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SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ: Sorgun Düşünce Kulübü 
(SDK), 2007 yılında İstanbul’da yaşayan bir grup Sorgunlu 
üniversite mezunu tarafından kurulmuştur.

Kurucuları arasında avukat, bankacı, öğretmen, öğretim 
görevlisi, doktor, mühendis ve serbest ticaretle uğraşan bir-
çok farklı meslek mensubu vardır.

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi içinde 
olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıldığı ve 
katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürünmeden he-
deflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir modeldir.

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla Tür-
kiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını 
anlamaya çalışmakta; bunu yaparken de alışıldık kalıpların 
dışında bir yol çizerek, herhangi bir düşüncenin/anlayışın ya 
da kampın dogmalarına esir olmadan tamamıyla özgün ve 
nesnel bir tutum sergilemekte; bilimsel ahlakın ve hakkani-
yetin gerektirdiği şekilde hareket etmektedir.

Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat, Sorgun Dü-
şünce Kulübünün ilk yayınıdır.
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ÖNSÖZ
Dünya üzerinde 200’ün üzerinde ülke var ve bu ülkeler-

de 6.800 kadar farklı dil konuşuluyor. Dört ilahi din dışında 
farklı inanç sistemleri var. Ve dünya üzerinde 134,3 milyon 
km²’lik alanda 7 milyar insan yaşıyor.

Tarih boyunca farklı siyasal ve ekonomik sistemler geliş-
tirilmiş ve bu sistemler, toplumsal yapı ve yaşam şekillerinin 
belirleyici unsurları olmuşlardır. 

Toplumun, doğal süreci içerisindeki gelişimi ve yüzyıllar 
boyu süren mücadelesi sonucunda “Mülk ve Polis Devleti” 
gibi çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ulaştığı en ileri düzey 
ve düzen “Çoğulcu ve Demokratik Hukuk Devleti” olarak 
kabul edilmektedir. 

Düşünce alanındaki gelişmeler ve Liberalizm düşüncesi-
nin sağladığı siyasi ve ekonomik ortam, siyasal alanda mut-
lakiyetçi, kişi haklarını ve özgürlüklerini tanımayan siyasal 
rejimlerin yerine; güç ayırımını benimseyen, yönetime katıl-
ma hakkı tanıyan, herkese gelir ve kültür düzeyi ne olursa 
olsun hiç olmazsa teoride eşit bir hak sağlayan “Demokrasi” 
kültürünün gelişmesini ve bugün hâkim yönetim anlayışı 
olmasını sağlamıştır. Liberalizm ve demokrasinin sağladığı 
özgürlük ortamı, toplumun sosyal, ekonomik ve ahlaki ge-
lişmelerine paralel olarak devletin kendi kendini sınırlaması, 
koyduğu kurallara kendisinin de bağlı olduğunu belirterek 
iktidarın kullanımının sınırlandırılmasını kabul etmesi anla-
mına gelen “Hukuk Devleti” ilkesinin ortaya çıkmasını sağ-
lamıştır. 

“Liberal Kapitalist Sistem”, düşüncede ve siyasal alanda 
insanlara geniş özgürlükler tanımış olan bir ortamın ürü-
nü olarak gelişmiştir. Kapitalizmin oluşumunda en önemli 
düşünce sistemi “Klasik İktisat” düşünce sistemidir. Adam 
Smith’in “Ulusların Zenginliği (1776)” kitabı genellikle klasik 
iktisadın başlangıcı olarak kabul edilir. Klasik iktisat düşün-
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cesinin gelişmesi “Sanayi Devrimi” ile aynı döneme rastla-
maktadır. Klasik ekonomiciler, doğal düzeni, durumu ve 
doğal yasaları kabul etmişler, bunların iyiliğine, kendi işle-
yişlerine bırakılmaları gerektiğine inanmışlardır.

 Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ekonomi, bilim ve 
teknolojideki hızlı gelişmeler dünyayı küçük bir köy haline 
getirdi. Haberleşme ve ulaşım alanlarındaki gelişmeler saye-
sinde, dünyanın en ücra köşesi ile bile anında iletişim kur-
mak mümkün hale geldi, mesafeleri kat etme süresi oldukça 
kısaldı. Kapitalist ekonomik sistemin dinamikleri ekonomik 
aktivitenin sınırları aşan bir boyut kazanmasını, sermayenin 
önündeki engellerin kaldırılmasını zorunlu kıldı. Bu sayede, 
toplumlar birbirlerine daha bağımlı hale geldiler ve insanlık 
bugün, “Küresel Kapitalist Bilgi Toplumu” aşamasını tecrübe 
etmeye başladı.

Gittikçe hızlanan ve vahşileşen küreselleşmenin ve bunun 
yarattığı sonuçların, akıl almaz boyutlara ulaşan teknolojik 
gelişimin ve bilginin belirleyici unsurlar olduğu yeni bir dün-
ya sitemini tecrübe etmekteyiz.

Değerlerin yozlaşması, küresel ekonomik ve sosyal sö-
mürü, adaletsiz gelir dağılımı, aşırı tüketim, küresel ısınma, 
su kıtlığı, doğanın tahribatı, küresel terör, enerji güvenliği, 
siber güvenlik gibi konular yenidünya sisteminin insanlığı 
etkileyen temel sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Bu yeni dönemde, İslam ülkeleri ve özellikle Türkiye bü-
yük tehdit altındadır. Çok güçlü bir tarihsel kökene, devlet 
geleneğine, kültürel derinliğe ve stratejik öneme sahip ve zor 
bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin, bu yenidünya sistemin-
de her bakımdan kalkınmış ve güçlü bir ülke olmaktan başka 
bir seçeneği bulunmamaktadır. 

Sanayi çağını değerlendiremeyen Türkiye, bu yeni döne-
mi değerlendirmek zorundadır. Türkiye, bu yeni dönemde, 
özellikle yargı sistemi, eğitim ve ekonomi alanlarında olmak 
üzere ihtiyaç duyulan yapısal reformları gerçekleştirerek, 
dışa bağımlı ve tüketime dayalı ekonomik yapısını dönüştü-
rerek, uluslararası siyaset ve ekonomide etkin bir aktör ol-
mak zorundadır.



Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat | 9

Bu yeni dönem; milli, manevi ve muhafazakâr değerler 
ile modernleşmeyi, bilimi ve teknolojiyi bütünleştirebilmiş, 
dürüstlüğü, liyakati ve milli duruşu temel alan bir anlayışa 
ihtiyaç duymaktadır. 

İhtiyacımız olan şey “korku”, “kavga”, “ayrımcılık”, “ce-
halet”, “tüketim”, “gözü dönmüş rantçılık”, “kuralsızlık”, 
“kolaycılık”, “yandaşçılık”, “popülizm” değil; “kardeşlik”, 
“milli-manevi duruş”, “birlik-beraberlik”, “stratejik ve bilim-
sel bakış”, “liyakat”, “adalet”, “demokrasi” “hukukun üstün-
lüğü”, “eğitim”, “üretim”, “çalışma” ve “umut” tur.  

Yozgat’ımız geri kalkınmışlık sarmalını bir türlü kırama-
maktadır. Son dönemdeki veriler Yozgat’ın 81 vilayet içeri-
sinde en yüksek göç veren vilayet olduğunu ve nüfusunun 
sürekli olarak azaldığını göstermektedir. 18, 19. yüzyıllarda 
bile Osmanlı İmparatorluğu’nun güzide yerleşim yerlerinden 
olan Yozgat, hiç hak etmediği bu geri kalmışlık sarmalından 
kurtulmak zorundadır.

Bu çalışma günümüz insanını kuşatan ekonomik 
gerçekliğin ve bunun yarattığı sorunların anlaşılmasına 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada Dünya, 
Türkiye ve Yozgat’a ilişkin ekonomik ve sosyal verilerden 
yola çıkarak, bunlara ilişkin sorunları değerlendirmeye, 
analiz etmeye ve acizne öneriler sunulmaya gayret edilmiş-
tir.

Bu çalışma akademik bir çalışma değildir. Kullanılan ve-
riler kaynağından alınmış, analiz edilmiş, vurgulanmak is-
tenen amaca uygun olarak derlenmiş ve sunulmuştur. Ken-
di yorum ve değerlendirmelerimiz dışında, çeşitli teknik 
konulardaki analiz, yorum ve değerlendirmelerden faydala-
nılmıştır. Kullanılan kaynaklar, çalışmanın sonundaki “Kay-
naklar” bölümünde toplu olarak verilmiştir.

               S. Hatiboğlu

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ / Temmuz 2014
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I. BÖLÜM- DÜNYA

1) Küreselleşme ve Gelir Dağılımı
Özellikle 1980’li yıllardan sonra ivme kazanan 

küreselleşme olgusu, dünya ekonomik ve politik sistemini 
yeniden şekillendirmektedir. Küreselleşme; belli bir kültür, 
ekonomi ya da siyaset normunun, değer yargısının ya da 
kurumsal yapının küresel ölçekte yaygınlık kazanarak o 
alanda geçerli tek norm, değer yargısı veya kurumsal yapı 
haline gelmesini ifade etmektedir. 

Küreselleşme yeni bir olgu olmayıp bugün üçüncüsü evresi 
yaşanmaktadır. Birinci evre, 1490 yılında merkantilizmin 
etkisiyle yaşanmış ve sömürgecilikle sonuçlanmıştır. 
İkinci evre, 1890 yılında sanayileşme ve onun doğurduğu 
gereksinimler sonucunda yaşanmış ve sömürgecilik 
emperyalizmine dönüşmüştür. Üçüncü evre ise, 1970 yılında 
çok uluslu şirketlerin doğması, 1980’lerde iletişim devriminin 
yaşanması ve son olarak 1990 yılında SSCB’nin yıkılması ve 
soğuk savaş döneminin bitmesiyle yaşanmaya başlanmıştır.

 Küreselleşmenin düşünsel bazda, “devletin ekonomik 
alana en alt düzeyde müdahale etmesi gerektiği, ekonominin 
piyasa koşularında kendiliğinden dengeye geleceği” 
görüşünü savunan Klasik iktisadi doktrinle geliştiği 
söylenebilir. Ancak, küreselleşme esas itibariyle, 1980’li 
yıllardan sonra piyasa ekonomisi ve liberalleşme eğilimlerinin 
artışıyla oluşan ortamda uygulama alanı bulmuştur. Bu 
dönemde, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması, 
mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki 
engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. Böylece, 
başta ekonomik olmak üzere siyasi, sosyal ve kültürel alanda 
hızlı bir küreselleşme sürecine girilmiştir. Bu süreç 1990’lı 
yıllarla birlikte Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu daha 
da hızlanmıştır.
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Bugün yoğun şekilde etkisini hissettirmekte olan 
küreselleşme süreci insanlık için önemli sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. Kültürlerin ve değerlerin yozlaşması, 
küresel terör, küresel sağlık sorunları, gelir dağılımı 
adaletsizliği, küresel sömürü, aşırı tüketim, doğanın yok 
edilmesi gibi sorunlar bu sürecin insanlık için yarattığı 
önemli sonuçlardan bazılarıdır. 

Kültürel küreselleşme dünyayı hızla aynı yiyecekleri 
yiyen, aynı markayı giyinen bir kültüre doğru 
sürüklemektedir. Küreselleşme sürecinde gerek ekonomik 
yapılanmaya, gerek evrensel değerlere, gerekse teknolojik 
değişimlere ayak uyduramayan toplumlar kültürlerini 
yitirmeye, tek bir kültüre (güçlü olanların kültürü, batı 
kültürü) mahkûm olamaya zorlanmaktadırlar. Bu süreç, 
aynı zamanda, toplumların yerel kimlikleri üzerinde bir 
baskı oluşturulmaktadır. Özellikle içinde farklı kültürleri 
barındıran toplumlar, küreselleşme sürecinde bölünme veya 
yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bu dönemde yaşanan egemenlik savaşı, milliyetçi ve 
dinci ideolojilerin küreselleşmenin olumsuz etkilerine 
karşı bir tepki olarak yükselişe geçmesi ve silahlı eylemlere 
yönelmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu süreçte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, 
küresel ekonomiyi yönlendiren gelişmiş ülkeler ve küresel 
kurumsal güçlerin (uluslar ötesi kurumlar, şirketler, vs.) 
etkisi altına sokulmaya çalışılmakta, bu ülkelerin küresel 
sistem içindeki rolü belirlenen politikaların takipçisi ve 
uygulayıcısı olmaktan ve gelişmiş ülkeler için bir “Pazar” 
oluşturmaktan öteye geçememektedir. 

Daha önceki kapitalist sistem süreçleri (liberal kapitalizm 
ile devletçi kapitalizm) eşitsiz olduğu gibi yeni kapitalist 
sistem de (küresel kapitalizm) eşitsiz bir süreci ifade 
etmektedir. Azgelişmiş ülkelerin bir kısmı veya bu ülkelerin 
belirli bölgeleri küreselleşme çağında kapitalist gelişmenin 
ivme kazanan temposuna dâhil olabilirken, geri kalan 
bölgeleri dışlanmaktadır. 

Küreselleşme sürecinde gelir dağılımı hızla bozulmakta, 
sermaye belli ellerde toplanmaktadır. 1960 yılında dünyanın 
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en zengin yüzde 20’si ile en yoksul yüzde 20’si arasındaki gelir 
uçurumu 1/30 seviyesindeyken, bu oran 1990 yılında 1/60’a, 
2012 yılında ise 1/76’ya yükselmiştir. Bu yönüyle küresel 
kapitalist sistem sömürgeci bir yapıya sahiptir. Günümüzde 
sömürgecilik artık doğrudan bir sömürge egemenliği değil, 
daha fazla kar güdüsü ile ve borç, mali manipülasyon ve 
doğrudan yabancı yatırım gibi yeni araçlarla gerçekleştirilen 
bir süreç halini almıştır. Sömürgeciliğin yeni türünün amacı, 
coğrafi anlamda egemenlik değil, ama küresel ekonomi 
üzerinde sınırsız hâkimiyettir. Bu düzenin adı, “post-modern 
sömürü” düzenidir. Ne yazık ki, eskiden silah zoruyla 
işleyen sömürü düzeni, şimdi ekonomi politikaları kanalıyla 
ve gönül rızasıyla işlemektedir.

Küreselleşme sürecinde aşırı tüketime özendirilen ülkeler, 
ürettiklerinden daha fazla tükettikleri için sürekli olarak dış 
açık vermektedirler. Bu ülkeler açıklarını kapatabilmek için 
ise ya gelişmiş ülkelerden borç almak ya da bu ülkelerden 
sermaye gelmesini teşvik etmek, bunu sağlayabilmek için 
ise yabancı sermaye lehine, milli çıkarları aleyhine olan 
politikalar geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu ülkelere 
gelen sermaye çoğunlukla arbitraj peşinde koşan, daha 
seçici davranan, kısa vadeli ve spekülatif amaçlara yönelen 
sermaye olmakta ve bu nitelikteki sermaye hareketlerinin 
hacminin büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde finansal 
krizlere sebep olmaktadır. (1994/1995-Meksika, 1997/1998-
Asya/Pasifik, 1998-Rusya, 1999-Brezilya, 2001-Arjantin 
ve 1994/2001-Türkiye krizleri). Krizler sonrası bu ülkeler 
gelişmiş ülkelere daha çok bağımlı hale gelmekte, daha 
çok borçlanmakta ve bu sömürü düzeni bu şekilde sürüp 
gitmektedir.

Bu süreçte, gelişmiş ülkeler dünyanın geri kalanını 
sömürerek elde ettikleri müreffeh yaşamlarını devam 
ettirebilmek için az gelişmiş ülkelerin hammadde ve doğal 
kaynaklarını kullanıyor, endüstriyel atıklarını bu ülkelere 
atıyorlar. Gelişmiş ülkeler aynı zamanda daha fazla kar elde 
edebilmek için dünyanın geri kalanını gereksiz yere daha 
fazla tüketmeye zorluyor ve bu yollarla doğayı tüketerek 
kendi çıkarları uğruna insanlığın geleceğinden çalıyorlar. 

Dünyanın çoğu bu sürecin akışına kapılarak tüketim 
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kültürünü benimsemiştir. Aşırı tüketim için sürekli olarak 
geleceğimizden çalıyoruz, yaşam için zorunlu olmayan 
şeyleri daha fazla tüketebilmek uğruna yaşam için zorunlu 
kaynakları yok ediyoruz. 

Küreselleşmenin sebep olduğu aşırı nüfus artışı ve aşırı 
tüketime dünyamız ne kadar daha dayanabilecektir? 

Küreselleşmenin etkilerini özellikle nüfus, ekonomi ve 
gelir dağılımı bazında değerlendirdiğimizde şu sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır:

2) Nüfus
Özellikle 20. yüzyıldan itibaren dünya nüfusu geometrik 

bir hızla artmaya başlamıştır. 2012 yılı itibariyle dünya nüfusu 
7 milyar kişi civarındadır. 1000 yılında sadece 310 milyon 
seviyesinde olan dünya nüfusu, 1900 yılına kadar geçen 900 
yıllık sürede 1,35 milyar kişi artmışken (yıllık ortalama 1,5 
milyon kişi); 1900 yılından 1950 yılına kadar geçen 50 yıllık 
dönemde 870 milyon (yıllık ortalama 17,4 milyon kişi), 1950 
yılından 2000 yılına kadar geçen 50 yıllık dönemde ise 3,54 
milyar (yıllık ortalama 70,8 milyon kişi) kişi artmıştır. 2000 
yılından 2012 yılına kadar geçen dönemde ise yıllık ortalama 
nüfus artışı 74 milyon kişi seviyesindedir.
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Aşağıdaki grafikte dünya nüfusunun ülkeler ba-
zında sıralaması verilmektedir. Çin 1 milyar 360 mil-
yonluk nüfusu ile ilk sırada yer alırken; Hindis-
tan 1 milyar 232 milyonluk nüfus ile ikinci, ABD 316 
milyonluk nüfus ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türki-
ye ise 76 milyonluk nüfusu ile 18. sırada yer almaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere dünya nüfusu-
nun % 82,3’lük kısmını kişi başına düşen milli geliri 10 bin 
USD’nin altında olan orta ve az gelişmiş ülkeler oluşturmak-
tadır. Az gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızı gelişmiş ülkeler 
ortalamasının oldukça üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde yıllık 
ortalama nüfus artışı 1.6 milyon kişiyken; bu sayı orta ve az 
gelişmiş ülkelerde 85 milyon seviyesindedir.

2012 Dünya
Gelişmiş
Ülkeler

Orta ve Az
Gelişmiş
Ülkeler

Nüfus 7.046.000.000 1.245.911.000 5.800.089.000

% 100 17,7 82,3
Doğum (yıllık) 142.634.000 13.934.000 128.670.000
Ölüm (yıllık) 55.973.000 12.305.000 43.668.000
Doğal Nüfus 
Artışı (yıllık) 86.661.000 1.629.000 85.002.000

Aşağıdaki tabloda yer alan nüfusun yaş kompozisyonu 
verisi bu durumu desteklemektedir. Yüksek gelir grubu ül-
kelerinde yaşlı nüfus, orta ve düşük gelir grubu ülkelerin-
de ise genç nüfus toplam içinde daha yüksek paya sahiptir. 
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0-14 yaş grubunun toplam içindeki payı orta gelir grubun-
da % 26,4, düşük gelir grubunda % 36,5 seviyelerinde iken; 
söz konusu oran yüksek gelir grubunda % 18,3’tür. 15-64 yaş 
grubunun toplam içindeki payı orta gelir grubunda % 66,5, 
seviyelerinde iken; söz konusu oran yüksek gelir grubunda 
% 59,3’tür. 65 yaş üstü grubun toplam içindeki payı yüksek 
gelir grubu ülkelerde % 14,4 seviyesindeyken, düşük gelir 
grubu ülkelerde % 4,2’dir.

Nüfus Yaş Kompozisyonu, (%)
2012 0-14 15-64 65+

Dünya 29,2 63,7 7,1
Yüksek Gelir 18,3 67,3 14,4
Orta Gelir 26,4 66,5 7,1
Düşük Gelir 36,5 59,3 4,2
Türkiye 25,1 67,5 7,4
ABD 19,6 66,7 13,6
Çin 18,0 73,3 8,7
Japonya 13,1 62,5 24,4
Almanya 13,2 65,7 21,1
Rusya 15,4 71,6 13,0
İran 23,7 71,1 5,2

2050 yılına ilişkin yapılan projeksiyona göre; önümüzde-
ki 37 yıl içerisinde dünya nüfusu 7,1 milyar seviyesinden 9,6 
milyara yükselecektir. Buna göre, 2000 yılından 2050 yılına 
kadar geçen 50 yıllık dönemde dünya nüfusu yaklaşık olarak 
% 60 oranında artmış olacak. Söz konusu projeksiyona göre 
nüfus büyüklüğü bakımından ülke sıralaması da tabloda gö-
rüleceği şekilde farklılaşmaktadır. 
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Nüfus 2012 2050
1. Çin 1,357 1. Hindistan 1,652
2. Hindistan 1,277 2. Çin 1,314
3. ABD 316 3. Nijerya 440
4. Endonezya 249 4. ABD 400
5. Brezilya 196 5. Endonezya 366
6. Pakistan 191 6. Pakistan 363
7. Nijerya 174 7. Brezilya 227
8. Bangladeş 157 8. Bangladeş 202
9. Rusya 143 9. Kongo 182
10. Japonya 127 10. Etiyopya 178

Aynı projeksiyona göre, gelişmiş ülkelerden oluşan Avru-
pa ve Kuzey Amerika’nın nüfusları yatay seyrederken; orta 
ve düşük gelir grubu ülkelerinden oluşan Asya, Afrika ve La-
tin Amerika bölgelerinde nüfus ciddi anlamda artmaktadır.
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3) Ekonomi
Küreselleşme ile birlikte hem nüfus hem de üretim ve 

tüketim hızla artmaktadır. 2012 yılı itibariyle dünya toplam 
GSMH’sı (Gayrisafi Milli Hâsıla) 72,2 trilyon dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Aynı tarih itibariyle fert başına düşen GSMH’nın 
dünya ortalaması 10.249 dolar seviyesindedir. Yüksek gelirli 
ülkelerde fert başına düşen GSMH değeri dünya nüfusunun 
büyük çoğunluğunu oluşturan orta ve düşük gelir grubu ül-
kelerinin oldukça üzerindedir.

