 
kuruluşu olmaktan çıkarılmıştır (Soyak A, 2003: 177). 

Planlı kalkınma anlayışı rejimindeki kırılma sonrası ilk evrede (1980-1988), önceki 
rejimin düzenleyici ve örgütsel yapıları askıya alınmış ve yeni işlevlere 
bürünmüştür. Örneğin, DPT ihracat politikasının merkezi, siyasal sorumluluğu 
olmayan icracı bir bakanlığa dönüştürülmüştür. Bu belirsizlik ve kişisellik üzerine 
inşa edilen süreçte ortaya çıkan yeni bir tıkanıklık (1989), yeniden yapılandırma 
sürecini başlatmıştır. Bu süreç kendi içinde sürekliliklerle birlikte değişiklikler 
geçirerek stratejik planlama yaklaşımını oluşturmuştur. Stratejik planlama 
yaklaşımı ile birlikte, 1980 sonrası dönemin post-planlama değil, finansal 
liberalizasyonla birlikte neo-planlama dönemine evrildiği görülmüştür. Stratejik 
planlama, sermayenin uluslararasılaştığı finansal liberalizasyon döneminin bir 
ürünüdür ve planlama sürecinin bu doğrultuda değişim göstermesi tesadüf 
değildir. 1980 sonrasında planlamanın askıya alındığı dönemde, uluslararası 
kuruluşların ve onların temsilcileri olan sermayedarların planlama sürecini işgal 
ettikleri anlaşılmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Avrupa Birliği 
Plancılığı anlayışı belirleyici olmuş ve AB müktesebatına uyum yönünde bölge 
ölçeğinde planlama girişimleri başlatılmıştır (Uçar A, 2016:32). 

3.4. ANAP İktidarı İle Birlikte Liberalleşme Sürecinin Hızlanması 

1980 yılında başlayan liberalleşme süreci, askeri yönetim süresince devam etmiş 
ve ANAP iktidarı ile birlikte 1983’ten itibaren ivme kazanmıştır. Bu dönemde 
eleştiriler doğrudan devleti hedeflemiş, toplumun önünü açacak ve ona “çağ 
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atlatarak” dünyayla bütünleştirecek mekanizma olarak, her alanda kamusal 
olmaktan uzaklaşma olarak ortaya konmuştur. Özal Hükümetinin programı devlete 
ve özel sektöre biçilen roller açısından Menderes hükümetini dönemi ile 
benzerlikler gösterir. Ancak Menderes hükümeti devletçiliği reddetmemenin 
yanında, ekonomide özel teşebbüsü temel almakta ve devlet yatırımlarını özel 
girişimin girmediği alanlar ile kamu hizmeti niteliğindeki alanlarla sınırlı 
tutmaktaydı. Özal Hükümeti ise ekonomik kalkınmada devletin temel işlevini 
“düzenleyici ve denetleyici mekanizma” olarak belirlemektedir.  

Buna karşın planlama konusunda programlar bazı farklılıklar göstermektedir. 
Menderes Hükümeti planlamayı otoriter özellikte ve liberal politikalarla uyumlu 
olmayan bir uygulama olarak görürken, Özal Hükümeti planlamayı önemli 
görmekle birlikte, katı ve merkezi planlama anlayışının dışında, demokratik, özel 
girişim imkanlarını kullanmalarına olanak veren, düzenleyici, yönlendirici ve 
denge kurucu nitelikte bir planlamadan yanadır. Bu yaklaşımda planların kamu-
özel sektör ayırımı yapılmaksızın düzenleyici, yönlendirici ve dengeleyici bir 
planlamanın vurgulanması anlamlıdır. Diğer bir deyişle, planlama yalnızca özel 
sektör için değil, kamu sektörü için de yönlendirici olacaktır (Sezen S, 1999: 212). 

1980’lerin başlarında kamu sektörü ve kooperatifçiliğin ağırlıkta olduğu, kamu 
girişimciliği ve sanayileşmeye ön planda yer veren IV. BYKP, uygulamadan 
kaldırılmıştır. DPT sonraki yıllarda da kalkınma planları hazırlamaya devam etmiş, 
ancak bu planlar, IMF-Dünya Bankası ikilisinin dayattığı yapısal uyum 
politikalarından büyük oranda etkilenmiştir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(V.BYKP) ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı sektörel planlama anlayışıyla 
hazırlanan planlar olmakla birlikte, IMF ve Dünya Bankası’nın dayattığı iktisat 
politikalarının yansıtıldığı birer belge niteliği taşımışlardır. Bu planlarda 
özelleştirme, devletin sanayiden elini çekmesi ve altyapı yatırımlarına yönelmesi 
amaçlanmıştır. V.BYKP’de ihracat artışı ilk sırada yer alırken sanayileşme hedefi 
son sırada yer bulmuştur. Bunun yanında V.BYKP ve VI. BYKP’ da bir önceki 
kalkınma planı dönemine yönelik değerlendirme geleneği ortadan kalmış, 
Bütüncül ve sektörlere dayalı planlama anlayışı ise Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ile birlikte terk edilmiş, stratejik planlama doğrultusunda hukuki ve 
kurumsal değişimleri öngören yapısal değişim projelerini içeren bir plan 
hazırlanmıştır. Planda iktisadi sektörlere yer verilmezken sosyal sektörlere yönelik 
temel yapısal değişim projeleri öne çıkarılmıştır (Soyak A, Eroğlu N, 2008: 6). 