Küreselleşme ile gelişmekte olan ülkelerin milli gelir ve 
ihracatları içinde sınai ürünlerin payı gittikçe artmaktadır. 
Ancak, bu ülkelerin ithal teknolojiye bağımlı yapısı, sağlıksız 
dış ödemeler dengesi ve sık sık dış şoklara maruz kalmaları 
bu ülkeler için önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

 
Nüfus

Yo-
ğunlu-

ğu
(Km²)

GSMH (Milyar 
USD)

Kişi Başı
 GSMH 
(USD)

Ort. 
Büyü-

me
1961-
2012
(%)

 Nü-
fus

(Mil-
yon)

Pay
(%)

Yüzöl-
çüm
(1000 
Km²)

Pay
(%)2012 Değer

Pay 
(%)

          

Dünya 7.046 100,0 134.269 100,0 52,5 72.216 100,0 10.249 3,5

Düşük 
Gelir 846 12,0 16.582 12,3 51,0 569 0,8 672 3,0

Orta 
Gelir 4.898 69,5 81.876 61,0 59,8 22.130 30,7 4.522 4,9

Yüksek 
Gelir 1.302 18,5 35.812 26,7 36,4 49.517 68,5 38.029 3,2

ABD 317 4,5 9.832 7,3 32,2 16.245 22,5 51.326 3,2

Japonya 127 1,8 378 0,3 336,9 5.960 8,3 46.821 3,9

AB (27) 512 7,3 4.182 3,1 122,3 16.673 23,1 32.597 -

Çin 1.361 19,3 9.598 7,1 141,8 8.221 11,4 6.041 8,3

Hindis-
tan 1.243 17,6 3.287 2,4 378,3 1.842 2,6 1.481 5,2

Brezilya 200 2,8 8.515 6,3 23,5 2.253 3,1 11.271 4,4

Rusya 141 2,0 17.098 12,7 8,3 2.030 2,8 14.355 0,3

Türkiye 77 1,1 784 0,6 97,6 788 1,1 10.305 4,5
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On yıllık dönemler itibariyle Dünya GSMH’nın gelişimi 
analiz edildiğinde, özellikle 2000 yılından itibaren dünya 
GSMH’sının ciddi bir artış sergilediği görülmektedir. 

1961-2012 dönemini içeren 52 yıllık dönemde dünya 
ekonomisi yıllık ortalama % 3,5 oranında büyümüştür. 
Büyüme oranı, çoğunlukla gelişmekte olan ve küreselleşme 
sürecine katılmaya çalışan ülkelerden oluşan orta gelir gru-
bunda % 4,9’dur.  Yüksek gelir grubu ülkeler ortalaması % 
3,2 iken; zaten düşük gelir seviyesine sahip olan düşük gelir 
grubunun büyüme oranının % 3,5 seviyesinde olması dikkat 
çekicidir. Bu durum, küreselleşmenin düşük gelir seviyesine 
sahip olan toplumlar üzerindeki olumsuz etkisini destekle-
mektedir.
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GSMH büyüklüğü bakımından ülke sıralamasına göre 
ABD 17 trilyon dolar seviyesindeki GSMH değeri ile açık 
ara birinci sırada yer alırken; Çin 2., Japonya 3., Alman-
ya 4. ve Fransa 5. sırada yer almaktadır. Türkiye, GSMH 
sıralaması bakımından dünyanın 17. büyük ekonomisi 
konumundadır.

Kişi başına düşen GSMH sıralamasında  yıllık 100.000 do-
ların üzerindeki kişi başına düşen GSMH ile Lüksemburg 1., 
Katar 2., Norveç 3. sırada yer alırken; 80.000 dolarlık kişi ba-
şına düşen GSMH ile  İsviçre 4. ve 60.000 doların üzerindeki 
kişi başına düşen GSMH ile Avustralya 5. sırada yer almak-
tadır. GSMH büyüklüğü bakımından dünyanın 17. büyük 
ekonomisi konumunda olan Türkiye ise fert başına düşen 
GSMH sıralamasında 10.300 dolar ile 50. sırada yer almak-
tadır.
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Küreselleşme ile birlikte uluslar ötesi firmalar ortaya çık-
maya başlamıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan rakamlar, dün-
yadaki küreselleşme olgusunun gelişimini ve uluslararası 
firmaların gücünü göstermesi açısından oldukça ilgi çekici-
dir. Dünya’da artık uluslararası firmaların ulus devletlerden 
daha güçlü ve etkin olduğu bir dönem yaşanmaktadır.

Tablodan da görüleceği üzere, birçok şirketin yıllık satış-
ları ülkelerin GSMH’larını aşmaktadır. Dünya genelindeki 
en büyük 500 şirketin piyasa değerleri 23,3 trilyon dolar, yıl-
lık satışları 16,4 trilyon dolar ve yıllık net gelirleri 2,3 trilyon 
dolar seviyesindedir. İlk on şirket içerisinde dört teknoloji 
ve dört petrol şirketi olması vurgulanması gereken önemli 
bir noktadır.

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun toplam satış-
ları 2013 yılı için 215 milyar USD seviyesinde olup, aşağıdaki 
listeden de görüleceği gibi bu tutar dünya en büyük 500 şir-
keti listesinde yer alan birçok şirketin yıllık satış tutarından 
az, ABD’li Mal-Mart Stores adlı mağazalar zinciri şirketinin 
ancak yarısı kadardır. 

20
12 (Milyar 

USD)  
Ülke Pi
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Sı
ra Şirket

1 Apple ABD 559 109 26 63.300

2 Exxon 
Mobil

ABD 409 434 41 82.100

3 PetroC-
hina

Çin 279 318 21 552.800

4 Microsoft ABD 271 70 23 90.000

5 IBM ABD 242 107 16 433.362

6 Bank of 
China

Çin 236 N/R 33 408.859

7 Royal 
Dutch 
Shell

İngiltere 222 454 30 90.000

8 China 
Mobile

Hong Kong 221 82 20 175.336
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9 General 
Electric

ABD 212 142 14 301.000

10 Chevron ABD 212 237 27 61.000

 Toplam (ilk 10) 2.863 1.952 251 2.257.757

11 Wal-Mart 
Stores

ABD 208 447 16 2.200.000

12 Nestle İsviçre 207 89 10 328.000

13 Berkshire 
Hathaway

ABD 201 N/R 10 271.000

14 China 
Construc-
tion Bank

Çin 193 N/R 27 329.438

15 AT&T ABD 185 127 4 256.000

16 Procter & 
Gamble

ABD 185 83 12 129.000

17 Samsung 
Electro-
nics

Güney 
Kore

182 142 12 101.970

18 Johnson 
& 
Johnson

ABD 181 65 10 117.900

19 Wells 
Fargo

ABD 180 N/R 16 264.200

20 BHP Billi-
ton

Avustralya/
İngiltere

180 78 26 40.757

21 JP Mor-
gan Chase

ABD 176 N/R 18 260.157

22 Petrobras Birezilya 171 131 18 81.918

23 Pfizer ABD 171 67 10 103.700

24 CocaCola ABD 168 47 9 146.200

25 Google ABD 165 38 10 32.467

 25 Toplam (ilk 25) 5.616 3.266 456 6.920.464

50 Toplam (İlk 50) 8.825 5.045 747 9.169.335

100 Toplam (İlk 100) 12.804 7.698 1.069 12.622.571

500 Genel Toplam 25.338 16.441 2.332 26.533.429

Dünya genelindeki 500 büyük şirketin ülke dağılımı 
analizine göre 173 şirket ve sayı bakımından % 35, piya-
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sa değeri bakımından ise % 41’lik pay ile ABD 1. sırada yer 
almaktadır. Diğer ülkelerin sıralamaları aşağıdaki gibi olup, 
görüleceği üzere yine gelişmiş yüksek gelirli ülkeler ön 
sıralarda yer almaktadır. Dünyanın 17. büyük ekonomisi 
olan Türkiye’den hiçbir firma bu sıralama içerisinde yer 
almamaktadır.

 
Piyasa Değer

 (Milyar USD) Sayı
Ülke Değer (%) Değer (%)

ABD 10.410 41,1 173 34,6
Japonya 1.344 5,3 36 7,2
İngiltere 1.880 7,4 33 6,6
Kanada 887 3,5 25 5,0
Fransa 1.022 4,0 23 4,6
Çin 1.636 6,5 22 4,4
Almanya 913 3,6 19 3,8
Hong Kong 771 3,0 17 3,4
Güney Kore 541 2,1 15 3,0
İsviçre 880 3,5 15 3,0
Avustralya 783 3,1 14 2,8
Brezilya 764 3,0 12 2,4
Hindistan 368 1,5 12 2,4
Rusya 533 2,1 10 2,0
İsveç 269 1,1 9 1,8
İtalya 277 1,1 8 1,6
Hollanda/İngil-
tere 250 1,0 7 1,4
Meksika 219 0,9 6 1,2
Singapur 174 0,7 6 1,2
İspanya 307 1,2 6 1,2
Tayvan 188 0,7 5 1,0
Endonezya 73 0,3 3 0,6
Malezya 60 0,2 3 0,6
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Norveç 137 0,5 3 0,6
Suudi Arabistan 143 0,6 3 0,6
Tayland 75 0,3 3 0,6
Şili 45 0,2 2 0,4
Danimarka 98 0,4 2 0,4
Finlandiya 42 0,2 2 0,4
Katar 48 0,2 2 0,4
Belçika 117 0,5 1 0,2
Çek Cumhuriyeti 23 0,1 1 0,2
Israil 43 0,2 1 0,2
Birleşik Arap 
Emirlikleri 19 0,1 1 0,2
Toplam 25.338 100 500 100

Uluslar ötesi şirketler, ölçek ekonomisinden yararlanmak, 
üretim girdilerine yakın olmak ve bu suretle üretim maliyet-
lerini azaltmak, ucuz işgücünden faydalanmak ve yeni pa-
zarlara ulaşabilmek için faaliyetlerini kendi sınırları dışına 
kaydırmaktadırlar. Bu şirketler, faaliyette bulundukları ül-
kelerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak ve o ülkelerdeki 
varlıklarını güvence altına alabilmek için, karar alma süreçle-
rine ve uluslararası politik sistemin kurgulanmasına önemli 
ölçüde etkide bulunmaktadırlar. Uluslar üstü kuruluşlar bu 
tür şirketlerin lehine olacak politikaların uygulanması konu-
sunda gelişmekte olan ülkeleri yönlendirebilmektedir.

 Uluslar ötesi şirketler, aynı zamanda, rekabet güçleri-
ni devam ettirebilmek, daha çok kar elde edebilmek ve bu 
kapsamda daha çok üretebilmek ve daha çok satabilmek için 
tüm dünyada tüketim alışkanlığını değişik metotlarla özen-
dirmektedirler. 
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4) Gelir Dağılımı
Küreselleşme ile birlikte dünya nüfusu, tüketim ve buna 

paralel üretim hızla artarken; dünya toplam gelirinin dağılı-
mındaki adaletsizlik de artarak devam etmektedir. 2012 yılı 
itibariyle, Dünya nüfusunun % 12’sini oluşturan düşük gelirli 
ülkeler dünya toplam GSMH’sından ancak % 0,8’lik pay ala-
bilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık % 70’ini oluşturan 
orta gelir seviyesindeki ülkelerin dünya GSMH’sından aldığı 
pay ise % 30,7’dir. Buna karşın, dünya nüfusundaki % 18,5’lik 
pay ile yüksek gelirli ülkeler dünya GSMH’sının yaklaşık % 
69’una sahiptirler. 

Grafikten de görüleceği üzere; dünya nüfusunun % 
18,5’ini oluşturan yüksek gelirli ülkelerin 38.029 USD sevi-
yesindeki ortalama fert başına düşen GSMH’sı düşük ge-
lirli ülkelerin 56,6, orta gelirli ülkelerin 8,4 ve dünya ortala-
masının yaklaşık 3,7 katı seviyesindedir.
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Sivil toplum örgütü İntermon Oxfam tarafından hazır-
lanan bir rapora göre; dünyadaki zenginliğin neredeyse 
yarısı (%46) dünya nüfusunun yüzde 1’inin elinde bulun-
maktadır. Oxfam’ın araştırmasına göre, dünyada en zengin 
konumda bulunan 85 insanın toplam serveti, dünyadaki 
en fakir 3,5 milyar insanın toplam malvarlığına denktir. 
Rapora göre; dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin 
serveti 110 trilyon dolar seviyesindedir. Bu miktar, dün-
yanın yüzde 50’lik kısmını oluşturan insanların elindeki 
toplam varlığın 65 katına denk geliyor. Dünyadaki sosyal 
dengenin geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde bozulduğu 
savunulan raporda, zenginler ve fakirler arasındaki farkın, 
geri dönüşü olmayan bir sürekliliğe girme tehdidiyle karşı 
karşıya olduğu ileri sürülmektedir. Raporun sonuç metnin-
de “Ekonominin elit kısmı, ekonomi oyununun kurallarını 
istedikleri gibi değiştirebilmek için siyaset gücünü tutsak 
almıştır.” ifadesine yer verilmektedir.

Söz konusu gelir dağılımı adaletsizliği dünyanın huzur-
lu bir ortam olmasının önündeki en büyük engeldir. Bir ta-
rafta aç ve sefil çoğunluk diğer tarafta sınırsız harcama yapan 
ve dünya nimetlerini fütursuzca tüketen bir azınlık var. “Biri 
yer biri bakar, kıyamet bundan kopar” diye bir söz vardır. 
Böylesi bir adaletsizliğin şiddete yol açmaması beklenemez. 
Bu sebeple, bu büyük dengesizlik, uygulanacak sosyal politi-
kalarla dengelenmek zorundadır.
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5) Dünyamızı Yok Ediyoruz!
15 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamayla (Bing 

Bang) evren oluşmuş, 5 milyar yıl önce dünya kütlesi mey-
dana gelmiştir. Günümüzden 3,7 milyar yıl önce ortaya çı-
kan canlılık 2,5 milyon yıl önce meydana gelen büyük buzul 
çağıyla önemli ölçüde azalmış ve kimi türler tamamen yok 
olmuştur. Büyük Buzul Çağı ile soğuyan yerküre, ancak 200 
bin yıl kadar önce ısınmaya başlayarak canlı türlerine daha 
geniş yaşam imkânları sağlamaya başlamıştır. (Bilimin, bil-
ginin ve tarih bilincinin çok kısıtlı olduğu bir dönemde, Kur-
an’ı Kerim hem dünya hem dünya üzerinde yaşayan canlılar 
hakkında pek çok bilimsel bulgu sunmuştur. Atmosferin kat-
manları, hücrenin yapısı, evrenin tasarımı ve henüz yakın za-
manlarda ulaşabildiğimiz birçok bilimsel veri, günümüzden 
1.400 yıl önce “Anlayabileceğimiz bir dille” bize sunulmuş-
tur.)

Dünyamız, mekân ve zaman boyutunda bilebildiğimiz 
kadarıyla (!) akıl almayacak büyüklükte bir evren içerisinde, 
bilindiği kadarıyla yaşama elverişli bulunan tek gezegendir. 
Gökyüzünde izlediğimiz yıldızların ışığı onlarca, yüzlerce 
hatta milyonlarca yıl önce oluşan ışık ve bize henüz daha yeni 
ulaşıyor. Bunlar bizim mevcut teknolojik imkânlarla bilebil-
diklerimiz. Belki Evren mevcut bilgilerle bilinenden çok daha 
büyük ve büyümeye de devam ediyor. 

Bize en yakın gezegen olan Venüs Dünya’dan 40 milyon 
km, Pluto gezegeni ise yaklaşık 6 milyar km uzaktadır. Pluto 
gezegenine yolculuk dünyanın çevresini (40.000 km) 150.000 
kez dönmek anlamına gelir ve böyle bir araba yolculuğu ise 
7.000 yıl demektir. En yakın yıldız olan Proxima Centauri 
40 trilyon km uzaklıktadır. Araba ile bu yolu kat etmek 46 
milyon yıl alır. Şu ana kadar görülebilen en uzak galaksi 12 
milyar trilyon km uzaktadır. Bu mesafe 1 milyon kere trilyon 
yıl araba yolculuğu demektir. Evren herhangi bir noktada her 
yöne doğru en az 12 milyar kere trilyon km büyüklüktedir.

Işık saniyede 300.000 km yol alır. 1 ışık yılı 9,46 trilyon 
km’dir. 1 parsek 3,26 ışık yılı kadardır. Gece gökyüzünde 
Proxima Centauri yıldızını gözlemlerken, aslında onun 4 yıl 
önceki halini gözlemlemekteyiz. Kuğu takımyıldızından De-
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neb 3.200 ışık yılı uzaklıktadır. Biz onun ancak M.Ö. 14. yüz-
yıldaki halini görmekteyiz. 

Samanyolu aslında 1.000 ışık yılı kalınlığında, 100.000 ışık 
yılı genişliğinde ve 100 milyar yıldızdan fazla oluşum barın-
dıran galaksimizin içerden görüntüsüdür. Evren’de milyar-
larca galaksi olduğu biliniyor.

Bu bilgiler dünyamızın içinde bulunduğu Evren’in bü-
yüklüğünü ifade etmektedir. İşte, dünyamız bu sonsuz bü-
yüklükteki Evren’in bilindiği kadarıyla canlı yaşamına 
uygun olan tek gezegenidir. Ama ne yazık ki biz insanlar 
dünyamızı da yaşanacak bir yer olmaktan çıkarabilmek 
için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya hızla kirletilmekte, 
doğa yok edilmektedir. Hava, su, toprak ve atmosfer kirle-
niyor. Doğanın dengesi her geçen gün bozuluyor.

Üretim artışına paralel artış gösteren enerji kullanımı sera 
gazı ve kirletici emisyonları ve artık ile atıkların da artmasına 
sebep olmaktadır. Hepsi de petrol ürünlerine bağımlı olan 
ulaşım araçlarının sayısı ve kullanımı ile emisyonları ve kir-
leticilikleri sürekli artmaktadır.

Küresel ısınma nedeniyle 20. yüzyılda deniz seviyelerinde 
yaklaşık 25 cm’lik bir artış oldu, önemli buzulların bir kıs-
mı yitirildi, bir kısmında da önemli oranlarda geri çekilmeler 
gözlendi, dünyanın çeşitli yerlerinde yağış miktarları değişti, 
dünyanın kimi bölgelerinde yaşanan fırtınalar ve seller arttı. 
Bütün bunların yanı sıra, geçtiğimiz yüzyılda dünyanın sı-
caklığı yaklaşık 0,6 °C kadar arttı. Artan sıcaklık yüzünden 
kimi bölgelerde tarımın çok zarara uğrayacağı, kuraklık ve 
temiz su sıkıntısının baş göstereceği, bölgesel su dengelerin-
de bozulmaların, yüzey akışı ve toprak neminde değişimlerin 
olacağı, Hollanda, Bangladeş ya da Mississippi deltası gibi al-
çak bölgelerde ciddi toprak kayıpları olacağı, ormanlar, sulak 
alanlar gibi doğal ekosistemler üzerinde büyük baskılar olu-
şacağı, böcek ve kemirgen hayvanların taşıdıkları hastalıklar 
yüzünden sağlık sorunlarının artacağı ve göçlerin yaşanacağı 
tahmin edilmektedir.

Dünya’da yaklaşık 1,4 milyar kişi yeterli içme suyun-
dan, 2,3 milyar kişiyse sağlıklı sudan yoksun. Dünya’nın 
1/3’ü önemli boyutlarda su sıkıntısı çekerken bu oranın 
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önümüzdeki dönemde daha da artacağı öngörülüyor. Dün-
yanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü’nün yüzde 
60′ı kurumuş durumda. Su sıkıntısının dünya genelinde elde 
edilen hasatın yüzde 10 oranında düşmesine neden olacağı 
tahmin edilmektedir. Dünya nüfusu bugün 7 milyar, 2050′de 
9.6 milyar olacak. Su ihtiyacı da buna paralel artacak. 

Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının dünya or-
talaması 1.600 m³’tür. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık 
kullanılabilir su miktarı 1.519 m³ civarındadır. Bu bakımdan, 
Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 
su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konu-
mundadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için 
nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durum-
da 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 
1.120 m³/yıl civarında olacağı söylenebilir. Ayrıca, bütün bu 
tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edil-
meden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. 

Tahminlere göre, küresel ısınma, sanayileşmeyle birlikte 
artan kirlilik ya da aşırı nüfus artışı gibi nedenler yüzünden 
önümüzdeki birkaç on yıl içinde çok ciddi su sıkıntısı çekile-
cek. Küresel ısınma ve su kıtlığı, önümüzdeki on yıllarda 
dünyamız ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri ola-
cak ve dünya siyasetini belirleyecek.

İçinde yaşadığımız bölge, su bakımından dünyanın en zor 
durumda olan bölgesi konumundadır. Bu nedenle de, bölge-
de çatışmalar eksik olmamaktadır. 

Isınma ve kuraklaşma ile erozyon, çölleşme, kentleşme 
ve sanayileşme sonucu su kaynaklarının ve verimli top-
rakların kısıtlanmasına karşılık nüfus artışının sürüyor 
olması, insanlığın geleceği açısından ciddiyetle üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Nüfusumuz sürekli artış 
gösteriyor; ama kaynaklarımızda bir artış yok. Aksine, uy-
gulanan politikalar ve aşırı tüketim hevesiyle kaynakları-
mız her geçen gün daha da tükeniyor.

Çeşitli kanallarla tarih boyunca diğer ülkeleri sömürmüş 
ve hala sömürme arzusunda bulunan, kendi ülkesinin gele-
ceğini güvenceye alabilmek için enerji başta olmak üzere do-
ğal kaynakları kontrol etmek, kendi çıkarları doğrultusunda 
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dünya siyaset ve ekonomisini dizayn etmek isteyen ülkeler 
bu niyetleri dolayısıyla kaynaklarının önemli bir kısmını in-
sanlık için büyük bir felakete sebep olan askeri harcamalara 
ayırıyorlar. (ABD-786 milyar USD, Çin-180 milyar USD, Rus-
ya-80 milyar USD, Suudi Arabistan-60 milyar USD, İngilte-
re-60 milyar USD, Fransa-60 milyar USD, Japonya-50 milyar 
USD, Almanya-47 milyar USD, Hindistan-44 milyar USD, 
Türkiye-18 milyar USD). Bu tarz niyetleri olmamakla birlikte 
diğer ülkeler de bu tehdit söz konusu iken en azından kendi-
lerini savunabilmek için aynı şekilde kaynaklarının önemli bir 
kısmını askeri harcamalar için ayırmak zorunda kalıyorlar. 

 
Biz insanlar doğal ihtiyaçlarımızın çok ötesinde tüketiyo-
ruz. İsteklerimizin sınırı yok. Aslında insanlar ihtiyaçlarının 
çok ötesinde tüketmek için zorlanıyorlar. Mevcut ekonomik 
düzen ve gelişmiş ülkelerin ekonomik güçlerini arttırma ve 
devam ettirebilme sevdası bu durumu zorunlu kılmaktadır. 
Daha çok tüketim demek daha çok üretim ve yok olan ve kir-
letilen doğal kaynaklar anlamına gelmektedir. 

Biz de Türkiye olarak tam bir tüketim toplumu olduk. Tü-
kettikçe mutlu olacağımız ve batı dünyasının standartlarını 
yakalayacağımız yanılgısı içindeyiz. Biz insanlar zorunlu 
olmayan şeylerden daha fazla, daha fazla tüketme sevda-
sıyla yanıp tutuşurken; yaşam için zorunlu olan havayı, 
suyu, toprağı, yeşili yok ettiğimizin ve gelecek nesilleri bir 
yudum temiz suya, bir nefes temiz havaya, bir avuç temiz 
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toprağa ve bir tutam yeşile muhtaç bırakacağımızın farkın-
da mıyız acaba?

M. Gandi’nin Birleşik Krallığın kalkınması ile ilgili olarak 
‘Bugünkü zenginliğinize ulaşırken Dünya’nın kaynaklarını 
tükettiniz, Hindistan’ın kalkınması için kaç Dünya gerekir?’ 
sorusuyla vurguladığı gibi ekonomik büyüme ve kalkınma 
yarışında öne geçmiş ülkelerin bugünkü yaklaşımları ile dün-
ya nüfusunun onların yaşam standartlarına ulaşması hede-
fi gerçekçi midir? Ya da bunun maliyeti nedir? Dünya buna 
dayanabilir mi?

6) Dünyamızın Geleceği
Sürekli bir değişim süreci yaşıyoruz. İnsanlık sürekli bir 

arayış içerisinde ve insan doğası değişimi zorluyor. 

Son dönemde uzay teknolojisi, bioteknoloji, nanoteknolo-
ji, nörofarmokoloji ve genetik bilimi alanlarında yaşanan hız-
lı gelişim, geleceğin bugünkünden çok farklı olacağına işaret 
etmektedir.

“Nano” sözcük olarak, bir fiziksel büyüklüğün bir milyar-
da biri anlamına gelmektedir. Yeni teknolojilerin sağlık hiz-
metlerinde başarıyla uygulanması, DNA’yla ilgili teknoloji-
lerin gelişmesi bilim insanları ve mühendisleri her gün daha 
küçük boyutlara (nano ölçek) inmeye, daha az yer kaplayan, 
daha az enerji harcayarak daha hızlı çalışabilen aygıtlar yap-
maya teşvik etmektedir.

Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek teknolojik ilerleme 
sayesinde, insansız arabalar, akıllı yollar, akıllı binalar, insan-
sız üretim tesisleri, uzaktan kimlik doğrulama, herhangi bir 
aracı nesne kullanmadan uzaktan ödeme vb. pek çok yenilik 
bizi bekliyor olacak. 

Toplumsal yapı ve yaşam tarzımız da bu gelişmelere, ye-
niliklere ve yeni teknolojilere paralel olarak şekillenecek. 
Bu şekillenme nasıl olacak? Değerlerimiz, kültürümüz, 
aile yapımız, düşünce yapımız, zevklerimiz, öncelikleri-
miz nasıl etkilenecek? Biz bunlara hazırlıklı mıyız? Biz bu 
“yeni”leri istiyor muyuz? Yeni toplumsal yapıyı ve yaşam 
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şekillerimizi kabul edecek miyiz ve bunlarla daha mutlu 
olabilecek miyiz?

•	Nanoteklojideki hızlı gelişme sayesinde geleceğin 
bilgisayarları bugünkülerden kat kat küçük ve çok daha 
hızlı olacak. İnanılmaz işler becerebilen küçücük teknolo-
jik ürünler üretilecek. 

•	Teknolojik gelişim sayesinde geleceğin araçları çok 
daha hızlı olacak ve mesafeler daha da kısalacak. Önü-
müzdeki dönemde kara, su ve havada gidebilen bir tür 
sessiz bireysel taşıtlar geliştirilebilecek. 

•	Eşya, araç ve binaların yüzeylerine kaplanacak gü-
neş pilleri ile kendi enerjisini üreten sistemler mümkün 
olacak.

•	Nanoteknoloji sayesinde bakterilere karşı antibiyotik 
salgılayan, ıslanmayan, yanmayan, kurşun geçirmeyen, 
vücudu belirli bir sıcaklıkta tutan, kendi kendini temizle-
yen, buruşmayan vb. özellikli giysilere sahip olabileceğiz. 
Bu kumaşlardan üretilen giysiler aynı zamanda, hareket 
enerjisinden elektrik üretip insan vücuduna yerleştirilen 
ya da yanında taşınan düşük güçlü cihazların çalışmasını 
ve pillerinin şarj edilmesini sağlayarak enerji problemini 
ortadan kaldırabilecek.

•	İnsan genomu, bir insanın oluşması için gerekli olan 
kalıtsal bilgilerin tümüne verilen addır. İnsan genomunun 
fiziksel haritasının tamamına yakını aydınlandı. Bu sayede, 
hastalıkların moleküler temellerinin aydınlatılmasının, 
kalıtsal hastalıkların yan ısıra Kanser, Alzheimer, Parkin-
son gibi yaygın hastalıkların da erken tanı ve gen düze-
yinde tedavisini olası hale getirmek mümkün olabilecek. 
Vücuda yerleştirilebilecek biyolojik algılayıcılar sayesinde 
insanların sürekli izlenmesi gereken biyolojik verileri ve 
kan değerleri anlık analiz edilerek iletişim sistemleri üze-
rinden uzaktaki doktoruna raporlanabilecek. Bu sayede 
hastalıklar ya da vücuttaki rahatsızlıklar erkenden tespit 
edilerek anında müdahale edilebilecek.

•	Gelecekte her insan için özel ilaç üretilecek. Gene-
tik şifre bilgileri kullanılarak insan sağlığı ile ilgili ola-
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sı sorunlar daha önceden bertaraf edilebilecek ve bu 
sayede insan ömrü uzayacak. Önümüzdeki dönemde 
bir göğüs röntgeni parasıyla, genlerimizin tam metnini 
öğrenebileceğiz. Doktor elimize aynı şikâyetle gitmiş orta-
lama bir kişiye verilen reçeteyi değil, bizim genomumuza 
tam uyan reçeteyi verecek. Bu hiç kuşkusuz iyi bir şeydir; 
ancak kişisel çıktımız dehşet verici bir kesinlikle sonumu-
zu da öngörecek. Böyle bir bilgiyi isteyecek miyiz? 

•	Önümüzdeki dönemde nörobiyolojideki gelişme, 
beyne ilişkin anlayışımızda bir devrim yaratmış olacak. 
Beynin sırları, zihin, öğrenme, düşünce süreçleri anlaşılmış 
olacak. Bu gelişmeler sayesinde beyin değiş tokuşu, yapay 
zekâ, düşünce okuma mümkün hale gelebilecek. Yetişkin 
beyinlere nöron katmanları ekleyerek IQ düzeyini yük-
seltmek ve daha gençken sahip olunan bellek yetilerini 
yeniden kazanmak mümkün olabilecek. 

•	Elli yıl içinde, eğitimli yardımcılar gibi hareket edebi-
len robotlara sahip olabileceğiz. Japon Robot Derneği’nin 
(JARA) yayımladığı rapora göre; 2020 yılında ev ve iş yer-
lerinde kullanabileceğimiz birçok robot çeşidi ortaya çıka-
cak ve bu robotlar insanlara hem günlük işlerinde, hem 
de bilimsel deney ve araştırmalarında yardım edebilecek-
lerdir. 

•	Kozmik tarihin izi, başlangıca (Big-bang-Büyük pat-
lama) bir saniye yakın noktaya kadar sürülebiliyor. An-
cak kozmik genişlemenin ilk milisaniyesinde ve kara de-
liklerin iç kesiminde geçerli temel fiziğin meçhul kaldığı 
koşulları henüz çözebilmiş değiliz. Gelecek teknolojileri 
bu sırların çözülmesini sağlayacak. Elli yıl içinde Ay’da, 
Mars’ta ve Jüpiter çevresinde üsler kurulmuş olacak. İn-
sanoğlu Evren’i keşfetme uğraşında önemli mesafeler kat 
edilebilecek.

•	Gelecekte bilgi edinmek öylesine kolay hale gelecek 
ki, insanın öğrenmek istediği şeyi yüksek sesle söylemesi 
yeterli olacak. Sanal deneyimlere kolayca ulaşma imkânı 
olacak ve dünyanın en iyi öğretmenleri her an sanal or-
tamda hazır duracak. Internet yerini enformasyon ışınları 
ile dolu siber-küreye bırakacak. Bu küreler sürekli yanı 
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başımızda bizimle birlikte dolaşacaklar. 

•	Bilgi işlem hızlarının son yıllarda olağan üstü artma-
sı ve ses tanıma teknolojilerinin oldukça gelişmesinin de 
bir sonucu olarak gerek metin ve gerekse konuşma içe-
riklerinin gerçek zamanlı tercümesine imkân verecektir. 
Henüz tatminkâr olmasa da bazı uygulamalarını görmeye 
başladığımız bu teknolojiler sayesinde insanlar, internet 
üzerindeki bilgilere istedikleri dilde erişebilecekler, radyo 
/ TV yayınlarını istedikleri dilde izleyip dinleyebilecekler, 
hatta telefonun ucundaki insanların her biri kendi dilinde 
konuşarak anlaşabileceklerdir.

Akıl almaz hızla gelişen teknoloji insan yaşamına önemli 
etkilerde bulunacak. Bu etkilerin bazıları yaşamı kolaylaştı-
rırken, aynı zamanda da insan yaşamı için daha büyük tehli-
kelere yol açabilecektir. Mesela;

• İnsan ömrünü uzatmak ya da kalıtsal hastalıklara 
engel olmak amacıyla başlatılan, ancak ebeveynlerin, 
istedikleri fiziksel özelliklerde çocuk sahibi olmalarına 
kadar gidebilecek sonuçlara gebe olan genetik 
araştırmaların ve insan duygu ve davranışlarını etkileyen 
ilaçların yaygın kullanımı insan doğasını ne ölçüde 
değiştirecektir? Genetik araştırmaların sonucunda insan 
onuru kavramı nasıl bir şekil alacaktır? Bireysel boyutta 
bile yanıtlanmamış sorularla ilerleyen bu araştırmaların 
toplumsal sonuçları ne olacaktır?

• Eğer beyin parçalarını değiş tokuş edersek ya da 
genleri ekler ve çıkarırsak, sonuçlarından kim sorumlu 
olacak? Beynin içine bakmak ve bir kişinin düşüncelerini 
ya da duygularını anlamak-örneğin bir kişinin katil, ta-
cizci veya tecavüzcü olmaya yatkın olduğunu kestirmek- 
mümkün hale geldiğinde, bu bilgilerle ne yapacağız?

• Biyolojik silahların kötü niyetli olanların eline geç-
mesi durumunda insanlık çok büyük felaketlerle karşılaş-
ma riski ile karşı karşıya kalacak mı?

• Uzay teknolojisinde ilerde olan ülkeler dünya üze-
rinde hâkimiyet kuracak bir konumda olacaklar. Bu alan-
daki teknoloji kötü niyetli olanların elinde dünya için bü-
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yük bir tehdit unsuru oluşturacak mı?

Uzay teknolojisi, nanoteknoloji, enerji, genetik bilimi ve 
diğer alanlardaki gelişmeler önümüzdeki dönemde insan 
ve toplum yaşamının yeni şeklini almasında belirleyici un-
surlar olacak. Geleceğin dünyasının yeni düzeni; sayılan 
alanlardaki gelişmeler, bu gelişmeleri kontrol edenler, bu 
gelişmelerin insanlık için sunacağı fırsatlar ile tehditler ve 
tehditlerin kontrol süreçleri tarafından belirlenecek. Bu 
alanlarda başarılı olan toplumlar, geleceğin dünyasında 
lider konuma yükselecek. Uluslararası siyasal sistem yeni-
den şekillenecek. Bugün kıymetli olan birçok şey değerini 
kaybedecek ve daha başka şeyler daha kıymetli hale gele-
cek.

Belki de gelişim o kadar hız, maddeci yapı o kadar ağır-
lık kazanacak, yaşam o kadar makineleşecek, tüketim o ka-
dar artacak, doğa o kadar hızlı yok edilecek ve yeniliklerin 
ortaya çıkardığı tehditler fırsatların o kadar önüne geçecek 
ki, medeniyetin yükseltilmesi gayretiyle yapılan çalışmalar 
bir noktadan sonra medeniyetin gerilemesine yol açacak. 
Kim bilir, belki de bizim içinde bulunduğumuz medeniyet 
seviyesi medeniyet seviyesinin en zirve noktasıdır.

Şu bir gerçek ki, gelişim ve değişime bağlı olarak insan 
ve toplum yaşamı her geçen gün daha maddeci bir yapı arz 
ediyor. Yaşam standartları artarken, insanlar kendilerini 
daha mutsuz hissediyor, daha içine kapanıyor, bireysel men-
faatler daha ön plana çıkıyor. Bireysel bazdaki bu tutum ise 
akabinde toplumsal yaşamı şekillendiriyor. 

Dünyanın daha huzurlu bir yer olabilmesi için insanlık tü-
ketim alışkanlıklarını değiştirmeli, menfaatler ve madde ye-
rine değerler ön plana çıkarılmalı, birbiri ile tüketim ve lüks 
konusunda yarışmaktan, birbirlerine üstünlük sağlama hır-
sından vazgeçmeli, kendisini düşündüğü kadar da toplumun 
diğer fertlerini de düşünmelidir. 
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II. BÖLÜM-TÜRKİYE

1) Genel Değerlendirme
Türkiye, küreselleşme sürecine 1980’li yılların 2. yarısın-

dan itibaren dâhil olmaya başlamıştır. Bugün itibariyle; tü-
ketime dayalı ve dışa bağımlı ekonomik yapısı ve sosyo-e-
konomik göstergeleri dikkate alındığında, Türkiye’nin 
küreselleşme sürecinden fayda sağlayan ülkelerden biri ol-
duğunu söylemek pek mümkün değildir. Türkiye, küresel 
sisteme avantajlı bir konumda dâhil olabilmek için gerekli 
olan ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda yapısal düzen-
lemeleri sistemli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirememiştir. 

Türkiye, tarihi, kültürel mirası ve jeo-stratejik önemi 
dikkate alındığında diğer gelişmekte olan ülkeler ile 
mukayese edilemeyecek bir üstünlüğe sahiptir. Dolayısıy-
la, Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden daha başarılı 
bir kalkınma performansı sergilemek durumundadır. Buna 
karşın, son elli yıllık süreçte Türkiye ekonomik anlamda 
önemli bir gelişim kaydetmiş olmakla birlikte, 1960’lı yıllarda 
Türkiye ile benzer seviyelerde olan bazı ülkelerin bu anlam-
da daha büyük bir gelişim kaydettikleri görülmektedir. Ör-
neğin, 1960-2013 döneminde Güney Kore fert başına düşen 
GSMH tutarını 254 kat, Singapur 114 kat, Çin 88 kat, Japonya 
68 kat, Portekiz 67 kat, İspanya 65 kat, Brezilya 52 kat artırır-
ken; Türkiye 37 kat arttırmıştır. 
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Fert Başına GSMH (USD) 1960 2013 Artış
Güney Kore 94 23.838 253,6
Singapur 464 52.918 114,0
Çin 75 6.569 87,6
Japonya 578 39.231 67,9
Portekiz 306 20.633 67,4
İspanya 454 29.409 64,8
Brezilya 209 10.958 52,4
Italya 893 33.309 37,3
Türkiye 291 10.745 36,9
Yunanistan 602 21.617 35,9
Orta Gelirli Ülkeler Ortalaması 134 4.543 33,9
OECD 1.399 37.225 26,6
Dünya Ortalaması 464 10.281 22,2
Iran 241 5.039 20,9
ABD 2.984 52.839 17,7

Küreselleşme süreci ile birlikte hız kazanan dış ticaret-
teki liberalleşme Türkiye’nin aleyhine işlemektedir. Özel-
likle AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması sonrası 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi hızla artmış olmakla birlikte; dış 
ticaret açığı da yüksek ve süreklilik arz eden bir yapıya ka-
vuşmuştur. Türkiye, ithalata bağımlı bir ihracat yapısına sa-
hiptir. Bu yapı dış ticaret hacmi büyüdükçe dış açıkların daha 
da artmasına, ihracatın ithalatı karşılama oranının düşmesine 
yol açmaktadır. Bunun yanında uygulanan kur politikası da, 
özellikle ithal tüketimi ve dolayısıyla ithalatı hızla arttırarak 
dış açıkları körüklemektedir. 

Enerjide aşırı ölçüde dışa bağımlılık yüksek derecedeki 
dış açığın önemli nedenlerinden birisi olup, bu yapı aynı 
zamanda enerji güvenliği bakımından ciddi bir risk oluştur-
maktadır.

Yüksek tutarlı ve süreklilik arzeden cari açığın ve ta-
sarruf yetersizliğinin sebep olduğu dış finansman gerek-
sinimi kapsamında ülkemize gelen ve “Sıcak Para” olarak 
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adlandırılan kısa vadeli sermaye hareketleri, Türkiye’yi 
krizlerle yüz yüze bırakmaktadır. (1994, 2000 ve 2001 kriz-
leri). Dışardan gelecek paranın doğrudan yabancı sermaye 
şeklinde olması, ülkeye gelerek üretime dönük kalıcı yatı-
rımlar yapması beklenmekte ve ancak bu şekildeki yabancı 
sermaye ülkeye katkı yapmaktadır. Ancak, ülkemize gelen 
para daha ziyade sıcak para şeklinde olmakta ve uygulanan 
faiz ve kur politikaları çerçevesinde spekülatif kazanç elde 
etmeyi amaçlamaktadır. Sıcak para ülkeye geldiği dönemler-
de genelde bir bahar havası yaşanmakta ancak şartlar değişip 
ülkeyi terk ettiğinde ise ülkemiz krizlerle karşı karşıya kal-
makta ve ciddi bedeller ödemektedir. 

Halkımız, kredi kartı, taksit imkânları ve tüketici kredi-
leri yoluyla henüz kazanılmamış gelirlerini de bugünden 
tüketmeye teşvik edilmekte ve bu şekilde reel olmayan bir 
ekonomik canlanma yaşanması sağlanmaktadır. Ancak, tec-
rübeler göstermektedir ki bu tarz bir politikanın kaçınılmaz 
sonucu ekonomik durgunluk ve kriz olmaktadır.

Gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde Borç/GSMH 
oranı hala makul seviyelerde olsa da, Türkiye’nin ciddi ölçü-
de dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı veren ve bu anlamda 
dışa bağımlı bir ülke olduğu ve büyümenin üretimden ziyade 
tüketim kanalıyla sağlandığı gerçekleri ile birlikte değerlendi-
rildiğinde özellikle birey ve şirketler üzerindeki borç yükü 
ülkemiz için önemli bir risk kaynağı teşkil etmektedir.

Toplumsal huzur ve barışın, kalkınmanın ve sağlıklı işle-
yen demokrasi ve hukuk devletininn vazgeçilmez bir unsuru 
olan tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir Yargı sisteminden çok 
uzağız. 

Sürekli değiştirilen, çağın gerçeklerinden uzak ve ideo-
lojik kaygılarla geliştirilen eğitim sistemi ve uygulamaları 
geleceğimizin umudu çocuklarımızın çağın gereklerine 
uygun bir eğitim almalarına imkân sağlamaktan uzaktır. 

Tarım ve hayvancılık politikaları milyonlarca çiftçimizi 
toprağını işleyemeyecek duruma getirerek iç göç olgusuna 
ivme katmaktadır. Tarım sektöründen kaynaklanacak olan 
istihdam açığının iş ve meslek sahibi yapılmasına ilişkin cid-
di politikaların uygulamaya konulmaması durumunda, aşırı 
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işsizlik ve hız kazanan iç göç ülkemizi ciddi sosyal problem-
lerle karşı karşıya bırakma potansiyeli taşımaktadır.

Sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz önemli gelişme 
göstermiş olmakla birlikte gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduk-
ları standartların gerisindedir. 

Kötü yönetim, yönetimde istikrarsızlık, yolsuzluk, il-
timas, şeffaf olmayan ve hantal yönetim yapısı ve hukuk 
devleti ilkelerinin tam manasıyla uygulanamaması, gelir 
dağılımı adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği kalkınma, sağlık-
lı toplumsal yapı ve toplumsal huzurun önündeki önemli 
engellerdendir.