VII. BYKP’da yer alan makroekonomik projeksiyonlar birer temenni niteliğinde 
olup uygulanacak politikalar ve kullanılacak araçlar göstermelik olarak yer 
almıştır. Örneğin; Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi’nde üçüncü sanayi 
devriminin yeni sektörlerinin geliştirileceği belirtilirken, yatırım politikaları 
bölümünde bu sektörlere yönelik nasıl bir yatırım programı olacağına yer 
verilmemiştir. AB ile olan ilişkilerde 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başında 
yapılan kurumsal düzenlemeler, sonraki planlama uygulamalarında belirleyici 
unsur haline gelmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesi’nin imzalanması, Ulusal 
Program’ın kabul edilmesi ve İlerleme Raporları ile birlikte Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (2001–2005) (VIII. BYKP) AB’ye uyum süreci için gerekli yapısal 
düzenlemelerin bir aracı haline dönüşmüştür. VIII. BYKP’de uzun vadeli gelişme 
stratejileri doğrultusunda Türkiye’nin dünya ile entegrasyonunun 



478          İlhan, B. (2018). Financial Liberalization Period in Turkey after 1980 and it’s Effects on 
Development Plans 

 

hızlandırılmasının hedeflendiği, küresel hasıladan daha çok pay alınmasının ve 
daha etkili bölgesel bir güç haline gelinmesi amaçları yer almıştır. 9. Kalkınma 
Planı’nın (IX. KP) stratejisine bakıldığında ise makroekonomik istikrarı sürdürme 
adına daha önceki IMF programlarında yer alan ve 2005 Stand-by anlaşmasıyla da 
yinelenen bir yaklaşımla, sıkı para ve maliye politikaları, enflasyon hedeflemesi ve 
mevcut kur politikasına plan döneminde de devam edileceği belirtilmektedir. 7 
yıllık hazırlanan 9. Kalkınma Planı ile birlikte, geleneksel beş yıllık kalkınma 
planlaması anlayışı sonlandırılmış, Avrupa Birliği bütçe dönemine uyum 
sağlanması amacıyla uygulamaya konulması bir yıl ertelenmiştir. Planın 
genelgesi’nden yapılan şu alıntı Türkiye’de planlama anlayışının geldiği son 
aşamayı açıkça ifade etmektedir: “Başlangıcından itibaren kamu kesimi için 
emredici, özel kesim için yönlendirici olan planlarda, giderek geniş kapsamlı ve 
ayrıntılı bir modelden, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasının da bir 
sonucu olarak, makro çerçeve oluşturan, öngörülebilirliği artıran, sistemin daha 
etkin işleyişine imkân verecek biçimde kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne 
çıkaran ve temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan bir stratejik yaklaşım 
modeline geçiş söz konusudur” (Soyak A, Eroğlu N, 2008: 7). 

3.5. 1980 Sonrasında DPT ile İlgili Düzenlemeler 

24 Ocak kararları ile anılan düzenlemelerin kapsamında ekonomi bürokrasisi de 
yer almıştır. Bu çerçevede yabancı sermaye ile teşvik ve uygulama daireleri, bağlı 
olduğu bakanlıklardan alınarak önce Başbakanlığa, daha sonra da DPT’ye 
bağlanmıştır. Böylece DPT bir kez daha kendini yürütmenin içinde bulmuştur. 24 
Ocak kararlarını izleyen askeri yönetim döneminde DPT biri anayasal olmak üzere 
üç tüzel düzenlemeye konu olmuştur (Sezen S, 1999:105-107). 

 1982’de Bakanlar Kurulu Kararı ile DPT’ye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Dairesi birimi eklenmiştir. Böylece DPT, AET(Avrupa Ekonomik Topluluğu) 
ile ilgili işlerin izlenmesi, uyumlaştırılması ve koordinasyonundan sorumlu 
hale gelmiştir.  

 1982’de Bülend Ulusu Hükümetince çıkarılan 44 sayılı KHK ile başbakanın 
sözkonusu yetkilerini “Devlet Bakanı-Başbakan Yardımcısı veya Devlet 
Bakanı” aracılığıyla kullanabilmesine olanak tanımış ve 91 sayılı yasanın, 
DPT müsteşarının başbakan yardımcısına bağlı olduğu hükmünü 
kaldırmıştır.  

 1982 Anayasası’nda planlama, devletin temel görevi olmaktan çıkarılmış ve 
ekonomik hükümler bölümünde düzenlenmiştir. “…..bu amaçla gerekli 
teşkilatı kurmak devletin görevidir” hükmüyle, DPT anayasa metninden 
çıkarılmış, yirmi yılı aşkın süreyle taşıdığı “anayasal kurum” kimliğine son 
verilmiştir. 