Yerel yönetimlerin yöresel değerlerin, kültürün ve sanatın 
korunması ve yaşatılması, yerel anlamda kalkınmaya destek, 
halka sosyal alanlar kazandırmak, eğitime destek, sporun 
desteklenmesi, meslek kazandırma (Bu kapsamda, işsiz hal-
ka el sanatları ve yöresel ürünler üretimi konusunda beceri 
kazandıracak organizasyonlar çok önem arzetmektedir.) gibi 
çok temel görevleri bulunmaktadır. Kalkınmanın önemli 
unsurlarından olan yerel yönetimler sosyal belediyecilik ve 
yerel kalkınma amaçlarını terk ederek kar odaklı hareket 
eden şirketler haline gelmektedirler. Nüfusun büyük ço-
ğunluğunun yaşamakta olduğu kentlerimiz, uygulanan rant 
odaklı politikalar ve sosyal hizmet yerine kar hedefli yakla-
şımlar neticesinde yaşanabilir alanlar olmaktan çıkmaktalar. 

Dünya mutluluk endeksi, iyi yaşam endeksi, insani geliş-
me endeksine ilişkin uluslararası karşılaştırmalarda Türki-
ye’nin bulunduğu yer adeta yukarıda sayılan sorunların ve 
eksikliklerin yansımaları niteliğindedir.

Columbia Üniversitesi’nin hazırladığı ve 2012 yılında 
yayınladığı, 150 ülkenin mutluluk endeksleri ile ilgili ilk 
bilimsel çalışma olan “Dünya Mutluluk Raporu’na” göre; 
Türkiye, 78. sırada yer almaktadır. Listede ilk sırayı 10 üze-
rinde 7,6 puanla Kuzey Avrupa ülkeleri Danimarka, Nor-
veç ve Finlandiya alırken, dünyanın en az mutlu ülkeleri ise 
Togo, Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti olmuştur. Hollanda, 
Kanada, İsviçre’nin ilk üçten sonra geldiği raporda, Avustral-
ya 9., İrlanda 10., ABD 11., İngiltere 18., Kazakistan 59., Lit-
vanya 60., Belarus 62., Estonya 72., Rusya 76. ve Ukrayna 91. 
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sırada yer almaktadır. 

Dünyaca ünlü ekonomistler John Helliwell, Richard La-
yard ve Jeffrey Sachs tarafından hazırlanan raporda, mutlu-
luğun tek kaynağının zenginlik olmadığı, siyasi özgürlük, 
güçlü sosyal bağlar ve rüşvetin olmamasının mutluluk için 
gelir seviyesinden daha güçlü bir etkiye sahip olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Kişisel olarak ise sağlık, iş güvenliği, 
istikrarlı aile yapısı mutluluk için zorunlu etkenler arasın-
da yer almaktadır. Rapora göre; “yaşam standardı artar-
ken mutluluk da genel olarak artıyor, işsizlik, ölüm ya da 
ayrılık kadar mutsuzluk oluştururken; iş güvenliği ve iş 
tatmini, fazla ücretten daha etkili mutluluk sağlıyor. Tüm 
ülkelerde “sağlık”, kişisel mutluluk için birinci derecede 
etkiye sahip. İstikrarlı aile yapıları ebeveyn ve çocukların 
mutluluğunda önemli yer tutmakta. Gelişmiş ülkelerde ka-
dınlar erkeklere göre daha mutlu iken, fakir ülkelerde erkek 
ya da kadın arasında fark görülmüyor. Yaş açısından bakıldı-
ğında ise orta yaşlar en az mutlu olunan dönem. En mutlu 4 
ülke ile en mutsuz 4 ülke arasında karşılaştırma yapıldığında 
mutlu ülkelerin kişi başına düşen gelir seviyesi fakirlerden 
40 kat daha fazla. Mutlu ülkeler mutsuz ülke halklarına 
göre 28 yıl daha fazla yaşıyor. Mutlu ülkelerde kendilerini 
özgür hissedenlerin oranı %94 iken, mutsuz ülkelerde bu 
oran yüzde 63’e düşüyor. Rüşvetle karşılaşma oranı mut-
lu ülkelerde %33’lerde kalırken, mutsuz ülkelerde bu oran 
%85’lere kadar çıkıyor.”

Birleşmiş Milletler her yıl bir “İnsani Gelişme Raporu 
(Human Development Report)” yayınlıyor. Söz konusu ça-
lışmada, insani gelişme düzeyini belirlemek için 14 istatistik 
tabloya dayalı olarak belirlemeler yapılıyor. Bu veriler; kadın 
erkek eşitliği ölçümünden gelir dağılımı eşitsizliğine (Gini 
katsayısı), eğitimden sosyal bütünleşmeye, mal ve hizmetle-
rin uluslararası ticarete konu olmasından uluslararası serma-
ye ve göçmen akımlarına, inovasyon ve teknolojiden çevreye, 
sağlıktan kaynak kullanımı üzerindeki etkiye kadar yayılan 
bir alanı kapsıyor. İnsani gelişme sıralaması bu çeşitli veri-
lerin bir arada ele alınmasıyla ortaya çıkıyor.  İnsani gelişme 
endeksleri karşılaştırmasına 187 ülke dâhil ediliyor. Bunların 
47 adedi en üst derecede, 47 adedi yüksek derecede, 47 adedi 
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orta derece, 46 adedi de düşük derecede insani gelişme dere-
cesine sahip ülke olarak belirlenmiş bulunuyor.

2013 yılında yayınlanan Rapora göre, Türkiye 187 ülke 
içerisinde 90. sırada yer almaktadır. Yani en üst derecede 
insani gelişme düzeyine sahip 47 ülkenin altında yer alan 
yüksek derecede insani gelişme düzeyine sahip 47 ülkenin 
sondan beşinci sırasındadır. Türkiye’nin hemen altında Ko-
lombiya, Sri Lanka, Cezayir, Tunus, hemen üstünde de Ek-
vator, St. Lucia, Ermenistan ve Jamaika yer alıyor. İnsani ge-
lişme karşılaştırmasının en üstünde Norveç yer alıyor. Onu 
sırasıyla Avustralya, ABD, Hollanda, Almanya, Yeni Zelan-
da, İrlanda, İsveç, İsviçre ve Japonya izliyorlar. Fransa 20, İn-
giltere 26 ve Yunanistan 29’uncu sırada bulunuyor. Sıralama-
nın en altında sondan yukarı doğru Mozambik, Çat, Burkina 
Faso, Mali, Eritre ve diğer Afrika ülkeleri yer alıyor.

Ülkelerdeki barınma, gelir, meslek, toplum, eğitim, çevre, 
şeffaflık, sağlık, yaşam memnuniyeti ve iş-özel hayat dengesi 
gibi kriterlere göre oluşturulan OECD’nin 2013 yılında yayın-
lanan “Daha İyi Yaşam Endeksi” çalışması, 36 ülkeyi kapsa-
maktadır. İyi yaşam endeksi sıralamasında Türkiye, 36 ülke 
arasında 36. sırada yer almaktadır.

1. Avustral-
ya

11. Yeni Zelan-
da

21. Japonya 31. Estonya

2. İsveç 12. Finlandiya 22. Ç e k 
Cumhuriyeti

32. Rusya

3. Kanada 13. Avusturya 23. İtalya 33. Brezilya

4. Norveç 14. Luxemburg 24. İsrail 34. Şili

5. İsviçre 15. İrlanda 25. Polonya 35. M e k s i -
ka

6. ABD 16. Belçika 26. Slovakya 36. Türkiye

7. Danimar-
ka

17. Almanya 27. G. Kore

8. Hollanda 18. Fransa 28. Portekiz

9. İzlanda 19. Slovenya 29. Macaristan

10. İngiltere 20. İspanya 30. Yunanistan
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2) Demografi

Özellikle 1950’li yıllardan sonra hızla artmaya başlayan 
ülkemiz nüfusu 2013 yılı itibariyle 77 milyon düzeyine ulaş-
mıştır. 

Türkiye’de toplam 81 vilayet, 919 ilçe, 630 bucak ve 34.353 
köy bulunmaktadır. 

Nüfus artışına paralel hane sayısı da artarak 2013 yılı iti-
bariyle 20 milyon seviyesine çıkmıştır. Türkiye’de ortalama 
hane büyüklüğü 3,8 kişidir.
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Demografi 1923 1980 1990 2003 2013

Nüfus 12.584.000 44.439.000 56.203.000 70.877.000 76.667.864

Kır(%) 82,2 64,1 48,7 33,6 8,7

Kent (İl ve ilçe 
merkezleri) (%) 17,8 35,9 51,3 66,4 91,3

0-14 Yaş Guru-
bu(%) 38,3 39,4 34,8 28,3 24,6

15-64 Yaş 
Gurubu(%) 58,3 55,9 60,8 65,1 67,7

65-+ Yaş Guru-
bu(%) 3,4 4,7 4,4 6,6 7,7

Nüfus Yoğun-
luğu (kişi) 18 57 72 88 98

İl Sayısı 63 67 67 81 81

İlçe Sayısı 328 - - 850 919

Bucak Sayısı 699 - - 667 630

Köy Sayısı 39.901 - - 36.699 34.353

Hane Sayısı 
(*1955,** 2000) 4.237.176* - - 15.070.093** 19.481.678

Ortalama Hane 
Büyüklüğü 5,7 - - 4,5 3,8

Okur-Yazar 
Oranı (*1935) 
(%) 19,2* 67,5 80,5 87,3 95,8

Ortalama Ya-
şam Beklentisi 53,1 57,0 64,9 72,1 73,9

Ortalama Yaş 
(*1935) 21,2* 19,9 22,2 24,8 30,4

1990 yılında toplam nüfusun kent-kır bazında dağılımı 
yaklaşık aynı seviyede iken; 2013 yılına geldiğimizde toplam 
nüfusun %91,3’ünün kentlerde ve sadece %8,7’sinin kır yani 
köylerde yaşadığı görülmektedir. Buradaki dramatik deği-
şim gerçekten ilgi çekici ve üzerinde dikkatle durulması gere-
ken bir konudur. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar 
neticesinde köylerimiz hızla boşalmaktadır. Bu gelişmenin 
uzun vadeli ekonomik ve sosyal sonuçları ne olacaktır? 

Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 km²’dir. Nüfus yoğunlu-
ğu nüfus artışına paralel olarak artmakta olup, 2013 yılı itiba-
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riyle km²’ye düşen nüfus sayısı 98 kişi seviyesine ulaşmıştır.

Okur-yazar oranı yıllar itibariyle artmakta olup, 2013 yılı 
itibariyle %96 seviyesine çıkmıştır. 2013 yılı itibariyle nüfu-
sun %4’ünün hala okur-yazar olmaması kabul edilebilir bir 
durum değildir.

Ekonomik ve sosyal gelişime paralel olarak, ortalama ya-
şam süresi de yıllar itibariyle gelişme göstermekte olup, 2013 
yılı itibariyle ortalama yaşam süresi 74 yıla ulaşmıştır.

Türkiye genç bir nüfus yapısına sahiptir. Ülkemizde 
ortalama yaş 30,4’tür. 0-14 yaş grubunun toplam nüfus için-
deki payı gelişmiş ülkelerde %18 seviyesindeyken; aynı oran 
Türkiye’de düşüş kaydetmekle birlikte 2013 yılı itibariyle 
%25 seviyesindedir. Bu durum bir bakımdan ülkemiz için bir 
avantajken, genç nüfusun çağın gereklerine uygun olarak ye-
tiştirilememesi durumunda ülkemiz için büyük bir tehdittir.

3) Ekonomi

Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, içinde bulun-
duğumuz dönem itibariyle, Türkiye ekonomisi belli ölçüde 
gelişme göstermiş olmakla birlikte gelişmiş ülkelerin ve 
hatta 50 yıl önce aynı seviyelerde bulunduğumuz ülkelerin 
gerisinde kalmıştır. Son yıllarda enflasyon ve faiz oranlarında 
ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Düşük ve istikrarlı enflasyon 
ve faiz oranı ekonomik büyüme için gerekli olan yatırımların 
yapılması, yatırımcının uzun vadeli plan yapabilmesi bakı-
mından gereklidir. Bu bakımdan enflasyon ve faiz oranla-
rındaki düşüş ekonomi açısından olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir.

Ancak, Türkiye üretmeden aşırı ölçüde tüketen, kayıt dışı 
oranı yüksek, özellikle enerji alanında olmak üzere dışa bağım-
lı, dış ticaret ve cari açığı yüksek ve süreklilik arz eden, sıcak 
paranın yönlendirdiği, benzer ülkelere göre tasarruf oranı ol-
dukça düşük seviyede bulunan bir ekonomik yapıya sahiptir.  
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Türkiye ekonomik sistemini yeniden yapılandırmadı-
ğı takdirde önümüzdeki dönemde de, son elli yıllık süreçte 
olduğu gibi belli ölçüde bir ekonomik büyüme sağlanmakla 
birlikte arzu edilen kalkınmışlık seviyesine ulaşılması zor gö-
zükmektedir.

Milli Gelir

2000’lerin başında 200 milyar USD seviyelerinde bulunan 
GSMH, özellikle son on yıllık süreçte önemli bir artış kayde-
derek 2013 yılı itibariyle 822 milyar USD seviyesine yüksel-
miştir.
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GSMH artışına paralel olarak kişi başına düşen GSMH’da 
önemli bir artış kaydederek, 2000’li yılların başlarındaki 2.700 
USD seviyesinden 2013 yılı sonunda 10.504 USD seviyesine 
çıkmıştır. 

Türkiye GSMH’sında özellikle son on yıllık süreçte önem-
li bir artış gerçekleşmiştir. Ancak, daha öncede ifade edildiği 
üzere, GSMH’daki rakamsal büyüme yanında, büyümenin 
dinamiklerinin çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Ge-
rekli yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmeden, dışa bağımlı 
ve tüketime dayalı olarak gerçekleşen büyüme, kısa vadede 
faydalı gibi görülse de uzun dönemde birçok bakımdan 
ülke için risk teşkil eden bir durumdur.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, özel-
likle 1990’lı yıllardan itibaren GSMH içinde tarım ve sanayi 
sektörlerinin payları azalırken; hizmetler sektörünün payının 
artıyor olmasıdır. 2013 yılı itibariyle, tarımın GSMH içindeki 
payı sadece %7,8’dir. Türkiye gibi tarımın oldukça önem arz 
ettiği bir ülkede, tarımın GSMH içindeki payının bu seviye-
lere düşmüş olması ve sürekli düşüş eğiliminde bulunması 
düşündürücüdür. Aynı zamanda, sanayinin GSMH içinde-
ki payının düşüşü de dikkat çekicidir. İstanbul Sanayi Oda-
sı (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2013 Araştırması’na göre, 2001 yılından itibaren 
sanayinin ve özellikle de imalat sanayinin milli gelir içindeki 
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payının cari fiyatlar ile hesaplandığında bir gerileme eğilimi 
içine girdiği ve önemli ölçüde düştüğü görülmektedir. İma-
lat sanayinin milli gelir içindeki payı 1998 yılında yüzde 23,6 
iken, bu 16 yıl içinde sürekli bir düşüşle 2012 yılında yüzde 
15,5’e gerilemiş, 2013 yılında ise yüzde 15,3 olarak gerçek-
leşmiştir. Türkiye henüz sanayileşmiş bir ülke olmadan bu 
oranın gerilemeye başlaması sanayi, ekonomi ve Türkiye için 
sağlıklı bir gelişme değildir. Bu değişim ülkemizin büyüme 
dinamiklerinin üretimden ziyade tüketim odaklı olduğunu 
destekler mahiyettedir.

Ekonomi 1980 1990 2003 2013

GSMH (milyon $) 69.776 152.001 238.100 822.766

Tarım/GSMH (%) 26,1 17,5 11,7 7,8

Sanayi/GSMH (%) 19,3 25,5 24,7 23,6

Hizmetler/GSMH (%) 54,6 57,0 63,6 68,6

Fert Başına Düşen GSMH ($) 1.540 2.682 3.366 10.504

GSMH’nın yapısı incelendiğinde; GSMH’nın %67,1’lik 
kısmının özel nihai tüketim harcaması ve %10,9’luk kısmı-
nın devletin nihai tüketim harcaması olmak üzere, toplamda 
%78’lik kısmının tüketim harcamalarından oluşmasına kar-
şın ancak %24,7’lik kısmının gayrisafi sabit sermaye oluşumu 
denilen yatırım harcamalarından oluştuğu görülmektedir. 
Vurgulanması gereken bir diğer husus ise bu yapının 1987 yı-
lından bugüne kadar değişmiyor olmasıdır. Tüketime dayalı 
bir ekonomik yapının uzun vadede istikrarlı bir büyüme 
sergilemesi ve daha da önemlisi rakamsal büyüme yerine 
birçok alanda gelişmeyi ifade eden sağlıklı bir kalkınma 
hamlesini gerçekleştirmesi mümkün görülmemektedir.
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Grafikten de görüleceği üzere Türkiye, tüketimin, özellik-
le de özel tüketimin GSMH içindeki payının yüksek olduğu 
ülkelerden biridir. 

Son 52 yıllık dönemdeki büyüme oranları yıllık bazda 
analiz edildiğinde; siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ve kriz-
lerin hâkim olduğu yıllarda ekonominin ya çok küçük oran-
da büyüdüğü ya da küçüldüğü görülmektedir. Daha öncede 
ifade edildiği üzere, ekonominin dış açık ve bu sebeple dışa 
bağımlı yapısı ve sıcak para hâkimiyetinin yol açtığı kırılgan-
lık nedeniyle dönemsel olarak maruz kaldığı kriz yıllarında 
(1994, 1998-1999, 2001, 2008-2009), ekonomi önemli ölçüde 
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küçülmüştür. Krizleri takip eden yıllarda ise baz etkisine de 
bağlı olarak yüksek oranlı büyüme oranları gerçekleştirilmiş 
olmakla birlikte, dönemsel küçülmeler ekonominin uzun va-
deli istikrarlı bir büyüme trendi yakalamasına engel olarak 
uzun dönem ortalama büyüme oranlarının göreceli düşük 
kalmasına sebep olmaktadır.
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1961-2013 dönemini içeren 52 yıllık süreçte Türkiye eko-
nomisi yıllık ortalama %4,5 oranında büyümüştür. On yıl-
lık dönemler itibariyle analiz edildiğinde en yüksek büyü-
me oranlarının 1951-1960 döneminde yıllık ortalama %6,4, 
1961-1970 döneminde yıllık ortalama %5,4 ve 1981-1990 
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döneminde yıllık ortalama %5,3 olduğu görülmektedir. 
En düşük büyüme oranı ise %3,7 ile siyasi ve ekonomik 
istikrarsızlığın hâkim olduğu 1991-2000 dönemini kapsayan 
on yıllık süreçte gerçekleşmiştir.

GSMH Büyüme (Yıllık Ort., %) Türkiye
1951-1960 6,4
1961-1970 5,4
1971-1980 4,1
1981-1990 5,3
1991-2000 3,7
2001-2010 4,0

Aşağıdaki tabloda GSMH büyüme oranları siyasal dö-
nemler itibariyle ve diğer ülke ortalamaları ile mukayeseli 
olarak analiz edilmiştir. Görüleceği üzere; siyasal istikrar dö-
nemlerinde büyüme oranları yüksek seviyelerde gerçekleşir-
ken, ekonomideki yapısal bozukluk sebebiyle dışa bağımlılı-
ğın yarattığı krizler ve siyasi istikrarsızlıkların hâkim olduğu 
dönemlerde büyüme oranları düşük seviyelerde gerçekleş-
miştir. 

Uzun süren savaş (Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı) ve mil-
li mücadele (1919-1922) dönemini sonrası Cumhuriyetin ila-
nını takip eden 15 yıllık dönemde (1923-1938) yıllık ortalama 
büyüme oranı %8 olarak gerçekleşmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nı da kapsayan Atatürk sonrası 12 
yıllık dönemde (1939-1950) yıllık ortalama büyüme oranı 
oldukça düşerek %2,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Çok partili siyasi yaşama geçişle birlikte üç dönem ve 
yaklaşık on yıllık Demokrat Parti iktidarı sürecinde yıllık or-
talama GSMH büyüme oranı yine %6,4 gibi yüksek bir oran-
da gerçekleşmiştir.
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1923-1938 8,0 - - - - - - - - -

1939-1950 2,5 - - - - - - - - -

1951-1960 6,4 - - - - - - - - -

1961-1965 5,0 5,4 5,6 5,5 4,9 - 4,6 1,9 2,0 5,9

1966-1971 6,4 5,0 4,9 4,9 5,9 - 8,4 7,4 6,4 10,2

1972-1980 3,7 3,8 3,5 3,5 5,5 2,1 8,2 6,2 8,0 7,2

1981-1983 4,0 1,7 1,7 1,6 2,1 2,1 -2,4 8,4 5,9 8,1

1984-1991 5,1 3,5 3,5 3,5 3,5 2,8 3,1 9,7 6,9 9,1

1992-1999 3,7 2,8 2,7 2,5 4,2 2,7 2,5 10,9 3,8 5,5

2000-2002 2,4 2,7 2,3 2,4 4,1 3,8 2,8 8,6 4,4 6,5

2003-2012 5,1 2,7 1,6 1,8 6,4 5,8 3,6 10,5 5,7 3,7

1960 ihtilali sebebiyle 1961-1965 döneminde büyüme ora-
nı %5 seviyesinde gerçekleşirken, takip eden 5 yıllık süreçteki 
yine güçlü Adalet Partisi yönetiminde yıllık ortalama büyü-
me oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının altında olsa 
da %6,4 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.

1972-1980 dönemi yine siyasi istikrarsızlık ve kargaşanın 
hâkim olduğu bir dönem olmuş ve bu dönemde ortalama yıl-
lık büyüme oranı %3,7 seviyesine düşerek, gelişmekte olan 
ülkeler ve benzer ülkeleri kapsayan orta gelişmişlik seviye-
sindeki ülkeler ortalamalarının altında gerçekleşmiştir.

1980 ihtilalini takip eden ve 1981-1983 döneminin kapsa-
yan ihtilal yönetimi döneminde yıllık ortalama büyüme ora-
nı %4 ile yine gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının hayli 
altında gerçekleşmiştir. Anavatan Partisi iktidarını kapsayan 
1984-1991 döneminde büyüme oranı %5,1 gibi görece yüksek 
bir seviyede gerçekleşse de Güney Kore, Çin, Endonezya gibi 
ülkeler ortalamalarının altındadır.
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1992-1999 ve 2000-2002 dönemi yine siyasi istikrarsızlık ve 
ekonomik krizlerin (1994, 1998-1999, 2001) hâkim olduğu bir 
dönem olup, bu dönemlerde yıllık ortalama büyüme oranları 
sırasıyla %3,7 ve %2,4 ile benzer ülke ortalamalarının altın-
dadır.