1980’de başlatılan değişiklikler, 1983’te kurulan I. Özal Hükümeti döneminde de 
devam etmiştir. Bu düzenlemeleri özetleyecek olursak; 

1984’te çıkarılan 223 Sayılı KHK: 91 sayılı yasayla verilen görevleri korumakla 
birlikte, ikisinin niteliklerini değiştirmiştir: “….iktisadi ve sosyal politikayı ve 
hedefleri tayinde hükümete yardımcı olmak” görevi yeni düzenlemede 
“……hükümete müşavirlik yapmak” biçiminde değiştirilerek DPT’nin makro 
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düzeyde politika belirlemedeki rolü daha edilgen bir konuma çekilmiştir. Diğer 
yandan kurumlar arası koordinasyon işlevi ön plana çekilmiştir. Çünkü 
bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel 
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak için “tavsiyelerde 
bulunmak” görevi, “görüş ve tekliflerde bulunmak” biçiminde değiştirilerek 
güçlendirilmiştir (Sezen S, 1999:108-109). 

Ancak asıl radikal değişim YPK’nın oluşumunda yaşanmıştır. Eşit sayıda siyasetçi 
ve bürokrattan oluşan YPK’da, müsteşar dışındaki DPT teknokratlarının YPK 
üyelikleri sona erdirilerek, yürütme organıyla bağları zayıflatılmıştır. 

304 Sayılı KHK: 1987’de II. Özal Hükümetinin çıkardığı bu KHK’ye göre; bir adım 
daha ileri gidilmiş, başbakan yardımcısı tamamen devre dışı bırakılmış ve 
başbakanın DPT ile ilgili yetkilerini devlet bakanı aracılığı ile kullanabileceği 
hükme bağlanmıştır. Ayrıca YPK, içindeki tek bürokrat üye olan DPT müsteşarı 
dışarıda bırakılarak tümüyle siyasi bir organ haline getirilmiş, üye sayısı 7’den 11’e 
çıkarılmıştır. Kurulun yeni üyeleri devlet bakanları ve ulaştırma bakanıdır. 304 
sayılı KHK, YPK’yı oluşturulma amacıyla ilgisi olmayan yeni görev ve yetkilerle 
donatmıştır. Böylece Kurul, “planlama kurulu” olmaktan çıkmış, “ekonomik kurul” 
a dönüşmüştür. YPK’nın yeni görevleri şunlardır: 

 Yurt içi ve yurt dışı ekonomik yaşamla ilgili kararlar almak, 

 Kalkınma Planları ve yıllık programlar çerçevesinde KİT’lerle ilgili her türlü 
kararları almak, 

 İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesi ile ilgili esasları belirlemek, 

 Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı’na verilmiş olan görevleri yürütmek 

 Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul 
Başkanı veya üyelerinin görüşülmesini istediği konuları karara bağlamak  

3701 Sayılı Yasa: 1991 yılında Akbulut Hükümetince çıkarılan bu yasa DPT’nin 
mevcut görevlerini korumakta, kalkınma planları ve yıllık programları hazırlamak 
ve diğer çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları kurmayı yeni görev olarak 
vermektedir. Yapı olarak da daire başkanlıkları genel müdürlüklere 
dönüştürülmüş, bunlara bağlı çok sayıda müdürlükler kurulmuş, Proje Geliştirme 
Müdürlüğü adında bir ana hizmet birimi eklenmiş, personel istihdamını 
kolaylaştırılmış ve bir meslek olarak planlama uzmanlığı aşındırılmıştır (Sezen S, 
1999:113-117).  

437 Sayılı KHK: 3701 yasadan 5 ay sonra Yılmaz Hükümeti DPT’yi yeni bir 
operasyona tabi tutmuştur. Önceki genişlemenin aksine daralma söz konusudur. 
Müsteşar yardımcılarının sayısı yarıya düşürülerek ikiye, ana hizmet birimlerinin 
sayısı da beşe düşürülmüştür. YPK’yı da özelleştirme sürecinin merkezi bir organı 
haline getirmiş ve yeni görevlerle özelleştirme yüksek kuruluna dönüştürmüştür. 
Beş ay sonda DYP-SHP koalisyonu, 470 sayılı KHK ile YPK’nın üye sayısını 
artırırken, bir önceki KHK ile getirilen özelleştirmeye ilişkin görevleri kaldırmıştır. 

540 Sayılı KHK: DPT’nin kalkınma politikası içindeki konumu ve işlevini yeniden 
tamamlama arayışları 1994 yılında 540 sayılı KHK ile son bulmuştur. (Sezen S, 
1999:120-126) . 
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4. 1980 Sonrası Kalkınma Planları  

4.1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 

Beşinci Beş Yıllık Planın temel amaçları ve politikaları özetle şöyledir ; 

 Ekonominin işleyişi ekonomik kurallar içinde tanzim edilecektir,  

 Yatırım politikası, altyapı tesislerinin yapılmasına öncelik verilecek şekilde 
tespit edilecek, özel sektör yatırımlarının payının artırılması sağlanacaktır.  

 İthalatta koruma oranları kademeli olarak azaltılacak, ihracatın ve yabancı 
sermaye yatırımlarının teşvik edilecek, serbest döviz kuru sistemine geçiş 
ortamı hazırlanacaktır. 

 Öz kaynakların sınırlılığı sebebiyle dış para piyasalarından ödeme 
gücümüzü zorlamayacak miktar ve şartlarda kredi temini hedef alınacaktır. 

 AET ile ekonomik bütünleşme konusunda gerekli girişimler 
sürdürülecektir. 

 Sermaye piyasasının gelişmesi ve sınai mülkiyetin yaygınlaşması temin 
edilecektir. 

 KİT’lerin kârlı ve verimli çalışması sağlanarak bütçe üzerindeki yükleri 
azaltılacaktır. 

 Genel Sağlık Sigortası sistemi plan döneminde ele alınacaktır. 

 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde GSYH'nın piyasa fiyatlarıyla 
yılda ortalama yüzde 6,3'lük bir artışla 1984 yılında 12.009.4 milyar 
TL/dan 1989 yılında 16.308,9 milyar TL.'na ulaşması hedef alınmıştır. 
Böylece 1984 yılı GSYH'si 1983 sabit fiyatlarıyla 4.300 milyar TL. artmış 
olacaktır. 

Tablo 2.  Ana Sektörler İtibariyle Katma Değer Gelişmesi (hedefler) 

Sektörler 
GSYH içindeki payı 

(%)               1984 
GSYH içindeki payı 

(%)  1989 

Yıllık 
Ortalama 
Artış (%) 

Tarım 17.7 15.5 3.6 
Sanayi 31.9 33.7 7.5 

Hizmetler 50.4 50.8 6.5 
Kaynak: http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ 

WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FCB6D60B869D094B5B 

Beşinci BYKP, kalkınma planlarının ulusal çıkarlar, tercihler ve öncelikler 
doğrultusunda dağıtılması çabasından uzaklaşmaya başladığını ve tercihlerin 
yapısal uyum programına endekslendiğini göstermektedir. Bu planın kendinden 
önce ve sonrakilerden en önemli farkı, planı hazırlayan ve uygulayan siyasi 
kadronun aynı olmasıdır. Dönem içinde birden fazla hükümet kurulmuş olsa da 
bunlar ANAP’ın tek başına kurduğu hükümetlerdir. Bu planın önemli özellikleri ve 
sonuçları; 
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 Özelleştirmeye ilk kez yer vermekte, bazı KİT’lerin halka açılmasını 
hedeflemektedir. Bu kapsamda tütün ve çay tekelinin kaldırılması da 
hedeflenmektedir. 

 Liberal bir yabancı sermaye politikası izlenecek, yüksek finansman ve ileri 
teknoloji gerektiren projeler için yabancı sermayeyi öngörmektedir. 

 Sermaye Piyasasının geliştirilmesi hedeflenmiş, bu çerçevede 1986 yılı 
başında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) faaliyete başlamıştır. Bu 
çok önemlidir, çünkü finansal liberalizasyonun da önemli bir adımıdır. 

 Bütçe harcamaları içinde yatırım harcamaları azalırken, yapısal uyarlama 
politikalarına uygun olarak kamu sabit sermaye yatırımlarında ağırlık 
enerji ve ulaştırmaya verilmiş, imalat sektörünün payı oldukça 
geriletilmiştir. 

 Dönem içinde yabancı sermaye girişi %570 artmış, Dolar kuru 518 TL’den 
2.121 TL’ye yükselmiştir. İç ve dış borçlar sürekli artmış, dış borçlarda %64, 
iç borçlarda ise %500 artış gerçekleşmiştir. Dış borçlar 25.5 milyar 
dolardan 41.8 milyar dolara, iç borçlar da 7 trilyon TL’den 42 trilyon TL’ye 
yükselmiştir (Sezen S, 1999:263-264). 

4.2. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) 

Altıncı BYKP, önceki planın yöneldiği hedeflerin daha geniş bir açılımıdır. Sektörel 
planlama geleneği sürdürülmüş, devletin özelleştirme yoluyla üretimden çekilerek 
yönlendirme ve özendirme işlevleriyle sınırlandırıldığı, büyümede motor gücün 
özel sektör olduğu, serbest rekabet ve uluslar arası entegrasyonun hedeflendiği bir 
yapı üzerine inşa edilmiştir. Sanayileşme hedefinde umutlar özel sektöre 
bırakılmıştır. Beşinci planda tüm ağırlık altyapı yatırımlarında yoğunlaşırken, 
altıncı planın öncelikli sektörleri eğitim ve sağlıktır. Ayrıca özelleştirmenin yabancı 
sermaye girişini artıran bir araç olacağı belirtilmiştir (Sezen S, 1999:265). 

Planın ana sektörler itibariyle katma değer gelişmesi hedefleri Tablo 3’de 

görüldüğü gibidir. 

Tablo 3.  Ana Sektörler İtibariyle Katma Değer Gelişmesi (hedefler) 

Sektörler 
GSYH içindeki payı 

(%)               1990 
GSYH içindeki payı 

(%)  1994 

Yıllık 
Ortalama 
Artış (%) 

Tarım 15.8 13.9 4.1 
Sanayi 36.7 39.0 8.1 

Hizmetler 47.5 47.1 6.7 
Kaynak:  http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ 

WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC1D20ECF6C1940897 

Altıncı BYKP’nın önemli özellikleri ve sonuçları; 

 Kamu sabit sermaye yatırımları içinde önceliği ulaştırma-haberleşme 
sektörü alırken bunu enerji, diğer hizmetler ve tarım sektörü izlemiştir.  

 Planın önceliklerinden olan eğitim ve sağlık sektörlerinin payı görece 
artırılmıştır. 
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 İhracatın artırılmasına yönelik tüm önlemlere rağmen dönem içinde toplam 
ithalat ihracattan fazla gerçekleşmiştir. Dolar kuru 1990’da 2.933 TL iken 
1994’te 38.495 TL olmuştur. 