 2003-2012 dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tek 
parti yönetiminde siyasi istikrarın hâkim olduğu bir dönem 
olup, bu dönemde yıllık ortalama büyüme oranı %5,1 ile orta 
ve düşük gelişmişlik seviyesindeki ülkeler ortalamaları olan 
sırasıyla %6,4 ve %5,8’lik büyüme oranlarının altındadır.

Dönemsel olarak yüksek oranlı büyüme hızları yaka-
lanmış olmakla birlikte Türkiye’nin 1961-2012 döneminde-
ki 52 yıllık süreçte ortalama yıllık büyüme oranı %4,5 ile 
benzer ülkeler ortalamasının altında kalmıştır.

     Gelir Dağılımı
Yapılan analizler, ülkemizde gelir dağılımının dengeli 

olmadığını göstermektedir. 2013 yılı itibariyle, nüfusun ilk 
%20’lik kesimi GSMH’dan %5,9 oranında pay alırken; beşin-
ci %20’lik kesim %46,6 oranında pay almaktadır. OECD’nin 
araştırmasına göre, Türkiye OECD ülkeleri arasında, Şili 
ve Meksika’dan sonra en yüksek gelir eşitsizliğine sahip 
üçüncü ülke konumundadır.
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Gelir Dağılımı 1987 1994 2003 2013
İlk % 20 5,2 4,9 5,5 5,9
İkinci %20 9,6 8,6 10,0 10,0
Üçüncü % 20 14,1 12,6 14,4 15,3
Dördüncü % 20 21,2 19,0 20,9 21,7

Beşinci % 20 49,9 54,9 49,3 46,6

Gelir dağılımı eşitliğini ölçmek için kullanılan araçlardan 
en çok kullanılanı Gini katsayısıdır. Sıfır ile bir arasında de-
ğişen katsayı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, bire 
yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını ifade eder. 
2012 yılı itibariyle, Türkiye’de gini katsayısı 0,404 seviyesin-
dedir. Dünya ülkeleri üzerinde yapılan gelir dağılımı araştır-
maları Gini katsayısının 0.25 ile 0.50 arasında yoğunlaştığını 
göstermektedir. İsveç, Norveç gibi sosyal demokrasi rejimi 
uygulayan Kuzey ülkelerinde Gini katsayısı 0,25–0,30 se-
viyelerindedir. Almanya, gelişmiş ekonomiler arasında 
0,28’lik oranla gelir dağılımının en iyi olduğu ülke duru-
mundadır. Gini katsayısı İngiltere’de 0,34, ABD’de 0,41 dü-
zeyindedir.

Türkiye’de toplam mevduat hacmi 2013 itibariyle 950 mil-
yar TL civarındadır. Aynı tarih itibariyle toplam mudi sayısı 
ise 61,5 milyon kişi seviyesindedir. Mevduatın sahiplik ba-
kımından dağılımı çarpıcı sonuçlar vermektedir.  Mudilerin 
%9,2’si (5.7 milyon kişi) toplam mevduatın %96,1’ine (913 
milyar TL) sahiptir. Mudilerin %0,6’sı (369.000 kişi) toplam 
mevduatın %67,7’sine (643 milyar TL) sahiptir. Mudilerin 
%0,1’i (61.500 kişi) ise toplam mevduatın %52,4’üne (500 mil-
yar TL) sahipken; geri kalan % 99,9 (61.438.500) toplam mev-
duatın % 47,6’sına (450 milyar TL) sahiptir.

TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araş-
tırması’na göre; 2012 yılı itibariyle nüfusun %16,3’ü yoksul-
luk riski altında kalmaktadır. 
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İstihdam
TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, 2013 yılı itiba-

riyle kurumsal olmayan nüfus 74,8 milyon seviyesinde olup, 
çalışma çağındaki nüfusu ifade eden 15 ve üzeri yaştaki nü-
fus 56 milyon kişidir.  Toplam işgücü 28 milyon ve işgücüne 
katılma oranı %50,1’dir. 2013 yılı itibariyle istihdam edilen-
lerin sayısı 24,8 milyon, istihdam oranı %45,1, işsiz sayısı 2,8 
milyon ve işsizlik oranı %10 seviyesindedir.

İstihdam 1980 1990 2003 2013
İşsizlik Oranı (%) 8,3 8,2 10,5 10,0
Tarım İstihdam/Top-
lam İstihdam (%) 54,0 46,9 34,9 25,1
Kamuda Çalışan Sayısı - - 2.187.599 3.187.599

Kentsel yerlerde işsizlik oranı %11,5, kırsal yerlerde ise 
%7,0’dir. Tarım dışı işsizlik oranı, %12,1, 15-24 yaş grubun-
daki genç nüfusta işsizlik oranı ise %18,7 seviyelerindedir. 
Kırsal kesimde işsizlik oranının düşük görülmesine karşın; 
tarımda istihdam edilenlerin çoğunlukla ücretsiz aile işçisi 
niteliğinde olduğu gerçeğine dikkat etmek gerekmektedir. 
Yani, aslında tarımda istihdam edilmiş gibi görülen nüfusun 
büyük çoğunluğunun belli bir işi ve düzenli bir geliri yoktur.

2013 itibariyle istihdam edilenlerin %21,8’i tarım, %19,4’ü 
sanayi, %7,0’si inşaat, %51,8’i ise hizmetler sektöründe yer 
aldı. Tarım ve sanayideki istihdam oranı azalırken; inşaat 
ve hizmetler sektörlerindeki istihdam oranındaki artış dik-
kat çekicidir. 
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İstihdam edilenlerin işteki durumu verisine göre, istihdam 
edilenlerin %64,1’i ücretli ve yevmiyeli statüsündedir. Son 10 
yıllık süreçte ücretli ve yevmiyeli statüsündeki çalışanların 
oranı yaklaşık 9,6 puan artarken; kendi hesabına çalışanların 
oranı 4,6, işverenlerin oranı 0,5 ve ücretsiz aile statüsünde 
bulunanların oranı da 4,6 puan azalmıştır. 

Seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı yapılan analize göre; 
kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı bakı-
mından Türkiye %12,8 oranı ile alt sıralarda yer almaktadır. 
Rusya, bu sıralamada %30,4 ile ilk sırada yer almaktadır. Rus-
ya’da kamu istihdamının yüksek seviyede olmasında uzun 
yıllar ülkede hâkim olan Sosyalist ekonomik sistemin etki-
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si olduğu değerlendirilmektedir. Japonya dışında gelişmiş 
ülkelerde genelde kamu istihdam oranının yüksek olduğu 
görülmektedir. Bunun sebebinin bu ülkelerde belirli bir kal-
kınmışlık seviyesine ulaştıktan sonra sosyal politikalara 
verilen ağırlık sebebiyle kamunun etkinliğinin arttırılması 
olduğu düşünülmektedir. Kapitalizmin yıkıcı etkileri uy-
gulanan sosyal politikalarla dengelenmeye çalışılmaktadır.

İstihdamın temel unsurlarından bir tanesi olan asgari üc-
ret son yıllarda önemli artış kaydederek 2000 yılındaki 177 
USD seviyesinden 2013 itibariyle 479 USD seviyelerine yük-
selmiş olmakla birlikle hala arzu edilen seviyelerde değildir.

Grafikten de görüleceği üzere seçilmiş ülkeler bazında 
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yapılan mukayeseye göre asgari ücret seviyesi bakımından 
Türkiye son sıralarda yer almaktadır.

      Finansal Yapı
2000-2001 yıllarında yaşanan oldukça ciddi boyuttaki fi-

nansal kriz sonrası yeniden yapılandırılarak sağlam bir yapı-
ya kavuşturulan finansal sektör, son dönemde yaşanan eko-
nomik büyümenin ve istikrarın temel yapıtaşı olmuştur.

Tablodan da görüleceği üzere, son 10 yıllık dönemde fi-
nansal sektör verileri çok ciddi büyüme sergilemiştir. Bu 
dönemde, bankacılık sektörü aktif toplamı 6,9 kat, mevduat 
6,1 kat, toplam krediler 16,1 kat, tüketici kredileri 41,3 kat ve 
kredi kartı yıllık harcama toplamı 13,5 kat artış göstermiştir. 
Burada özellikle tüketici kredilerindeki 41,3 katlık ve kredi 
kartlarındaki 13,5 katlık artışlar oldukça dikkat çekici olup, 
Türkiye’nin son dönemdeki tüketim temelli büyümesini 
destekler niteliktedir.



Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat | 61

Bankacılık (Milyon TL) 2003 2013
Aktif Toplamı 249.688 1.732.413
Mevduat 155.312 945.770
Özkaynaklar 35.538 193.744
Kar/Zarar 5.608 24.685
Kredi 64.572 1.047.428

Tüketici Kredileri 5.813 248.138
Kredi Kartı 7.030 94.942

Son dönemdeki hızlı artışa karşın; yapılan uluslararası 
mukayeselere göre Kredi/GSMH oranı hala düşük seviye-
lerdedir. Kredi/GSMH oranının OECD ortalamasının %20
5,4, Orta Gelirli Ülkeler ortalaması %105,1 olduğu dikkate 
alındığında %72 seviyesindeki oranla Türkiye’de kredi büyü-
mesinin daha da devam edebileceği değerlendirilmektedir. 
Ancak, burada vurgulanması gereken husus, kredi büyü-
mesinden ziyade büyümenin içeriği ve verilen kredilerin ne 
şekilde değerlendirildiğidir. Yatırım amacıyla kullanılması 
ve bu şekilde katma değer yaratması durumunda kredi bü-
yümesi ülke ekonomisi için faydalı iken, tüketim amaçlı kul-
lanımlar dolayısıyla artması durumunda ise ülke ekonomisi 
için uzun dönemde zararlı ve riskli olduğu hususu dikkate 
alınmalıdır. 
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Dış Ticaret

Türkiye’nin dış ticaret yapısı sağlıklı değildir. İhracat 
artışları daha yüksek oranda ithalat artışları ile mümkün 
olabilmektedir. İthalat yerli sanayiye zarar vermekte, reka-
bet gücünü zayıflatmaktadır. Türkiye dış ticaretindeki yapı-
sal sorunlar nedeniyle sürekli açık vermekte, kur ve reel faiz 
politikalarını bu açıkları finanse edebilmek kapsamında belir-
lemek zorunda kalmaktadır. Cari işlemler açığı/GSMH oranı 
bakımından Türkiye, dünya sıralamasında ilk sıralarda yer al-
maktadır. Böylesine bir kısır döngü ise, Türkiye ekonomisini 
belli aralıklarla krizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Ekonomi 1923 1980 1990 2003 2013
İhracat (milyon $) 51 2.910 12.959 47.253 153.500
İthalat (milyon $) 87 7.909 22.302 67.000 251.500
Dış Ticaret Açığı 
(milyon $) -36 -4.999 -9.343 -19.747 -98.000
İhracat/İthalat (%) 58,6 36,8 58,1 70,5 61,0
Cari Açık (milyon $) 0 -3.408 -2.625 -22.087 -60.800
Cari Açık/GSMH (%) 0,0 -4,9 -1,7 -2,9 -7,4

Son on yıllık dönemde yıllık ihracat 3,2 kat artış kayde-
derken, aynı dönemde yıllık ithalat 3,7 kat artmıştır. Yine 
aynı dönemde dış ticaret açığı 4,9 kat ve cari işlemler açığı 
da 2,7 kat artmıştır. 
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İhracat ve ithalatın GSMH’ya oranları özellikle 1980’li 
yıllardan itibaren artmakla birlikte, aradaki fark ithalat lehine 
büyümektedir.

Dış ticaret hacmindeki büyümeye karşın; ihracat-ithalat 
farkı da büyümekte ve ihracatın ithalatı karşılama oranı düş-
mektedir.
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Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere temel sektörler itiba-
riyle Türkiye dış açık vermekte olup, en büyük açık enerjide 
dışa bağımlılık sebebiyle madencilik ve taş ocakçılığı ve mon-
taja dayalı imalat yapısı dolayısıyla imalat sektörlerinden 
kaynaklanmaktadır. Tarımsal alandaki zenginliğine karşın; 
Türkiye tarım ve ormancılık alanında dahi dış açık vermek-
tedir.
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Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki ithalat lehine yapının 
kaçınılmaz sonucu cari işlemler açığı olarak karşımıza çık-
maktadır. Cari işlemler dengesi bir yıl içerisinde ülkenin dış 
dünya ile olan döviz kazancı ve harcaması arasındaki fark-
tır. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, Türkiye yapısal 
olarak sürekli cari açık veren, özellikle büyüme dönem-
lerinde cari açığın da hızla büyüdüğü bir yapıya sahiptir. 
Bu sağlıksız yapı sürdürülebilir olmayıp, dönemsel olarak 
Türkiye ekonomisini krizlerle karşı karşıya bırakmıştır. 
Grafikten de görüleceği üzere, ekonomik büyümenin arttığı 
dönemlerde cari açık/GSMH oranı da hızla artmakta, kriz 
yıllarında ise oran ekonomik küçülme ve dövizdeki düzeltme 
sebebiyle hızla azalmaktadır.
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The Economist dergisinin 2014 yılı cari denge/GSMH 
oranlarına ilişkin tahminleri aşağıdaki grafikte verilmektedir. 
Görüleceği üzere, önemli 25 ülke için yapılan tahminlere 
göre Türkiye cari açık/GSMH oranı en yüksek ülkedir.

Cari işlemler açığının temel nedeni ihracat ile ithalat ara-
sındaki fark olan dış ticaret açığıdır. 2013 yılı için yaklaşık 80 
milyar USD seviyesindeki dış ticaret açığı, turizm gelirleri, 
işçi dövizleri ve ağırlıklı olarak sıcak para diye tanımlanan ve 
yatırım amaçlı olarak getirilen dövizlerle ve dışarıdan yapılan 
borçlanmalarla finanse edilmektedir. Örneğin, 2013 yılında 
oluşan cari açığın yaklaşık 40 milyar USD’lik kısmı bankalar 
ve diğer sektörlerin yurtdışından sağladığı borçlarla, 21 
milyar USD’si de ülkeye borsa yatırımı veya hazine bonosu/
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devlet tahvili yatırımı için gelen portföy yatırımları yoluyla 
gelen dövizlerle finanse edilmiştir. 

Yurtdışından ülkeye yatırım amaçlı döviz girebilmesi 
için yabancı yatırımcıya her dönemde cazip getiriler sun-
mak gerekmektedir. Aynı şekilde, dışardan borçlanabilmek 
için sürekli olarak cazip faiz ödenmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. Yüksek getiri ve uygun şartlar oluşmadığı 
sürece bu paralar ülkeye gelmeyecektir. Türkiye’nin her yıl 
oluşan bu yüksek tutarlı cari açığı finanse etme zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

 ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (Milyon USD)
  2003 2008 2013 
I. CARİ İŞLEMLER HESABI -7.554 -40.372 -65.025
        İhracat f.o.b. 52.394 140.800 163.374
        İthalat f.o.b. -65.883 -193.821 -243.305
 Mal Dengesi -13.489 -53.021 -79.931
        Hizmetler Dengesi: Gelir 18.047 37.043 46.444

 
       Hizmetler Dengesi: Gi-
der -7.575 -18.159 -23.389

 Hizmet Dengesi 10.472 18.884 23.055
        Gelir Dengesi: Gelir 2.246 6.889 4.523
        Gelir Dengesi: Gider -7.803 -15.256 -13.872
 Gelir Dengesi -5.557 -8.367 -9.349
 Cari Transferler 1.020 2.132 1.200
     

II.
SERMAYE VE FİNANS HE-
SABI 7.162 34.702 72.642

 SERMAYE HESABI 0 -61 -92
 FİNANS HESABI 7.162 34.763 72.734

 
Yurtdışında Doğrudan Ya-
tırım -480 -2.549 -3.114

 
Yurtiçinde Doğrudan Yatı-
rım 1.702 19.762 12.865

 Portföy Hesabı-Varlıklar -1.386 -1.244 2.619
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Portföy Hesabı-Yükümlü-
lükler 3.851 -3.770 21.090

             Hisse Senetleri 905 716 841
             Borç Senetleri 2.946 -4.486 20.249
 Diğer Yatırımlar-Varlıklar -986 -12.056 1.836

 
Diğer Yatırımlar-Yükümlü-
lükler 4.461 34.620 37.438

             Merkez Bankası 497 -1.791 -2.000
             Genel Hükumet -2.194 1.742 -18
             Bankalar 2.846 9.457 31.156
             Diğer Sektörler 3.312 25.212 8.300

 
Cari, Sermaye ve Finansal 
Hesaplar -392 -5.670 7.617

     
III. NET HATA VE NOKSAN 4.489 2.912 3.146
     
IV. REZERV VARLIKLAR -4.097 2.758 -10.763
        Resmi Rezervler -4.047 1.057 -9.911

 
       Uluslararası Para Fonu 
Kredileri -50 1.701 -852

Türkiye’nin dış ticaret yapısını düzeltebilmesi için, 
enerjide dışa bağımlılığın ve lüks tüketimin azaltılması yo-
luyla ithalata bağımlılığının düşürülmesi, imalat yapısının 
montaj sanayinden gerçek anlamda yerli üretime dayalı bir 
üretim modeline dönüştürülmesi ve tekstil sektöründe ol-
duğu gibi mukayeseli üstünlüğe sahip olunan sektörlerde 
üretimi teşvik edici politikalara ihtiyacı bulunmaktadır.

a) Bütçe Dengesi

Türkiye’nin son dönemde sergilemiş olduğu ekonomi 
performansının temel destekleyici unsurlarından bir tanesi 
bütçe disiplininde sağlanan başarıdır. 2013 yılı itibariyle büt-
çe açığının GSMH’ya oranı %1,2 seviyesindedir.
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The Economist dergisinin 2014 yılı bütçe dengesi/GSMH 
oranlarına ilişkin tahminler aşağıdaki grafikte verilmektedir. 
Görüleceği üzere, önemli 25 ülke için yapılan tahminlere göre 
Türkiye bütçe dengesi/GSMH oranı açısından kabul edilebi-
lir bir seviyede bulunmaktadır.

Bütçe performansında sağlanan başarının temel unsurla-
rı ekonomik büyümeye paralel sağlanan vergi gelirlerindeki 
artış ve enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşe paralel olarak 
faiz harcamalarının artış hızının azalmasıdır. 

Sosyal devlet olmanın ve sağlıklı bir kalkınmanın vaz-
geçilmez unsurları olan eğitim ve sağlık alanlarında daha 
ciddi yatırıma ihtiyaç olduğu açıktır. Savunma harcamaları-
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nın bütçeden aldığı pay yıllar itibariyle azalmaktadır. Sosyal 
güvenlik harcamalarının bütçeden aldığı paydaki önemli ar-
tışlar ise dikkat çekmektedir.

Bütçe
Bütçe İçin-

de (%)
GSMH’nın 

%’si
2006 2012 2006 2012

Eğitim 12,5 15,7 2,9 4,0
Sağlık 5,2 4,3 1,2 1,1
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 
Hizmetleri 14,7 21,0 3,5 5,4
Savunma 6,5 5,1 1,5 1,3
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve 
Avcılık 4,1 4,5 1,0 1,2

Faiz Giderleri 25,8 13,4 6,1 3,4
Sermaye Giderleri 6,8 9,5 1,6 2,4
Personel Giderleri 21,2 24,0 4,7 6,1
Vergi Gelirleri 79,2 83,9 18,1 19,7

b) Borç Yapısı

Türkiye ekonomisi tüketime dayalı ve sağlıksız dış ti-
caret dengesi sebebiyle dışa bağımlı bir şekilde büyürken 
borçlarıda ciddi ölçüde artmaktadır. 

1990 yılında 74 milyar USD, 2003 yılında ise 274 milyar 
USD seviyesinde olan iç ve dış borç toplamı 2013 yılı itiba-
riyle 575 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 1990 yılında 1.316 
USD olan kişi başına düşen toplam borç miktarı, 2003 yılında 
3.908 USD ve 2013 yılında 7.520 USD’ye yükselmiştir. Aynı 
tarihlerde fert başına düşen GSMH ise 2.682 USD, 3.383 USD 
ve 10.504 USD olarak gerçekleşmiştir. 1990-2003 yılları ara-
sında fert başına düşen GSMH 3.9 kat artarken, fert başına 
düşen toplam borç miktarı ise 5,7 kat artış göstermiştir.

1990 yılı itibariyle toplam 57 milyon TL civarında olan iç 
borç stoku, 2003 yılı itibariyle 202 milyar TL’ye, 2013 yılı iti-
bariyle de 431 milyar TL seviyelerine yükselmiştir. 1990 yılın-
da %14,4 olan iç borç/GSMH oranı ise 2003 yılında %56,7’ye 
çıktıktan sonra 2013 yılında GSMH’daki önemli artış sayesin-



Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat | 71

de %27,7 seviyesine gerilemiştir.

1990 2003 2013
Dış Borç (milyon $) 52.381 144.157 388.243

Kamu 41.611 95.216 121.210
Özel 10.770 48.941 267.033

İç Borç (milyon TL) 57 202.100 431.300
İç Borç/GSMH (%) 14,4 56,7 27,7
Dış Borç/GSMH (%) 26,1 47,3 47,3

Dış borç stoku ise 1990 yılında 52,3 milyar USD’den 2003 
yılında 144,2 milyar USD’ye 2013 yılı itibariyle ise 388,2 mil-
yar USD’ye çıkmıştır. 1990 yılında %26,1 seviyesinde olan dış 
borç/GSMH oranı ise 2003 yılında %47,3’e çıkmış ve 2013 yılı 
itibariyle bu seviyesini korumuştur.

Yine aynı süreçte; hane halkı diye tanımlanan bireylerin 
borçları önemli miktarda artmıştır. Hane halkının finansal 
yükümlülükleri (tüketici kredileri, kredi kartları ve diğer fi-
nansal borçlar) 2003 yılındaki 8 milyar TL seviyesinden on 
yıllık süreçte 44,9 kat artarak 2013 yılında 359 milyar TL’ye 
çıkmıştır. Yine aynı dönemde hane halkı finansal varlıkları 
(mevduat, vs) da 4,2 kat artarak 156 milyar TL’den 655,4 mil-
yar TL’ye çıkmıştır. Finansal varlıklar/finansal borçlar oranı 
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ise aynı dönemde 19,5’ten 1,83’e gerilemiştir.

Hane halkı borçlarındaki bu gelişme daha önce de ifade 
edilen tüketime dayalı büyümeyi destekler niteliktedir. Bi-
reyler gelecekteki olası gelirlerini şimdiden ipotek altına al-
mak suretiyle hızla tüketmektedirler. Bireyler üzerindeki bu 
boyuttaki ve artmaya devam eden borç yükü dışa bağımlı ve 
kırılgan bir ekonomik yapı içerisinde ciddi bir risk teşkil et-
mektedir.

Hane halkı yanında reel sektör şirketleri de son on yıl-
lık süreçte borçlarını ciddi ölçüde arttırmışlardır. Son on 
yıllık süreçte reel sektörün finansal varlıkları 3,1 kat artarak 
30,1 milyar USD’den 93,4 milyar USD’ye çıkarken; finansal 
borçları da 5,5 kat artarak 48,6 milyar USD’den 266,7 milyar 
USD’ye çıkmıştır. Finansal varlıklar/finansal borçlar oranı 
ise aynı dönemde 0,61’den 0,35’e gerilemiştir. İSO tarafından 
açıklanan Türkiye›nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2013 
Araştırması’na göre, 500 büyük sanayi kuruluşunun Borç/
Özkaynak oranı 2014 yılındaki %83,5 seviyesinden 2013 yılı 
itibariyle %132,4 seviyesine yükselmiştir.
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      1) Enerji

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyamız, daha önceki 
tüm zamanlarda tüketmiş olduğu enerjinin yaklaşık 3 mis-
linden fazlasını, yüzyılın tamamındaysa daha öncekinin 10 
mislinden fazlasını tüketmiştir. Çoğunlukla fosil yakıtlar 
kaynaklı olmak üzere, bu eğilimin devam edeceği kuşkusuz-
dur. 

Halen dünya enerji ihtiyacının yüzde 95 gibi bir kısmı fo-
sil yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür, linyit, asfaltit), su gücü 
(hidrolik) ve nükleer enerji tarafından karşılanmaktadır. Fosil 
yakıtların kullanımı, dışa bağımlılık, ithalat giderleri ve çev-
re sorunları gibi önemli olumsuzlukları da beraberinde ge-
tirmektedir. 2030 yılına kadar dünya enerji talebinin bugüne 
göre %60 oranında artması öngörülmektedir. Bu enerji tale-
binin yaklaşık %80’lik kısmı fosil yakıtlardan karşılanırken, 
fosil kaynaklar içerisindeki en büyük talep artışının da doğal-
gazda olması beklenmektedir. 

Ülkemiz enerjide %73’ler düzeyinde dışa bağımlıdır. Ülke 
nüfusunun artışına ve ekonominin büyümesine paralel ola-
rak enerjiye olan talep de artmaktadır. Petrol ve doğal gaz 
rezervlerine sahip ülkeler sıralandığında Türkiye ilk 50 ülke 
arasında dahi yer alamamaktadır. 
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Zengin olduğumuzu düşünebileceğimiz kaynaklar su 
kaynakları ile rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelidir. Su kay-
naklarımız zaten önemli ölçüde kullanılmaktadır. Rüzgâr 
enerjisinde biraz gecikilmiş olsa da iyi bir başlangıç yapılmış 
durumdadır. Diğer yandan Güneş enerjisinin elektrik üre-
timinde değerlendirilmesi bağlamında çalışmalar başladığı 
görülmektedir.

Türkiye’nin önündeki önemli bir engel elektrik üretimin-
deki doğalgazın yüksek payıdır. Türkiye açısından doğalgazı 
elektrik üretiminde kullanmak, elektriği en pahalı yöntemler-
den birisiyle ve hem fiyat istikrarı, hem de temini açısından 
kontrol dışında ithal bir kaynakla üretmek anlamına gelmek-
tedir. 
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Hızlı tüketim ile fosil yakıt rezervlerinin azalması, artan 
çevre kirliliği sonucu doğanın tahribi; yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Türki-
ye için linyit, zengin toryum madeni, bor, hidrolik, jeotermal, 
rüzgâr enerjisi ön plana çıkan enerji kaynakları olarak görül-
mektedir. Toryum rezervi dünya rezervinin yüzde 54’ünü 
oluşturmasına rağmen, bu kaynağın değerlendirilmesi henüz 
deneme safhasındadır. 

Dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüz-
de 75’inin Ortadoğu, Hazar Bölgesi, Avrupa ve Rusya Fe-
derasyonu’nda bulunduğu, Türkiye’nin de bu coğrafyanın 
ortasında olduğu dikkate alındığında bu bölgede gelişecek 
ticaretten ülkemizin de büyük faydalar sağlayacağı açıktır. 
Petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelerle, bu kaynaklara ihtiya-
cı giderek artmakta olan ülkeler (genellikle Avrupa ülkeleri) 
arasında yer alan coğrafi konumu, ülkemize ‘enerji koridoru’ 
rolü ile belli bir potansiyel sağlamaktadır. 

1) Ulaşım-Haberleşme

Türkiye ulaşım ve haberleşme alanlarında önemli bir ge-
lişme kaydetmiştir. Özellikle haberleşme alanında kaydedi-
len gelişmeler dikkat çekicidir. 

Türkiye’nin tüketim alışkanlığına bağlı olarak özellikle 
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cep telefonu ve otomobil sayılarında önemli artışlar gerçek-
leşmiştir. Son on yıllık süreçte otomobil sayısı yaklaşık ikiye 
katlayarak 9,2 milyona, cep telefonu sayısı da 2,5 kat artarak 
69 milyona çıkmıştır.

Ulaşım-Haber-
leşme 1923 1980 1990 2003 2013

Otoyol 0 24 241 1753 2.127

Karayolu Ağı 
(Km)-1950* 88.815* 232.888 367.956 348.983 385.748

Devlet ve İl 
Yolları (Km) - 60.761 59.128 61.491 63.496

Demiryolu 
Hat Uzunluğu 
(1977*)

3.756 8.397* 8.429 8.697 9.642

Havaalanı 
Yolcu Sayısı 
(1960*)

713.217* 3.458.165 13.629.965 34.424.340 130.351.620

Otomobil Sayı-
sı (1933*) 4.257* 742.252 1.649.879 4.600.140 9.171.181

1000 kişiye dü-
şen otomobil 0 17 29 65 120

Traktör Sayısı 
(1952*) 31.415* 352.427 769.456 1.184.256 1.553.291

Toplam Motor-
lu Kara Taşıt 
Sayısı

231.977 1.696.681 3.750.678 8.903.843 17.799.163

Telefon Abone 
Sayısı 15.262 1.147.782 6.893.267 18.914.857 13.696.434

Cep Telefonu 0 0 0 27.887.535 68.911.173

Internet Kulla-
nıcısı 0 0 0 906.650 21.938.341
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 1000 Kişiye Düşen Internet Kullanan 
2012 Cep Telefonu Sayısı Nüfus (%) 

Suudi Arabistan 191 48
Rusya 179 49
Almanya 132 83
Malezya 127 61
Brezilya 124 45
Yunanistan 106 53
Japonya 105 80
Endonezya 103 18
Mısır 101 39
Fransa 95 80
ABD 93 78
Türkiye 89 42
Kanada 80 83
İran 75 21
Çin 73 38
Hindistan 72 10

Daha öncede ifade edildiği üzere, Türkiye enerjide dışa 
bağımlı bir ülkedir. Buna paralel olarak da enerji fiyatları 
yüksektir ve dövizdeki gelişmelere duyarlıdır. Aslında, 
Türkiye dışında birçok ülke de petrolde dışa bağımlıdır. 
Ancak, Türkiye’de motorin fiyatları diğer ülkelerle muka-
yese edildiğinde oldukça yüksek bir seviyededir. Aşağıdaki 
grafikten de görüleceği üzere mukayese edilen ülke ve ülke 
grubu ortalamaları içerisinde Türkiye motorin fiyatlarının 
en yüksek olduğu ülkedir. Aslında bu gerçekle Türkiye’deki 
özel otomobil sayılarındaki artış birlikte değerlendirildiğinde 
gerçekten çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır.
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Brent petrol varil fiyatı 2000’li yıllardaki 30 USD’den 
2013’de 110 USD seviyesine çıkmıştır. Son 13 yıllık dönemde 
petrol fiyatları yaklaşık 3,6 kat artmıştır. Türkiye’de de aynı 
dönemde benzer bir artış gerçekleşmiştir. 

Motorin Litre Fiyatı (USD) 2000 2012 Artış
Türkiye 0,66 2,33 3,5
OECD 0,68 1,88 2,8

Avrupa Birliği 0,68 1,83 2,7

Yüksek Gelirli Ülkeler 0,62 1,76 2,8

Çin 0,45 1,28 2,8
Dünya 0,45 1,27 2,8
Düşük Gelirli Ülkeler 0,47 1,26 2,7

Kanada 0,47 1,23 2,6

Orta Gelirli Ülkeler 0,37 1,18 3,2

ABD 0,48 1,05 2,2

Brezilya 0,34 1,02 3,0

Rusya 0,29 1,00 3,4

Arap Dünyası 0,21 0,47 2,2

Mısır 0,10 0,18 1,8

İran 0,02 0,12 6,0
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      3) Tarım
Gerek GSMH içinde tarımın payı gerekse de istihdam 

içinde tarımsal istihdam ve kırsaldan kente göç verileri de-
ğerlendirildiğinde, Türkiye gibi tarıma elverişli bir ülkede 
tarımın her geçen yıl daha da gerilediği görülmektedir. 

1990-2010 yılları arasında nüfus artışı %38 seviyesindedir. 
Buna karşın, buğday gibi temel bir üründeki toplam üretim 
artışı 1990’daki seviyesinin sadece % 10 üzerindedir. Yine 
aynı dönem itibariyle şekerpancarı üretimi % 29 ve pamuk 
üretimi % 25 artarken; gübre üretimi azalmıştır. Bu gelişme-
ler, Türkiye gibi tarımsal alanda avantajlı konumda bulunan 
bir ülkenin temel tarımsal ürünler bazında ihraççı olması 
gerekirken ithalci konuma gelmesine yol açmaktadır. Bu du-
rum kabul edilebilir bir gelişme değildir. 

Üretim (ton) 1923 1980 1990 2003 2010

Buğday Üretimi  
(1988*) 1.075.000 16.500.000 20.000.000* 19.000.000 22.050.000

Şekerpancarı 6.000 6.766.000 13.986.000 12.623.000 17.942.000

Pamuk 76.000 500.000 655.000 920.000 817.000

Gübre - 2.110.302 4.330.948 3.318.000 3.446.000

Ne yazık ki, son dönemde, AB endeksli olarak uygulanan 
tarım politikaları ile Türkiye yıllarca övündüğü tarımda ken-
di kendine yetebilen ülke olma özelliğini kaybetmiştir. Artık, 
buğday gibi en temel ürünlerde bile dışa bağımlı bir hale 
geldik. Stratejik olarak Türkiye’nin tarımda kendi kendine 
yetebilen ülke olma özelliğini kaybetmesi önemli bir risk 
teşkil etmektedir. 

Tarımsal üretim ve girdi maliyetlerindeki gelişmeler Türk 
çiftçisinin nasıl üretim yapamaz hale geldiğini açıklamakta-
dır. Örneğin, Türk çiftçisi 2002 yılında 1 kg buğday ile 0,27 
litre mazot alabilirken; 2013 yılında 0,19 litre mazot alabil-
mektedir. Aynı şekilde, 2002 yılında 1 kg buğday ile 1,69 kg 
gübre alabilen çiftçi 2013 yılında 1,28 kg gübre alabilir hale 
gelmiştir. Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış girdi maliyetle-
rinin çok altında seyretmektedir.
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2002 2013
Buğday Fiyatı (TL/Kg, Destek Dâhil) 0,30 0,84
Mazot Fiyatı (TL/litre) 1,1 4,4
Gübre Fiyatı (TL/Kg, % 26 CAN) 0,18 0,66
Buğday/Mazot 0,27 0,19

Buğday/Gübre 1,69 1,28

2001 yılı Genel Tarım Sayımı (GTS) sonucuna göre tüm 
köyler ve nüfusu 25.000’den az olan il ve ilçe merkezle-
rinde tarımsal faaliyetle uğraşan 4.106.983 hane halkı ile 
221.562.345 dekar işlenen arazi tespit edilmiştir. Sayım kap-
samındaki toplam hane halkı sayısı 6.189.351, toplam arazi 
ise 668.781.782 dekardır.

Dünya tarımsal üretiminde oransal olarak büyük payla-
ra sahip olan gelişmiş ülkelerde ekilebilir arazinin sınır nok-
tasına ulaşması, tarımsal potansiyele sahip gelişmekte olan 
ülkelerin önemini arttırmaktadır. Uluslararası karşılaştır-
malarda Türk tarımı mukayeseli üstünlüğe sahiptir. Ancak, 
Türkiye’nin tarımda verimlilik ve teknoloji kullanımı açı-
sından yeterli düzeyde gelişmiş olduğunu söylemek güçtür. 
Ülkemizde, tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 
ortalama eğitim süresi yaklaşık 5 yıl olup, geleneksel tarım 
sistemi hâkimdir.

Tarım, insanların temel faaliyet alanını oluşturması ya-
nında iktisadi kalkınmada da önemli sektörlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Günümüzde fiyatlar sanayi malları lehi-
ne tarımsal ürünler aleyhine bir gelişim göstermektedir. Bu 
sebeple, Türkiye, ABD ve AB ülkelerinde olduğu gibi tarım 
sektörünü teşvikler yoluyla desteklemelidir. Ülkeler tarım 
sektörünü stratejik sebeplerle desteklemektedir. Türkiye’de 
aynı şeyi yapmalı, sağlıklı bir teşvik sistemi ile çiftçisini 
önemli ölçüde desteklemelidir.

Tarımda yeni teknolojilerin kullanımı, tohumda kalitenin 
iyileştirilmesi, gübre ve diğer verim arttırıcı maddelerin kul-
lanımının geliştirilmesi, sulama imkânlarının arttırılması, da-
ğınık şekildeki küçük arazi yapısının toplulaştırılması, arım 
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araç ve gereçlerinin miktarlarının arttırılması gibi faktörler 
tarımsal üretim ve verim artışı bakımından önemle yoğunla-
şılması gereken hususlar durumundadır.

Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumun-
dadır. Türkiye hayvan varlığı yüksek bir ülkedir. Ancak, bu 
sayı yıllar itibariyle düşmektedir ve aynı zamanda da hay-
vanlarımızın et, süt, yumurta, yapağı verimliliği düşüktür.

Ülkemizde uzun yıllar yoğun olarak bitkisel üretimin 
desteklenmesi, dünya fiyatları üzerine çıkan girdiler ve sek-
tör dinamikleri dikkate alınmadan yapılan canlı hayvan ve 
et ithalatı sonucu hayvancılık sektörü rekabet gücünü kay-
bederek önemli üretim ve gelir kaybına uğramıştır. Hayvan-
cılıkta, tavukçuluk hariç üretim artışları istenilen seviyelere 
ulaşamamıştır.

AB Ortak Tarım Politikasının uzun yıllar sübvansiyonlar-
la hayvancılığı teşvik etmesi ve korumacı politikalar izlemesi 
AB’li üreticilerin sermaye birikimine yol açmış, rasyonelleşen 
üretimle AB; ithalatçı konumdan ihracatçı konuma gelmiştir. 

Hayvancılık için büyük bir potansiyele ve iklim yapı-
sına sahip olan Türkiye’de üreticiler, yıllardan beri gelen 
alışkanlıkları gereği, kendi kendine yeterliliği benimse-
yen kapalı sistem bir üretim modeli içerisinde, hayvansal 
ürün ihtiyacını karşılama çabasındadır. Üreticilere gereken 
yaşam standardını, tüketiciye ise yeterli ve uygun fiyattan 
gıda arzını sağlama amacı olan bir «Hayvancılık Politikası» 
oluşturulmalıdır.

Tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı sürekli 
olarak azalmaktadır. Bu gelişme milyonlarca çiftçinin topra-
ğını işleyemeyecek hale gelmesi, yani işsizler kadrosuna ka-
tılması anlamına gelmektedir. Peki, tarımsal kesimin dışına 
itilen bu milyonlarca çiftçi nasıl geçinecektir? İşsiz kadrosu-
na katılan milyonlar demek Türkiye için ilave sosyal sorun-
lar demektir. Bu insanlar bir şekilde geçinebilmek için kırsal 
kesimden kentlere göç etmektedir. Bu sebeple, eğer tarımsal 
istihdamın azaltılması hedefleniyorsa, o zaman tarımsal ke-
simden ayrılacak milyonlara yeni beceriler, meslekler ka-
zandıracak sosyal projeler üretilmeli ve bu kesim için ilave 
istihdam imkânları yaratılmalıdır.
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4) Eğitim 

2013 yılı itibariyle Türkiye’de 61.592 okul ve 179 üniversite 
bulunmaktadır. Öğretmen sayısı son on yıllık süreçte %56,5 
gibi yüksek bir oranda artarak 2013 yılı itibariyle 832.726’ya 
ulaşmıştır. 2013 yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 17,2 
milyondur (nüfusun yaklaşık %23’ü). Üniversite ve yükseko-
kullarda ise 130.653 öğretim görevlisi ve yaklaşık 5 milyon 
(nüfusun %6,6’sı) üniversite öğrencisi bulunmaktadır. (Veri-
lere yaygın eğitim dâhil değildir.)

Görüleceği üzere, nüfusun neredeyse %30’u öğrenci 
konumundadır. Bu oran ise eğitim konusunun Türkiye 
açısından ne kadar hayati bir konu olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Eğitim 1923 1980 1997 2003 2013

Okul Sayısı 5.133 53.011 57.143 56.340 61.592

Öğretmen 
Sayısı 12.255 326.675 442.873 531.946 832.726

Öğrenci 
Sayısı 359.000 7.897.309 11.214.604 13.838.671 17.234.452

Üniversite 
Sayısı - - - - 179

Fakulte ve 
Yüksekokul 9 321 - 1.283 1.913

Üniversite 
Öğrencisi 
Sayısı

2.914 237.369 681.202 1.841.546 4.975.690

Öğretim 
Üyesi Sayısı 307 20.917 43.103 78.804 130.653

Okul Başına 
Düşen
Öğrenci S.

70 149 196 246 280

Öğretmen 
Başına Düşen 
Öğrenci

29 24 25 26 21

Ancak, uygulamalar böylesine hayati bir konuya gere-
ken önemin verilmediğini göstermektedir. Sürekli deği-
şen eğitim politikaları, eğitim alanına ideolojik bakış ve 
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ayrılan kaynakların yetersizliği gibi konular, ülkemiz için 
büyük bir potansiyel olan genç nüfusumuzun dünya stan-
dartlarında bir eğitim alarak ülkemizi geleceğin lider ül-
kesi konumuna yükseltilebilmesi için önemli bir kaynak 
oluşturabilecekken, aksine yetersiz eğitim ve sınav baskı-
ları ile psikolojisi, morali bozuk, ne yapacağın bilmeyen, 
bocalayan, tüketen verimsiz bir kitle haline gelmesine se-
bep olmaktadır.  

Nüfusunun nerdeyse 1/3’ü öğrenci konumunda bulunan 
bir ülkede GSMH’dan eğitime ayrılan %4’lük pay son derece 
yetersizdir. Türkiye eğer önümüzdeki 50 yıllık süreçte dün-
ya lideri bir ülke konumuna gelecekse, bu ne bina yaparak, 
ne yol yaparak, ne tüketerek, ne de daha fazla turist geti-
rerek olacaktır. Türkiye’yi lider ülke yapacak olan yegâne 
kaynak iyi eğitim almış, morali düzgün ve dinamik genç 
nüfusu olacaktır. Bu bakımdan, eğitime ayrılan kaynakla-
rın GSMH’ya oranı gelişmiş ülkeler ortalaması olan asgari 
%6 seviyelerine yükseltilmelidir.

Eğitim Harcamaları/GSMH, % 2000 2009 2011
Türkiye 2,9 3,8 4,0

Bilgi toplumu eğitim yapısı ile ülkemizdeki eğitim anla-
yışı ve yapısı karşılaştırıldığında, eğitim sisteminin bilgi top-
lumu anlayışından çok gerilerde, sanayi toplumu şartlarında 
olduğu görülecektir.

Geleneksel anlamda eğitimli insan denildiğinde oku-
ma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişi anlaşılmaktadır. 
Bilgi toplumunda ise, eğitimli insan kendileri ile ilgili ge-
lişmeleri ve değişimleri takip edebilen, yaşama uygulayan, 
sorgulayan, yaratıcı, gelişime açık, bilgi teknolojilerini aktif 
olarak kullanabilen bir kişi anlamına gelmektedir. Yeni eği-
tim anlayışında insan temelli yaklaşımların ön planda olduğu 
görülmektedir. 

Eğitimde geleceğe yönelik gereksinmeler şu şekilde sıra-
lanabilir:
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• Öğrenmeyi Öğrenme

• Küresel bakış açısı

• Milli ruh ve değerlerin benimsenmesi, kültürel kimlik 
kazanılması ve iyi yurttaş olma

• Yarışma güdüsü ve girişimci olma

• Problem çözme becerisi

• İletişim kurabilme yeteneği 

• Ekip çalışmasını öğrenme

• Ekonomik çevreyi anlama

Ülkemizin, geçmişin izlerini taşıyan, bugünün 
gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik algılamaları 
bünyesinde taşıyan, dinamik, sürdürülebilir, istikrarlı, 
kapsayıcı ve geliştirici, milletin yüreği ve sesi olabilen bir 
Eğitim Politikasına ihtiyacı vardır. 