 Dış borçlarda %34, iç borçlarda da %1314’lük rekor bir artış olmuştur. Dış 
borçlar 49 milyar dolardan 66 milyar dolara, iç borçlar 56 trilyon TL’dan 
792 trilyon TL’na yükselmiştir (Sezen S, 1999:265). 

4.3. Beşinci ve Altıncı BYKP: Planlama Anlayışında Değişim 

Beşinci ve Altıncı BYKP, stratejileri ve hedefleri açısından önceki planlardan 
kopuşu ve kırılmayı simgeler. İlk dört plan politikaları, seçmeleri, hedeflerinin 
gerçekleşme oranları açısından yoğun bir emeğin ürünü ve dönemlerinin 
ekonomik-sosyal göstergeleri için bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Beşinci plana 
kadar her planda bir önceki plan döneminin ayrıntılı değerlendirmesini yapmak, 
tahminlerle gerçekleşmelerin envanterini çıkarmak ve aradaki farkların nedenleri 
üzerinde durmak gelenek hale gelmiştir. Gerek beşinci, gerek altıncı plan sektörel 
planlama sistematiğini izlemekle birlikte, bir önceki dönemi değerlendirmeye 
almayan, o dönemi yokmuş gibi kabul eden bir yaklaşım içindedir. Bu geleneğin 
terk edilmesinin nedeni, planların ve yıllık programların stratejisine yön veren 
temel tercihler köklü bir değişime uğramıştır. Tüm öncelikler dünya ekonomisine 
entegre olmaya odaklandığından bu politikada önemli olan planlar değil, dünya 
ekonomisine hükmeden uluslar arası güçlerin siyasalarıdır. Yani siyasi iktidarların 
duyarlılığı planlardan çok dış dünyaya yönelmiştir. 

Besinci ve Altıncı 5 yıllık kalkınma planları her ne kadar sektörel planlama 
anlayışını içermekte olsa da,  IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılan iktisat 
politikalarını yansıtan birer belge niteliğindedir. Bu planlarda özelleştirme, 
devletin sanayiden çekilmesi ve alt yapı yatırımlarına yönelmesi amaçlanmıştır. 5. 
BYKP’da sanayileşme hedefi son sırada yer alırken ihracat artısına öncelikle yer 
verilmiştir. Hatta beşinci yapısal uyum kredisi anlaşması, 5. BYKP’nın hazırlığının 
hedefleri ve stratejisi açısından yapısal uyum programına uygun olarak 
tamamlanması koşulunu öne sürmüştür (Soyak A, 2003: 179). 

1980 sonrası liberalleşmenin savunması yapılırken başta Güney Kore olmak üzere 
başka ülkeler örnek gösterilmiş, Güney Kore ekonomisinin başarısının ardında 
piyasa güçlerinin olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin "Güney Kore Modelini" 
benimsemesine önem verilmişti. Piyasa gerçekliklerine örnek olarak gösterilen 
Güney Kore ise, ekonomik kalkınmasını planlar çerçevesinde devam ettirmiştir. 
Türkiye sanayileşme ağırlıklı planlamadan uzaklaşırken, Güney Kore radikal 
değişiklikler yapmak zorunda kaldığında planlamayı bu değişikliklere uygun hale 
getirmeyi tercih etmiştir. Türkiye ile aynı yıllarda planlı ekonomiye geçen Güney 
Kore  piyasa-devlet koordinasyonunu planlama kapsamında başarıyla uygularken, 
devletin rolü sanıldığının aksine çok daha fazla ön plana çıkmıştır.  

Tablo 4 ve Tablo 5’te Türkiye’nin Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
Hedef ve Performansları Güney Kore ile karşılaştırması olarak verilmiştir.  
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Tablo 4: Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Hedef ve Performansları  

                                       Hedefler  Performans*  

                                      Kore  Türkiye  Kore  Türkiye  

Büyüme (%)  7.6  6.5  9.8  5.0  

Yatırımlar/GSYH  31.6  20.3  30.0  24.0  

Yurtiçi 
Tasarruf/GSYH  

27.4  -  27.2  23.3  

Yurtdışı 

Tasarruf/GSYH  
4.2  -1.5  2.6  -2.3  

İhracat (milyar $)  53.0  -  33.9  11.6  

İthalat (milyar $)  55.5  -  29.0  15.8  

Kaynak: GÖNEL, F D. “Güney Kore - Türkiye Planlı Kalkınma Deneyimlerinin 
Karşılaştırması 

*Performans rakamları dönem sonundaki yıla ait gerçekleşen rakamlardır 
 

Tablo 5: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının Hedef ve Performansları 
Hedefler  Performans*  

                                   Kore  Türkiye  Kore  Türkiye  

Büyüme (%)  7.2  7.0  10.0  -6.1  

Yatırımlar/GSYH  30.7  25.7  34.5  21.9  

Yurtiçi 
Tasarruf/GSYH  

32.3  30.7  36.5  23.1  

Yurtdışı 

Tasarruf/GSYH  
-1.6  -4.0  -2.3  -5.0  

İhracat (milyar $)  54.4  22.4  69.6  18.1  

İthalat (milyar $)  49.6  28.0  76.6  23.7  

Kaynak: GÖNEL, F D. “Güney Kore - Türkiye Planlı Kalkınma Deneyimlerinin 
Karşılaştırması 

*Performans rakamları dönem sonundaki yıla ait gerçekleşen rakamlardır 

4.4. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

1995 yılında yürürlüğe girmesi gereken yedinci plan, dönemin başbakanı 
tarafından (tümünü dinlemeye gerek bile duymadan) dünyadaki değişme sürecine 
Türkiye’yi hazır hale getirebilecek nitelikte bulmamış ve Türkiye’nin dünya ile 
bütünleşmesini sağlayacak temel yapısal değişim projelerinden oluşan bir plan 
hazırlanmasını istemiştir. Bir yıl gecikmeyle 1995 geçiş programının ardından 
yürürlüğe konulan yedinci planda DPT’nin rolü, Dünya Bankası’nın istemleri 
doğrultusunda siyasi iradenin belirlediği projeleri bir plan metnine dönüştürmekle 
sınırlıdır.   

Beşinci ve altıncı plandan sonra Türkiye planlama tarihinde yeni bir kırılma 
noktası olan 7. BYKP’da önceki tüm planların sahibi kurum olan  DPT’nin adının 
yer alması geleneği kaldırılmış, sektörel planlama geleneği terk edilmiştir. Daha 
önceki planlarda makroekonomik hedefler, sektörel hedef ve politikalar ilk 
sıralarda, sosyal sektörler ikinci sırada yer alırken, yedinci planın temelini sosyal 
sektörler oluşturmakta, makroekonomik projeksiyonlar birer temenni 
niteliğindedir.  Örneğin; Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi’nde üçüncü sanayi 
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devriminin yeni sektörlerinin geliştirileceği belirtilirken, yatırım politikaları 
bölümünde bu sektörlere yönelik herhangi bir yatırım programı oluşturulmamıştır 

(Konukman, 1995 : 25). Planın ilk sırasında Temel Yapısal Değişim Projeleri başlığı 
altında yer alan öncelikli hedefler şöyledir: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 
eğitim reformu, nüfus ve aile planlaması, sağlık reformu, istihdamın ve işgücü 
piyasasında etkinliğin artırılması projesi. 

Ağırlıklı olarak sosyal sektörleri içeren temel yapısal değişim projeleri plan 
metninin %85’ini oluşturmaktadır. Bunlar,  

 İstihdamın ve İşgücü Piyasasında Etkinliğin Artırılması Projesi 

 Tarımsal Politikalar İle İlgili Yapısal Değişim Projesi 

 Bilim Ve Teknolojide Atılım Projesi   

 Dışa Açılma Ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliği'ne Uyum) Projesi   

 Devletin Düzenleyici Ve Gözetici Fonksiyonlarını Geliştirme Projesi  

 Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi 

 Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi 

 Devlet İşletmeciliğinde Yapısal Değişim Projesi 

Planda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, finans ve yerel yönetimler konuları ise 
reform başlığı altında düzenlenmektedir. 

4.5. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 

Planda; kamu kesimi yatırımları ağırlıkla ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında 
yoğunlaştırılacağı, özel kesimin ise kamu kesiminin çekildiği tüm alanları da 
kapsayacak şekilde yatırımlarını artırarak sürdürmesi özendirileceği, kamu 
yatırımlarında eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı 
yatırımlarına ve ulaştırma alt sektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlara, 
öncelik verileceği belirtilmiştir. Yatırımları teşvik politikalarının temel amacının; 
dünya ile entegre olmak, bilgi toplumuna erişmek ve yatırımlarda yabancı 
sermayeyi özendirmek olduğu vurgulanmıştır. 

Yatırımları teşvik politikalarının temel amacının; dünya ile entegrasyonu 
sağlamak, bilgi toplumuna erişmek ve yabancı sermayeyi özendirmek olduğu, bu 
çerçevede, yazılım başta olmak üzere bilgi teknolojileri, Ar-Ge ve teknoloji 
geliştirme, altyapı, Yap-İşlet-Devret ve benzeri modellerle yürütülen projeler, 
çevre koruma, küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, kalifiye işgücü sağlanması, 
istihdam yaratma, döviz kazandırma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına yönelik yatırım ve faaliyetlerin destekleneceği de yer almaktadır.  

Büyüme tahminleri olarak da, Plan döneminde yıllık ortalama olarak GSMH’nın 
yüzde 6,5 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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Tablo 6.  Ana Sektörler İtibariyle Katma Değer Gelişmesi (hedefler) 

Sektörler 
GSYH içindeki payı 

(%)               2001 
Yıllık Ortalama Artış 

(%)   2001-2005 

2005 GSYH 
İçindeki Payı 

(%)   
Tarım 17.2 2.1 13.0 
Sanayi 23.3 7.0 23.8 

Hizmetler 59.5 7.5 62.2 
Kaynak: 8. Kalkınma Planı 

Sekizinci plan metninin 2. bölümünde, Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve 
Stratejisi (2001-2023) yer almaktadır. Bu stratejiler doğrultusunda ihracata 
dönük, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, uluslararası standartlara uygun ve 
yerel kaynakları harekete geçiren bir üretim yapısı hedeflenmektedir. 2001-2023 
döneminde yıllık ortalama yüzde 7 dolayında büyüme hızı sağlaması, böylece 1998 
yılında 3.200 dolar olan kişi başına gelirini 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri 
düzeyine yaklaştırması beklenmektedir. Türkiye’nin, dönem sonunda ulaşacağı 1,9 
trilyon dolar civarında GSYH düzeyi ile dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi 
öngörülmektedir. 2023 yılında tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam katma 
değer içindeki paylarının sırasıyla yüzde 5, 30 ve 65 olması beklenmektedir. 