Her fırsatta genç nüfusumuzu, onların dinamizmini ve 
girişimcilik ruhunu bir övünç kaynağı olarak vurguluyoruz. 
Ama bu haklı övüncümüz yanında kendimize şu soruyu da 
sormamız gerekmektedir. Gençlerimizi eğitebiliyor muyuz?, 
Potansiyellerini doğru mecralara yönlendirebiliyor muyuz?,  
ve onlara sahip çıkabiliyor muyuz?

Şu bir gerçek ki, eğitimsiz, sürekli tüketen, umudunu yi-
tirmiş ve işsiz gençlik; toplum için sadece bir “varlık” değil, 
aynı zamanda ülkenin geleceği üzerinde bir “saatli bomba”-
dır.

5) Sağlık

Ülkemizde yıllar itibariyle sağlık personeli, hastane 
ve hastane yatak sayıları bakımından önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. 2013 yılı itibariyle Türkiye’de 130 bin 
civarında hekim, 21.404 diş hekimi, 135 bin hemşire, 53.466 
ebe, 26.571 eczacı ve 123 civarında sağlık memuru olmak 
üzere toplam yaklaşık 500 bin civarında (Nüfusun %6,6’sı) 
sağlık personeli bulunmaktadır.
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Hastane başına ve hekim başına düşen nüfus yıllar itiba-
riyle iyileşmekte olup, 2013 yılında sırasıyla 383 ve 591 olarak 
gerçekleşmiştir. Hekim başına düşen nüfusun OECD ortala-
ması 312 kişi civarındadır. Hemşire başına düşen nüfus sayısı 
ABD’de 93, OECD ülkelerinde 120 ve Türkiye’de ise 493’dür. 
Gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde bu alanlarda daha 
gidecek çok yolumuz olduğu görülmektedir.

Sağlık 1923 1980 1990 2003 2013

Hastane Yatağı Sayısı 6.857 99.117 120.738 165.465 200.072

Hastane Yatağı Başına 
Nüfus 1.835 448 465 428 383

Hekim Sayısı 1.078 27.241 50.639 94.466 129.772

Hekim Başına Nüfus 11.673 1.631 1.110 750 591

Diş Doktoru - 7.177 10.514 17.744 21.404

Hemşire 130 26.880 44.984 74.483 134.906

Ebe 377 17.197 30.415 41.662 53.466

Eczacı 128 11.379 15.792 22.370 26.571

Sağlık Memuru 1.059 11.964 21.547 57.416 122.663

Sağlık, kaliteli bir yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Sağlı-
ğımızla ilgili yaşanması muhtemel sorunlar bizleri derinden 
etkiler ve acil çözüm arayışına iter. Sağlıkla ilgili çözüm ara-
yışı insanların en zayıf ve çaresiz oldukları haldeki bir arayış-
tır. Bu yönüyle sağlık hizmetinin kutsal bir yönü de vardır.

Ekonomik durumu yerinde olanlar sağlık alanında sunu-
lan birçok imkândan yararlanma imkânına sahiptir. Ancak, 
sağlık hizmetleri pahalı hizmetlerdir ve her vatandaşın sunu-
lan imkânlardan eşit ölçüde yararlanması mümkün değildir. 
Bu sebeple, devletin sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda 
etkin bir rol üstlenmesi sosyal devlet olma ilkesinin bir 
gereğidir. Toplam sağlık harcamalarının GSMH’ya ora-
nı; 2009 yılında %6,1, 2010 yılında %5,6, 2011 yılında %5,3, 
2012 yılında ise %5,4 seviyesindedir. Türkiye›de kişi başına 
düşen yılda 586 dolar düzeyindeki sağlık harcaması, OECD 
ortalaması olan 2,809 dolarının beşte biri civarında kalmakta-



86 | Sorgun Düşünce Kulübü  

dır.  Bu çerçevede, GSMH’dan sağlığa ayrılan payın gelişmiş 
ülkeler seviyesine (%10) çıkarılması gerekmektedir.

Sağlık hizmetleri sadece sorun yaşayanların sorunlarının 
çözümüne yönelik değil, aynı zamanda da olası sağlık sorun-
larının yaşanma olasılığını asgariye indirecek şekilde önleyici 
sağlık hizmetlerini de kapsamalıdır. Herkes için eşit, ulaşı-
labilir, nitelikli sağlık hizmeti temel ilke alınarak sağlıktaki 
eşitsizliklerin kademeli olarak giderilmeli ve toplumun sağ-
lık düzeyi yükseltilmelidir. 

Verilerden anlaşılacağı üzere gelişmiş ülkelerle muka-
yese edildiğinde; ülkemizde sağlık göstergeleri yetersizdir. 
Topyekûn bir kalkınma hamlesinin bir parçası olarak sağlık 
sektöründe de kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecine 
girmemiz ve bu kapsamda öncelikle yurtdışından ithal edi-
len, ileri teknolojik aygıtlarla ilgili olarak ciddi bilimsel bir 
planlama yapılmalı, ülkemizin gereksiz bir teknoloji çöplü-
ğüne dönüşmesi önlenmelidir.  Ayrıca, sağlık sektöründe ilaç 
tüketimi konusunda ciddi bir israf söz konusudur. Doktor-
larımız ilaç yazımı halkımız ilaç kullanımı konusunda daha 
dikkatli davranmalıdır.

6) Kültür

Değerlerimizden uzaklaştığımız bir süreçte yaşıyoruz. 
Özellikle son 25-30 yıldır kontrolsüz liberalleşme ve yoğun 
küreselleşme uygulamaları toplumu değerlerinden, kültü-
ründen, gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmaktadır. 

Bir toplumun birçok alanda sorunları ve eksiklikleri 
olabilir. Bu sorunlar birlik ve beraberlik içinde elbirliği ile 
doğru uygulamaları ortaya koyarak zaman içerisinde çözü-
lebilir. Fakat bir toplum değerlerinden uzaklaşmış, özünü 
kaybetmişse o toplumu belli hedeflere yöneltmek mümkün 
olmaz.

Türkiye son 200 yıldır yönünü batıya çevirmiştir. Türki-
ye batı toplumunun ulaşmış olduğu ileri medeniyet seviye-
sine ulaşmak istemektedir. Ancak, batının ulaşmış olduğu 
medeniyet seviyesine ulaşmak demek batının kültürünü 



Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat | 87

benimsemek anlamına gelmez. Yapmamız gereken, batının 
kültürünü taklit etmek değil; değerlerimizi, kültürümüzü, 
geleneğimizi muhafaza ederek, bu değerlerimizi ileri mede-
niyetle kaynaştırmaktır. Aksi takdirde, kendimiz olmaktan 
çıkarız. 

İsraftan kaçınma, tasarruf, yardımlaşma, misafirperverlik, 
dürüstlük, küçüklere sevgi, büyüklere saygı, sadakat, ailenin 
kutsallığı gibi kavramlar bizim kültürümüzün değerleridir. 
Bunlar bizi millet yapan değerlerdir, ama ne yazık ki, biz bu 
değerlerden uzaklaşıyoruz. Bu değerleri kaybettiğimizde 
tekrar bunları yerine koyabilmek mümkün değildir. O 
yüzden değerlerimizi koruyacak tedbirleri geç olmadan 
almak zorundayız.

Kültüründen, değerlerinden uzaklaşan bir toplumda 
özentiye, gösterişe dayalı davranışlar hâkim olmaya başlıyor. 
Bunun sonucu ise daha önceleri defaten vurgulandığı gibi 
mesnetsiz, faydasız, özentiye ve gösterişe dayalı aşırı tüketim 
olmaktadır. 

İşte bu tür, temelsiz davranışların adı kültürel yozlaşma, 
değerlerinden uzaklaşmadır. Lider ülke olma idealine sahip 
bir ülkenin vatandaşları da, yöneticisi de bu şekilde davrana-
maz, davranmamalıdır. Bu çerçevede;

•Küreselleşmenin yoğunlaştığı bu dönemde, 
kültürümüzün, milli ve manevi değerlerimizin ve gelenek 
ve göreneklerimizin yozlaştırılmaması için gerekli 
tedbirler alınmalı, özellikle gençlerimizin ağır kültürel 
bombardımandan korunmalarını sağlayacak projeler 
uygulamaya konulmalıdır. Yerel yönetimler bu anlamda cid-
di sorumluluk almak, görevlerini layıkıyla yerine getirmek 
zorundalar.

• Bu kapsamda eğitim kurumlarına da ciddi görevler düş-
mektedir. Eğitim politikamız bu hususu dikkate almalı ve ço-
cuklarımızın, gençlerimizin değerlerini ve kültürünü bilen ve 
uygulayan ve bunlarla gurur duyan ve aynı zamanda da bu 
değerleri çağdaş medeniyetle kaynaştıran insanlar olarak ye-
tiştirecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

• Bunun yanında, insanlarımızı etkileme gücü en üst se-
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viyede olan medya, özellikle de görsel medya bu sorumluluk 
duygusu ile hareket etmeli, politikalarını bu hedefe yönelik 
olarak oluşturmalıdır. Devletimiz ise bu konuda inisiyatifi 
medya kuruluşlarına bırakmamalı, kültürümüzün korunma-
sı hususunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

,• Sivil toplum kuruluşlarına, kültürümüzün korunması 
hususunda önemli görevler düşmektedir. Sivil toplum kuru-
luşları bu konuyu sürekli gündemde tutmak ve yapacakları 
faaliyetlerle kültürümüzü koruma, gençlerimizi bilinçlendir-
me konusunda görev üstlenmek zorundadırlar.

• Kültürün korunmasının ana teması dilimizin korunma-
sıdır. Dilimizi yabancı dillerin etkisinden korumak zorunda-
yız. Dil’deki yozlaşmanın önüne geçebilmek için gerekli tüm 
tedbirler tavizsiz bir şekilde uygulanmalı ve yine bu kap-
samda yabancı dilde eğitim uygulamasına son verilmelidir. 
Gençlerimiz bir hatta iki yabancı dili bilecek şekilde eğitilme-
lidir ancak bunun için eğitimin yabancı dilde verilesine gerek 
yoktur.

7) Neden Olmamız Gereken Yerde Değiliz? 
Türk milleti emperyalistlerin topyekûn işgal girişimine 

karşı milli bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve bunda muvaffak 
olabilmiş bir millettir. Savaşla Türkiye üzerindeki emellerine 
ulaşamayacaklarını anlayanların yeni stratejileri küreselleş-
menin yeni araçlarını ve diplomasiyi kullanarak amaçlarına 
ulaşmaktır. 

Dünya ekonomik ve politik sisteminin tek kutuplu bir 
şekil alması ile yeni stratejiler geliştirilmiş ve yeni bir “Bü-
yük Oyun” kurgulanmıştır. Bu büyük oyun içerisinde Türki-
ye’ye biçilen rol hiçte hoşumuza gidecek türden değildir. İs-
tenilen, Türkiye’nin kolaylıkla kontrol altında tutulabilecek, 
özellikle ekonomik bakımdan batıya bağımlı, hassasiyetleri, 
birlik duygusu ve millet olma bilinci zaafa uğratılmış bir du-
ruma getirilmesidir. 

Türkiye gelişmiş ülkelere kıyasla ekonomik ve sosyal geli-
şim bakımından geride kalmıştır. Gelişmiş ülkelerden bazıla-
rı bundan 50-60 yıl önce Türkiye ile aynı seviyede olan ülke-
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ler. Ülkemizle bu ülkeler arasında kalkınmışlık bakımından 
ciddi bir fark oluşmuşsa, bunun bir takım sebepleri olması 
gerekir.

Burada Cenap Şahabettin’in 1917-1918 yılları arasında 
yaptığı Avrupa gezisine ilişkin mektuplardan oluşan “Avru-
pa Mektupları” isimli kitabında o zamanki Almanya ile ilgili 
gözlemlerinden bazılarına yer vermek istiyorum. Şöyle anla-
tıyor Cenap Şahabettin yaklaşık 100 yıl önceki Almanya’yı:

Ooh, Almanya… Bu dört şubeli bir dairedir: Okul, kışla, 
fabrika, banka! Bu dört şube birbirine açılır ve birbiri için ça-
lışır: Ve hepsinin müdürü, bilimdir. Zamanın bilimi, onların 
kılavuzudur. Yüzyılın bilimlerini takip ile herkes ayrı ayrı ve 
herkes için çalışır; ama bir Alman’ın çalışması, bir diğerinin ça-
lışmasının tamamlayıcısıdır.

Ufak derelerin büyük nehire su taşıdığı gibi, bireylerin ça-
lışma damlaları da ulusun çalışma selini meydana getirir ve bu 
muazzam sel, bir Missisipi ya da Volga gibi, kimi zaman sessiz-
lik içinde süzülerek ve kimi zamanda köpürerek ve gürüldeyerek 
yürür, ilerler ve önüne geçeni ezer!

Almanlar içtenlikle şuna inanmışlardır ki, bir Alman’ın 
ekonomik payından her Alman bir pay alır. Bundan dolayı Al-
manların birbirleri ile ilişkileri, sürekli olarak karşılıklı bir iyilik 
yapma, kesintisiz bir yardımlaşma alışverişidir. Ama Alman, 
yardımlaşma adına bile gözü kapalı hareketten hoşlanmaz: kime 
yardım ettiğini, niçin ve nasıl yardım ettiğini bilmek ister. Al-
manya’da her şey gibi yardımlaşmada bilgiye dayanır.

En küçük işin ayrıntısı yüzlerce beyne bölünür. Her bireyin 
girişimini, bütün toplum korur ve biçimlendirir; her Alman’ın 
faydalı hareketine, bütün Almanya yakından ve uzaktan, doğ-
rudan doğruya ya da dolayısıyla düşünsel sevgisini ve çalışma 
damlasını getirir; bir sürü kuş bir yuva yapar gibi, bir ordu Al-
man, bir “iş” görür.

Alman girişimciliğinde kaza, rastlantı, talih ve bunlara ben-
zeyen etkenlerin etkisi en aza indirilmiştir.

Almanlar doğadan “düşün ve çalış!” fermanını almışlar ve 
memnunlukla düşünüyor ve memnunlukla çalışıyorlar.
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Her Alman, midesindeki açlığı duyar gibi vicdanındaki so-
rumluluğu duyar. Görev ve sorumluluk; bu iki düşünce, her Al-
man’ın öğüt vericisi ve danışmanıdır; her adımda emir ve uyarı 
onlardan beklenir.

Almanya’da toplumun bireylerinin tümü birbirine rağmen 
baş olmak emel ve davasında değildir: Burada parti dövüşmesi 
ve parti sövüşmesi yoktur!

Büyük küçük her yapımevinde davranış ilkesi, iş bölümü-
dür. Bazı kimyasal madde fabrikalarında, yüzden fazla kimyacı 
çalışır. Bunların en az ellisi, yalnızca bilimsel araştırmalar ile 
ilgilenirler. Şüphe yok ki, bu araştırmacıların onda dokuzu, hiç 
bir şey bulamadan hayatlarını tamamlarlar; ama onuncusunun 
bulduğu, her zaman o kadar faydalıdır ki dokuzunun verimsiz-
liğini unutturur.(Sh. 96, 97, 98, 100, 101, 102, 151)

Burada Almanya ile ilgili olarak vurgulanan ana özellikle-
ri şu şekilde özetleyebiliriz.

• “Bilim”e verilen önem,

• “Planlı Çalışma” ve “Disiplin”,

• Birlikte iş yapabilme, “Koordinasyon”, 

• Boş işlere duyarsızlık, yerine sürekli “Düşünme” ve 
“Çalışma”,

• “Yardımlaşma”, “Diğerinin Hakkına Riayet”,

• “Görev ve Sorumluluk” duygusu, “Vicdan”,

• “Kadercilik” yerine Bilimsellik”, 

• “Uzmanlaşma”,

• “Politik İstikrar”,

• İyi olana sahip çıkma ve destek,

• “Birlik” ve “Beraberlik” duygusu,

• Yapıcı Rekabet.

Cenap Şahabettin bu tanımlamaları 1917 Almanya’sı için 
yapılmış. Bu tarihlerde Almanya bir savaşın içindeydi ve bu 
tarihten sonra II. Dünya Savaşı’nda çok ağır bir yenilgiye ma-
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ruz kaldı. Türkiye ise II. Dünya Savaşı’na katılmadı. Bugün, 
Almanya’nın GSMH’sı 3,4 trilyon dolar ve fert başına düşen 
GSMH’sı 42.000 dolar. Almanya’nın fert başına düşen GS-
MH’sı Türkiye’nin 4,2 katı.

Gerek Selçuklu gerekse de Osmanlı İmparatorluğu dö-
nemlerinde uluslararası sistemde sözü geçen bir millet olan 
Türkler, son 200 yılır bu etkinliğini kaybetmiştir. 

Eğer Almanya, Fransa, ABD, Japonya, İtalya ve diğerle-
ri bunu başarmışlarsa biz neden başaramadık. Eksiklerimiz 
neydi ve nerelerde hata yaptık?

• En önemlisi Eğitim’e gereken önemi vermedik. 
Eğitim ve bilimselliğin eksikliği hiç bitmeyen kısır 
çekişmeleri beraberinde getirdi. Kısır çekişmeler ile 
yıllarımızı tükettik. Biz gereksiz çekişmelerle uğraşırken, 
diğerleri eğitimle, bilimle, kalkınmayla meşgul oldular.

• Toplumsal huzurun ve vicdanın, sağlıklı işleyen de-
mokrasinin, istikrarın ve ekonomik gelişimin ön şartı olan 
bağımsız, adil ve hızlı işleyen sağlıklı bir Yargı Sistemi 
oluşturamadık.

• Özellikle 1950’li yıllardan sonra başta ekonomi ol-
mak üzere birçok alanda batılı ülkelerin güdümüne gir-
dik. Üretmeden tüketme alışkanlığı bu dönemlerden itiba-
ren başladı. Bu dönemden sonra halkımızda çalışmadan 
kısa yoldan zengin olma hevesi başladı. Çalışma, tasarruf 
ve üretme yerine; kolay yoldan kazanma ve ithal lüks tü-
ketim özendirildi. Dışa bağımlı, dış açık veren, kayıtdışı, 
sürekli borçlanan, tüketim odaklı ekonomik yapı ekono-
mimizi dış gelişmelere aşırı hassas hale getirdi. Söz ko-
nusu ekonomik yapı sebebiyle dönemsel olarak yaşanan 
ekonomik krizler sebebiyle istikrarlı bir kalkınma hamlesi 
gerçekleştirilemedi.

•Demokrasiyi içselleştiremedik. Demokrasinin özüm-
senememesinin en önemli sebebi ise demokratikleşme sü-
recinde eğitimin ihmal edilmiş olmasıdır. Hukuk Devleti 
olmanın önemini tam olarak kavrayamadık ve gerekli alt-
yapısını oluşturamadık.

• Siyasi istikrarı yakalayamadık. Siyasi istikrarsızlık 
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sebebiyle birlik ve beraberlik duygusu içinde kalkınma 
hedefine odaklanamadık. Her zaman dış güçlerin etki-
sine açık olduk. Kötü niyetli güçler her zaman ülkemizi 
karıştırmaya çalıştılar, ülkemiz içinde ayrımcılığı 
körüklediler ve biz bu oyuna geldik. 

• Etkin bir idari sistem kuramadık. Yönetimde hesap 
verme, hesap sorma, şeffaflık ve liyakat kültürünü yerleş-
tiremedik. Yolsuzluk, iltimas, adam kayırma, torpil gibi 
hastalıklardan kurtulamadık.

• Rönesans’la birlikte yeni bir dünya düzeninin temel-
leri atıldı, ancak biz bu sürecin dışında kaldık. 

• Bilim ve teknolojiye gereken önemi vermedik ve bu 
alanda çok yetersiz kaldık. Son 200 yılda yapılan bilimsel 
buluşların hiçbirinde bizim adımız yok. Bilimin dışında 
kalınca yeniliklere uymakta da direnç gösterdik. Son 200 
yılda teknoloji üreten değil, tüketen bir toplum olduk. 

• Uzmanlaşma ve meslek sahibi olma kültürünü oluş-
turamadık.

• Ülkemize ait dünya çapında markalar geliştireme-
dik.

• Ülkemiz zor bir coğrafyada yer alıyor. Bu coğrafya 
ülkemize hem fırsatlar sunuyor hem de sorumluluklar 
yüklüyor. Biz fırsatları değerlendiremediğimiz gibi, 
sorumlulukların da üstesinden gelemedik. Bu coğrafya-
nın ağırlığını taşıyamadık.

8) Ne Yapmalıyız?

Ne yazık ki, içinde yaşadığımız coğrafya zayıflığa müsa-
ade etmiyor. Eğer bu coğrafyada böylesine önemli jeo-stra-
tejik bir konumda bulunuyorsanız hem askeri hem de eko-
nomik ve sosyal bakımdan güçlü olmaktan başka şansınız 
olamaz. Bu sebeple, geç olmadan geçmişteki hatalarımızı 
analiz edip dersler çıkararak önümüzdeki dönemde top-
yekûn bir kalkınma hamlesine girişmek zorundayız.

•	Uzay teknolojisi, nanoteknoloji, enerji, genetik bilimi 
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ve diğer alanlardaki gelişmeler önümüzdeki dönemde in-
san ve toplum yaşamının yeni şeklini almasında belirleyi-
ci unsurlar olacaklar. Bu alanlarda başarılı olan toplumlar, 
geleceğin dünyasında lider konuma yükselecek. Sanayi 
çağını ıskalayan Türkiye, bilgi ve teknoloji çağını yakala-
mak ve hatta öne geçmek zorundadır.

•	Kültürümüzü, gelenek-göreneklerimizi ve değerleri- 
mizi küreselleşmenin ağır bombardımanından korumak 
için özellikle yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları ciddi tedbirler almalıdırlar.