4.6. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, “daha adil gelir dağılımı ve istikrar içinde büyüme 
sağlayan, küresel ölçekte rekabet gücünü artıran, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa 
Birliği’ne üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun 
Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde 7 yıllık bir plan şeklinde hazırlanmıştır.  
Stratejik amaçlar ve gelişme eksenleri 5 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; 
rekabet gücünün ve  istihdamın artırılması, insan temelli (beşeri) gelişme ve sosyal 
dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu 
hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasıdır.   

Rekabet Gücünün Artırılması: İş Ortamının İyileştirilmesi, Ekonomide 
Kayıtdışılığın Azaltılması,  Finansal Sistemin Geliştirilmesi, Enerji ve Ulaştırma 
Altyapısının Geliştirilmesi,  Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması, Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi, Sanayi ve 
Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması. 

İstihdamın Artırılması: İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi, 2. Eğitimin İşgücü 
Talebine Duyarlılığının Artırılması, Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi. 

Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi: Eğitim Sisteminin 
Geliştirilmesi, Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi, Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, 
Yoksullukla Mücadele, Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması. 

Bölgesel Gelişmenin Sağlanması: Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi 
Düzeyde Etkinleştirilmesi, Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı 
Gelişmenin Sağlanması, Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması. 

Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması: Kurumlar Arası Yetki 
ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi, Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi, e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Adalet Sisteminin 
İyileştirilmesi, Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
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Bu anlayışla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecine katkı 
sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Plan dönemi 
AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıllık 
olarak belirlenmiştir. 2005 yılı sonunda tamamlanan yeni Planın Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiş ve Dokuzuncu Kalkınma Planının 
2007 yılında başlaması kararlaştırılmıştır. AB planlama normlarına uygun bu yeni 
yaklaşımla birlikte, Türkiye’de kalkınma planlamasının geleceği biçimlendiren 
değil, geleceğe göre biçimlenen bir hal alacağı şeklinde yorumlanabilir. Bu tarz bir 
planlama yaklaşımının ulusal planlama anlayışı niteliğiyle ne kadar 
açıklanabileceği tartışmaya açıktır (Soyak A, 2006:157). 

4.7. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. Kalkınma Planı 2104-2018 
dönemini kapsayan 5 yıllık bir plandır. Toplamı 222 sayfa olan plan metninin 
içeriği, 122 sayfa olan 9. Kalkınma Planına göre daha geniş tutulmuştur. Ancak 
planlama anlayışında önemli bir değişiklik içermediği görülmektedir. İlk bölümde 
küresel gelişmeler ile plan öncesinde Türkiye ekonomik ve sosyal gelişmelere yer 
verilmiştir. İkinci bölümde planın hedefleri ve politikaları şu ana başlıklar altında 
yer almıştır: “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme”, “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre”, “Kalkınma İçin 
Uluslararası İşbirliği”. Üçüncü bölümün başlığı “Öncelikli Dönüşüm 
Programları”dır. Öncelikli Dönüşüm Programları özetle şu hedefleri içermektedir: 
Toplam faktör verimliliğinin ve rekabet gücünün arttırılarak, cari açık problemi 
yaşanmadan üretim artışının sağlanması, yüksek ve istikrarlı büyüme için en 
sağlıklı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın 
azaltılması, Finansal Gelişmişlik Endeksinde Türkiye’nin ilk 30 içine girmesi, 
İstanbul’un küresel piyasalarla bütünleşen ve uluslararası rekabet gücüne sahip 
bir finans merkezi olması, Kayıt dışı ekonominin azaltılması, Yurtiçi üretimin 
standart ve kalitesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılması, üretimde ithal ürün 
kullanımının düşürülmesi, dış ticaret açığının GSYH’ya oranının düşürülmesi için 
ithalata olan bağımlığın azaltılması.  

Tablo 7’de plandaki bazı hedefler yer almaktadır. Ancak 2017-2018 arasındaki 
gerçekleşmelere bakılırsa 2018 için yapılan hedeflerden önemli oranda sapma 
olduğu görülmektedir. Ayrıca 2023 hedeflerinin gerçekleşebileceği ihtimalinin 
(belki enflasyon dışında) bir mucize olmazsa imkansız olduğu görülmektedir.   

Tablo 7: 10.Kalkınma Planı Başlıca Hedefler  
 2023 Hedefi 2018 Hedef Gerçekleşme (*) 

GSYH   (Milyar $) 2,000 1,300 851                    (2017 sonu) 
Kişi Başı GSYH ($) 25,000 16,000 10,602               (2017 sonu) 

İhracat (Milyar $) 500  277 
166.7       (Ekim 2017-

2018) 
İşsizlik Oranı % 5 % 7.2 % 11.1         (Ağustos 2018) 

Enflasyon Tek hane % 5 
% 21.6   (Kasım 2017-

2018)  
Kaynak: 10.Kalkınma Planı (Kalkınma Bakanlığı) 

(*) Çalışmanın yapıldığı dönem içinde elde edilen verilerden derlenmiştir 
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Türkiye’nin en önemli sorunları içinde teknolojik altyapı eksikliği ve yetersiz AR-
GE desteği yer almaktadır. Makroekonomik sorunlarının uzun vadede çözümü için 
bu sorunlara yönelik daha somut, planlı ve kararlı adımlar atılmalıdır. Bu konular 
kalkınma planları içinde bir temenni gibi yer almamalıdır.  

2016 itibariyle toplam ihracat içindeki imalat sanayisindeki ürünlerinin payı 
%92.1’dir. Bunun içinde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı 
içindeki payı %4’dür. Bu oran 2006’da %5.6 2012’de %3.7, Onuncu Kalkınma 
Planına göre 2018 hedefi % 5.5’tir. Sonuna geldiğimiz 2018 yılı itibariyle bu oranın 
tutması pek mümkün görünmemektedir. 

2016 itibariyle orta-yüksek teknoloji ürünlerinin payı % 35.7, orta-düşük teknoloji 
ürünlerinin %26 ve düşük teknoloji ürünlerinin %34.3’tür. İmalat sanayisindeki 
ürünlerin toplam ithalat içindeki payı %82.9’dur. Aynı şekilde yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayisi ithalatı içindeki payı %16.7 ve düşük teknolojili 
ürünlerin payı %10.9’dur. İmalat sanayisinde yüksek teknoloji ürünlerinin 
ithalattaki payı, ihracattaki payının yaklaşık 4 katı olarak gerçekleşmiştir (İlhan B, 
Gelgeç G, 2008: 46). 

Türkiye’nin AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranı 2000’lerin başlarında % 0.5-0.6 
aralığında iken 2014 yılında % 1,01’e yükselmiştir. Fransa, ABD, Almanya, 
Danimarka, İsveç, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bu oran 2014 yılında sırasıyla % 
2.24, %2.75, %2.89, %2.98, %3.14, %3.40’tır. Türkiye için bu artış önemli olmasına 
karşın diğer ülkelerin milli gelirleri ile kıyaslanınca alınacak çok mesafe olduğu 
anlaşılmaktadır. 

5. Sonuç  

24 Ocak kararları ile temelleri 1980’lerin başında atılan, IMF ve Dünya Bankası 
dayatması ile sürdürülen devletin yeniden yapılandırılması ve piyasa ekonomisine 
geçiş süreci sistematik bir şekilde hayata geçirilmiştir. Bu modelin ticari 
serbestleşme aşamasını finansal liberalizasyon süreci izlemiş ve iktisat politikası 
araçlarının ulusal kontrolü, küresel sermayenin etkisi altına girmiştir.  

Devletin yönlendirici görev üstlendiği ve karma ekonomi politikaları dahilinde 
kalkınma planlarının uygulandığı 1960-1980 yıllarını içeren dönemde 1970'li 
yılların sonlarındaki tıkanmalara rağmen, dönemin tümünde gerçekleşen yüzde 
6,5'lik ortalama büyüme oldukça anlamlıdır. Oysa 1980 sonrasında kalkınma 
planlaması sözde kalmış, küresel dünya ekonomisi ile önce ticarette, 1989 sonrası 
da finansal alanda entegre olma uğruna sanayileşme hedefinden uzaklaşılmış, 
bilim ve teknolojide ilerleme ile ilgili hedefler planlarda sadece temenni gibi yer 
almıştır. Beşinci ve altıncı planlar sektörel birer proje niteliğinde hazırlanmış, 
sonraki planlarda bu anlayış da terk edilmiştir. Sonraki planlarda ise yapısal 
değişim, özellikle sosyal sektörlere yönelik olarak öne çıkarılmıştır. Yapısal uyum 
politikalarının dayatmalarıyla para ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi adına 
kamu borçlanması araç olarak kullanılmaya başlanmış ve ortaya çıkan bütçe açığı, 
kamu kesimi borçlanma gereğini artırmıştır. Bunu sonucu olarak yüksek faiz ve 
düşük kur ortamında; TL’nin aşırı değerlenmesi ve döviz arzındaki artışla kurların 
baskı altında olması, sıcak para adı verilen kısa vadeli sermaye girişine yol 
açmıştır. 
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Küresel likidite hareketi yoğun olarak 2003 yılında başlamış ve 2007 yılı 
ortasından itibaren, benzeri görülmemiş bir şekilde hızlanmıştır. Finansal 
liberalizasyon sürecinde küresel piyasalarla bütünleşen Türkiye de bu küresel 
likidite akışından tarihinde hiç olmadığı kadar pay almıştır. Ancak bu avantajı uzun 
vadede istikrarlı bir büyüme ve rekabet avantajı sağlayacak ileri teknolojiye dayalı, 
katma değeri yüksek üretim alanlarında daha fazla yatırımı teşvik edecek şekilde 
kaynak tahsisi yaparak ülke lehine çevirmesi gerekir. Planlama anlayışındaki 
değişime; sermaye piyasalarındaki nicelik ve niteliksel gelişmeler, para ve maliye 
politikaları, siyasi ve sosyal dinamikler gibi çeşitli değişkenlerin etkileri açısından 
araştırmalar yapılması yararlı olacaktır. 
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