•	İnsanların ve toplumların en temel ihtiyaçlarından 
bir tanesi adalet’tir. Yetersiz adalet sistemi ise en kutsal 
değer olan “hak”kın tecellisini engelleyerek, en büyük 
adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu durum ise toplumsal yoz-
laşma, devlete güvensizlik ve şiddete sebep olmaktadır. 
“Hak”kın tecellisi konusunda şüpheye yer vermeyecek, 
vicdanları rahatlatacak, hızlı işleyen bir adalet sistemi 
kurmak zorundayız. 

•	Ünlü bir Çin’li filizof şöyle diyor:

“Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladığın.

Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, halkı eğit o zaman.

Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın.

Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın.

Yüz kez olur bu ürün eğer milleti eğitirsen.

Birisine bir balık verirsen, doyar bir defalık.

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyu.” 

En iyi sistemleri kuranların da, uygulayanların da “in-
san” olduğu gerçeğinden hareketle, yapılabilecek en doğ-
ru ve verimli yatırım, insan kalitesini yükseltmeye yönelik 
“beşeri sermaye” yatırımıdır. Gelişmiş ülkelerle mukaye-
se edildiğinde en büyük gücümüz genç nüfusumuzdur. 
Kaliteli bir eğitimden geçirilebildiği takdirde genç nüfu-
sumuz, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Türkiye’yi dün-
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ya liginin zirvesine taşıyabilecek yegâne gücümüzdür. 
Gençlerimizi değerlerine saygılı, örf, adet, gelenek ve 
göreneklerini bilen, maneviyatı sağlam ve aynı zaman-
da da araştırmacı, üretken, bilgi ile donatılmış, geleceği 
kavrayan ve geleceğe umutla bakan, özgüveni yüksek, 
çevreye duyarlı ve özgür bir şekilde yetiştirecek kalitede 
ve meslek edindirme odaklı bir eğitim sistemi kurmak 
zorundayız. 

•	Ünlü işadamı Nelson Rockefeller’in Başkan 
Eisonhower’e yazdığı bir mektuptaki şöyle diyor:

“.... Hükümet, özel sermaye yatırımlarını cesaretlendir-
meli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatı-
rımların yardımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir. Bu tip 
özel sermaye yatırımları, zamanla bütün gayri meşru muha-
lefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabil-
meli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca, bizi desteklemekte 
kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat 
çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliği-
ne hazır yerli işadamlarına yardımı artırmalı ve böylece bu 
işadamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktaları ele 
geçirmeleri, buna dayanarak politik etkinliklerinin artması 
sağlanmalıdır.”(Onur ÖYMEN, Ulusal Çıkarlar, Sh.80,81)

Türkiye, döviz, faiz, borsa spekülasyonuna dayalı 
sıcak para sömürüsüne, kayıt dışılığa, üretmeden aşırı 
tüketme alışkanlığına, ithalata endeksli ihracat yapısı 
dolayısıyla oluşan dış açıklara ve bunların neticesi 
oluşan yüksek miktarlı borçlanmaya dayalı ekonomik 
yapı çıkmazından kendisini kurtarmak zorundadır. 
Ekonomideki bu kısır döngüyü kırmak, üretken, verimli 
ve adil bir ekonomik sistem kurmak zorundayız.

•	Türkiye, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi çiftçisini 
korumak, tarımsal üretim ve verimliliği arttırıcı tedbirleri 
almak, tarımda açığa çıkan istihdamı iş sahibi yapacak sos-
yal projeleri uygulamaya koymak ve Türkiye’nin tarımda 
kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını sağlamanın 
yanında tarımsal ihracatı da arttırıcı tedbirleri almak 
zorundadır.

•	Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devle-
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ti olma yolunda tercihini yapmıştır. Türkiye’nin bugün 
Müslüman ülkeler içerisinde en gelişmiş ve imrenilen, 
örnek alınan bir ülke olması ve etrafımızdaki ülkelerin ya-
şadıkları sorunlar, iç savaşlar değerlendirildiğinde bu ter-
cihin ne kadar doğru bir tercih olduğu görülmektedir. Ek-
siklikleri olmakla birlikte yapılan bu tercihi her geçen 
gün geliştirmek, standartlarını iyileştirmek için çaba 
sarf etmek zorundayız. Bütün dünyanın tecrübe ile kabul 
ettiği bu standartları tartışarak zaman kaybetmemek 
gerekmektedir.

•	Herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti 
temel ilke alınarak sağlıktaki eşitsizlikler kademeli olarak 
giderilmeli ve toplumun sağlık düzeyi yükseltilmelidir. 

•	Kötü yönetim, yönetimde istikrarsızlık, yolsuzluk, 
iltimas, şeffaf olmayan ve hantal yönetim yapısı ve hu-
kuk devleti ilkelerinin tam manasıyla uygulanamaması 
Türkiye’nin arzu edilen ölçüde kalkınamamış olmasının 
önemli nedenlerindendir. Bu sebeple, yönetimde istikrar, 
verimlilik, temsilde adalet, şeffaflık, liyakat, hesap vere-
bilirlik ilkeleri çerçevesinde demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olmanın gereklerinin tam olarak yerine ge-
tirilmesini sağlayacak şekilde siyasal sistem ve idari yapı 
yapılandırılmak zorundadır. Bu kapsamda;

•	Siyasi parti ve seçim sistemleri siyasal istikrarı ve 
temsilde adaleti sağlayacak şekilde yeniden düzenlen-
melidir. Siyasette liyakate ve parti içi demokrasiye büyük 
önem verilmelidir. Milletin temsilcileri gücünü siyasi par-
ti yönetimi ve delegelerden değil seçmenlerden almalıdır.  

•	Devlet yönetimi ve bürokrasi verimlilik esasına göre 
yeniden yapılandırılmalıdır. 

•	Hesap verme, hesap sorma, şeffaflık, katılımcı de-
mokrasi, hukuk devleti, yerel kalkınma kavramları top-
lumsal yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak benimsen-
meli, bunu sağlayacak tedbirler alınmalı ve tavizsiz bir 
şekilde uygulanmalıdır.

•	Mevzuat sadeleştirilmeli, kanunlar ve kurallar ciddi 
ve büyük devlet olmanın şanına yakışır şekilde tavizsiz 
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şekilde uygulanmalı, hak edenin hakkını aldığı, yanlış ya-
panın ise cezasını en ağır şekilde çektiği bir düzen oluştu-
rulmalı; torpil, adam kayırma, iltimas ve rüşvet gibi top-
lumsal adalet duygusunu yaralayan çarpık uygulamalar 
ile yoğun şekilde mücadele edilmelidir. 

•	Yüce Kitabımız KUR’AN-KERİM’de CENAB-I AL-
LAH bu hususu vurgulamakta ve “Emanetin ehline tes-
lim edilmesi ve adaletle hükmedilmesini” buyurmaktadır. 
Yönetim kademelerine liyakatli insanların seçilmesini te-
min edecek sistemler kurulmalıdır. 

•	Türkiye’nin geniş bir yelpazede yer alan pek çok 
önde gelen uluslararası ve bölgesel kuruluşa üyeliği, dış 
politikasının çok yönlü olması gereğini en iyi şekilde or-
taya koymaktadır. AB’yle katılım müzakerelerine resmen 
başlamış bir aday ülke olmasının yanında Türkiye, Birleş-
miş Milletler, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Antlaşma-
sı Örgütü (NATO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı (EİT), D-8 gibi çeşitli kuruluşlara üyedir. 

Avrupa’da totaliter rejimlerin 1980’lerin sonları ve 
1990’ların başlarında çökmesi, Varşova Paktı’nın dağılma-
sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin parçalanma-
sı, yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, Almanya’nın 
yeniden birleşmesi, çoğulcu demokrasi ve serbest pazar 
ekonomilerinin yaygınlaşması gibi çarpıcı değişimler, Do-
ğu-Batı rekabetine ve iki kutuplu sisteme son vermiştir. 
Aynı zamanda dünya, bölgesel istikrarsızlık ve çatışma-
lara yol açarak (özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika) yeni 
bir barış döneminin başlamasına yönelik umutların ilk 
anda yarattığı iyimserliğe gölge düşüren etnik milliyet-
çilik, yabancı düşmanlığı, köktendincilik ve uluslararası 
terörizm gibi yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkışına 
şahit olmuştur. Ancak, Türkiye, “Yurtta Sulh Dünya’da 
Sulh” veciz sözünden hareketle dış politikasını her za-
man olduğu gibi barış ve iyi ilişkiler temelinde yürüte-
rek, komşuları başta olmak üzere tüm dünyada barış ve 
huzurun temininin ana aktörlerinden ve güvencelerin-
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den biri olmalıdır. 

Türkiye’nin yenidünya düzeninde etkin bir yer edi-
nebilmesi, enerji güvenliği başta olmak üzere dünya 
gündemini belirleyen bölgelere olan coğrafi, tarihî ve 
kültürel yakınlığını; Müslüman, laik ve demokratik bir 
ülke olmasını ve sahip olduğu diğer özelliklerini iyi de-
ğerlendirmesi ve bu çerçevede etkin bir dış politika ge-
liştirmesine bağlıdır. 

Uluslararası ilişkilerdeki etkinliğin güçlü bir ekonomik 
yapıya sahip olmakla mümkün olabileceğinden hareketle, 
aktif ve etkin bir dış politika için her şeyden önce eko-
nomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak zorunda olduğu-
muz unutulmamalıdır.

•	Ülkemizin AR-Ge’ye (Araştırma-Geliştirmeye) 
ayırdığı araştırmacı insan gücü ve GSMH’dan ayrılan 
finansman dünyaca kabul edilen eşik değerin çok altında 
bulunmaktadır. Bilgi ekonomisine dönüşen ülkelerde 
Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı %3’e ulaş-
mıştır. Türkiye’de ise bu oran %1’in altındadır. Türki-
ye’de yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracat için-
deki payı %1,8 gibi oldukça düşük bir seviyededir. Aynı 
oran, Çin’de %25,8, ABD’de %18,1, Endonezya’da %8,3, 
Rusya’da %8 ve Hindistan’da %6,9 seviyesindedir. İSO 
tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi 
Araştırması’na (2013) göre, ileri sanayi ülkelerinde 
şirketlerin Ar-Ge harcamalarının satışlara oranının yüzde 
6 ila 8 oranlarına kadar yükseldiği, Türkiye’de ise bu 
oranın binde 8 olduğu, 500 büyük sanayi şirketinin Ar-
Ge’ye üretimden satışlarının ancak binde 47’sini ayır-
dıkları belirtilmektedir. Çağın yakalanabilmesi için 
teknolojik gelişme ortamının sağlanması ve teknoloji 
üretebilir hale gelinmesinde devletin elinde bulunan 
araçları kararlı bir şekilde kullanması gerekmektedir. 

•	Türkiye’yi sürekli olarak baskı altında tutan enerjide 
dışa bağımlı yapı düzeltilmek zorundadır. Önümüzdeki 
yüzyılda ticari kullanımı giderek artacak yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırıl-
malıdır. Enerjiyi verimli üretme ve tüketmenin yanı sıra 
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tasarrufu öngören yaklaşımları teşvik etmek gerekmekte-
dir.

•	Her yıl binlerce insan köyünü, kasabasını, yaşadığı 
kenti, hatta ülkesini bırakıp büyük kentlere göç ediyor. 
İnsanın evini, yurdunu bırakması pek kolay değil elbette. 
“Bir insan bunu yapıyorsa, ya yaşadığı yer beklentilerini 
karşılamıyordur ya da yaşamak istediği yerde kendisini 
çok büyük olanakların beklediğini düşünüyordur” diyor 
birçok sosyal bilimci. Bu derecede yüksek seviyedeki zo-
runlu içgöç olgusu toplumsal bir yaradır. Kentlere göçün 
önlenmesi ve geri dönüşün sağlanması bakımından, 
bölgeler ve iller arasındaki ciddi kalkınmışlık farklarını 
giderecek politikalar uygulanmalıdır. Yerel kalkınma-
ya önem ve öncelik verilerek ülkemiz için ciddi sos-
yal tehlikeler içeren iç göç önlenmeli veya en azından 
azaltılmalıdır. Bu kapsamda, olası iç göç hareketlerinin 
belli bir kaç ilde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla 
yeni çekim merkezleri yapılandırılmalıdır. Bu merkezlere 
belirlenen alanlarda gelişebilmeleri için ciddi teşvikler 
uygulanmalıdır. 

•	Günümüzde, geleneksel belediyecilik anlayışın-
da değişimler yaşanmakta, belediyeler kamu hiz-
metini sunma görevini özel sektöre ve yabancı ser-
mayeye aktarmaktadırlar. Küreselleşmenin etkisiyle 
kentler yabancı sermayeyi kendilerine çekebilmek için 
yüksek yapılaşmaya önem vererek, plaza, iş ve alışveriş 
merkezleri inşa etmeye öncelik vermektedirler. Daha çok 
yabancı sermayeyi kendine çekmeye çalışan belediyeler, 
kamu hizmetlerini işletme mantığı ile yürütmektedirler. 
Yapılan hizmet kentlinin yararına olmaktan çok, ekono-
mik gereklilik adına sunulmaktadır. Sunulan hizmetler 
birer kamu hizmeti olmaktan çok piyasa hizmeti ola-
rak değerlendirilmekte, vatandaş kavramının yerini ise 
müşteri kavramı almaktadır. Daha öncede ifade edildiği 
üzere ülkemizin aşırı tüketim alışkanlığına bağlı olarak 
özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezi (AVM) sa-
yıları her geçen gün hızla artmaktadır. AVM büyüklüğü 
bakımından Türkiye 350’nin üzerindeki AVM sayısı ile 
Avrupa birincisi, Dünya dört yâda beşincisi konumunda-



Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat | 99

dır. Tüm bu gelişmeler nüfusun büyük çoğunluğunun 
yaşamakta olduğu kentleri yaşanmaz ve riskli yerler 
haline getirmektedir. Belediyeler kamu kurumu olduk-
larının bilinciyle rant odaklı, kar amaçlı bir şirket anla-
yışına değil, sosyal gelişimi ve halkın yararını esas alan 
bir hizmet anlayışına sahip olmak zorundadır.

Kentlerin yaşanabilir yerler olabilmesi için yeşil 
alan miktarı arttırılmalıdır. Türkiye›de mevzuat gereği 
yerleşmelerde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 10 
m² olmalıdır. İstanbul›da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
2010 verilerine göre kişi başına düşen yeşil alan miktarını 
6 m² olarak hesaplamıştır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına 
düşen yeşil alan miktarına bakılacak olursa; Stockholm’de 
kişi başına 87.5 m², Roma’da 45.3 m², Londra’da 26.9 
m², Amsterdam’da ise 45.5 m² yeşil alan düştüğü 
görülmektedir. 

Türkiye’nin sorunlarını çözmesini engelleyici kısır 
döngüler, ellerine vurulmuş zincirler var. Bu zincirleri kır-
madan, Türk Milleti’ne gücünü hatırlatacak bir yeniden 
dirilişi sağlayacak çıkışı yapmadan, ezberi bozmadan bu 
sorunları çözüme kavuşturmak ne yazık ki mümkün değil-
dir. 

Bu sebeple, yeni bir Türkiye mucizesi meydana getirme-
nin zamanı gelmiştir.

Türkiye tarihi misyonu ve yaşadığı coğrafya itibariyle 
güçlü ve etkin bir ülke olmaktan başka seçeneği olmayan bir 
ülkedir. Bizler bu gerçeğin bilinciyle en azından bireysel ola-
rak üzerimize düşeni yapmalıyız.

Tohumu saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın

Necip Fazıl Kısakürek
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YOZGAT
1) Genel Değerlendirme
Yozgat; Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden 

biridir. Sorgun ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alişar Hö-
yüğü’nde yapılan kazılar neticesinde 5000 sene öncesine ait 
eserler bulunmuştur. Yozgat, ayrıca, Anadolu’da ilk siyasi 
birliği gerçekleştiren Eti’lerin yerleşim merkezlerinden bi-
ridir. Merkeze bağlı Büyüknefes, Dambasan ve Gündoğdu 
köyleri ile Sorgun ilçesi sınırları içerisindeki Kerkenez Kalesi, 
Boğazlıyan’a bağlı Çalapverdi ve diğer bazı bölgelerde yapı-
lan kazılar neticesinde Etiler’in izine rastlanılmıştır. Yozgat’ın 
Anadolu’da tarih devrinin başlangıcını sağlayan Hitit’lerin 
sınırları içerisinde en kalabalık yerleşim merkezlerinden bi-
risini teşkil ettiği de ortaya çıkarılmıştır. 

Bozok çevresinde Türk-İslam izleri 1071 Malazgirt Sa-
vaşı’ndan sonra başlamaktadır. Tahrir Defterlerinden Oğuz 
boylarına mensup 24 boydan 21’inin Anadolu’ya geldikleri 
anlaşılmaktadır. Bir ara Danişmendoğulları’nın nüfusuna gi-
ren bu bölge 1175’den sonra Anadolu Selçukluları’nın eline 
geçmiştir. 

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra İlhanlılar’ın kontrolüne 
giren bölge Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde Eretna 
Beyliği’nin, 1381’den sonra da Kadı Burhaneddin Devleti’nin 
eline geçmiştir. 1398’de Kadı Burhanettin öldürülünce Yıldı-
rım Beyazıt bu bölgeyi aynı tarihte Osmanlı Devleti sınırları-
na katmıştır. 

Timur Han 1402-1403 senelerinde Yozgat ve çevresini ele 
geçirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu (Yıldırım Beyazıt) ile 



102 | Sorgun Düşünce Kulübü  

Timur arasında yapılan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ye-
nilgisiyle sonuçlanan 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra bölge-
ye Dulkadiroğulları hâkim olmuşlardır. 1514 yılında Yavuz 
Sultan Selim tarafından bölge tekrar fethedilmiş ve Osmanlı 
Devleti’ne bağlı kalmak şartıyla Dulkadiroğlu Şehsuvaroğlu 
Ali Bey’e verilmiştir. 1522 yılında ise bölge tamamen Osmanlı 
toprakları arasına katılmıştır. 

17. yüzyılın sonlarında devlet tarafından Bozok’a yerleşti-
rilen Mamalu Türkmen oymaklarından Çapanoğulları büyük 
güç kazanmışlardır. Çapanoğulları 18. yüzyıl başlarından iti-
baren yaklaşık olarak yüzyıllık süreçte bölgenin yönetimine 
hâkim olmuşlardır. Özellikle III. Selim döneminde padişaha 
verdikleri destek dolayısıyla geliştirdikleri yakın ilişkiler se-
bebiyle Yozgat ve yöresinin tartışılmaz hâkimi durumuna 
gelmişler ve Bozok’un gelişimine önemli katkılarda bulun-
muşlardır.

Yozgat, Cumhuriyet öncesi kurulan altmış vilayetten birisi 
olup, o dönemdeki başlıca kaza merkezleri; Merkez, Akdağ-
madeni ve Boğazlıyan’dan ibarettir. Daha sonra Sorgun’un 
da ilçe olmasıyla ilçe sayısı merkez dâhil dörde çıkarılmıştır 
(1928). Yozgat’ın, o dönemde dört ilçe ve 10’u nahiye 
olmak üzere toplam 636 yerleşim yeri mevcuttur. Zamanla 
yeni ilçeler kurulmuş ve ilçe sayısı merkez ilçeyle birlikte 
9 olmuştur. Bu ilçeler; sarasıyla; Merkez, Akdağmadeni, 
Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya, Çayıralan 
ve Yerköy’dür. 1990 yılında çıkarılan bir kanunla; Aydıncık, 
Çandır, Saraykent, Kadışehri ve Yenifakılı da ilçe olunca ilçe 
sayısı merkez ilçeyle birlikte 14’e ulaşmıştır. 

Oğuzların; “Bozok” koluna mensup Türkmenlerin bu böl-
geye akınıyla birlikte, yöre “Bozok” ismiyle anılmıştır. İlin, 
asıl adı «Bozok” olup, 1800’lü yıllara doğru bu ismin yanı 
sıra “Yozgat” adı da telaffuz edilmiştir. Birinci Büyük Millet 
Meclisinde Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafından verilen bir 
takrir ile Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş, bilahare 23 
Haziran 1927 tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) 
Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar 
Yozgat olarak değiştirilmiştir.

Yozgat doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kır-
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şehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, Çorum ve 
Tokat illeri ile çevrili olup, 34º 05’ - 36º 10’ doğu meridyenleri 
ile 38º 40’ - 40º 18’ kuzey paralelleri arasında yer alır. Deniz 
seviyesinden 1.300 metre yüksekliktedir. Doğudan batıya gi-
dildikçe yükseklik azalır. 

Yozgat’ta, yarı kurak karasal iklim hâkimdir. Deniz etki-
sine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve kurak; kışlar soğuk ve 
yağışlı geçer. Yaz ile kış; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık 
farkları yüksektir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak Havzası’na 
giren Çekerek Vadisi’nde biraz yumuşamakta, az da olsa Ka-
radeniz ardı ikliminin etkileri görülmektedir. 

İl’in en doğusu ile en batısı arasında 2º 05’ boylam 
(meridyen) farkı olup, yerel saat farkı 8’ 20” dir. Kuzeyi 
ile güneyi arasında ise, 1º 38’lik enlem (paralel) farkı varır. 
Ancak, fark az olduğundan iklim üzerinde önemli bir etki 
yaratmamıştır. İlin, doğu - batı uç noktaları arasındaki kuş 
uçuşu uzaklık 216 km, kuzey - güney uç noktaları arasındaki 
uzaklık 144 km. dir. 

Yozgat, alan bakımından Türkiye’nin 15. büyük İlidir. İlin; 
iz düşüm alanı 13.597 km², gerçek alanı ise 14.074 km² dir.

2) Demografi 

2013 yılı itibariyle Yozgat nüfusu 444.211 ve yüzölçümü 
14.074 km²’dir. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 32 kişidir. 
Nüfusun %25’i (0-14), %64,8’i (15-64) ve %10,2’si 65 ve üzeri 
yaş grubundadır. Nüfusun %41,3’ü belde ve köylerde, %58,7 
ise ilçe ve il merkezlerinde yaşamaktadır. Yozgat’ta 14 ilçe, 65 
belediye ve 576 köy bulunmaktadır.
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Demografi 2013
Nüfus 444.211

0-14 % 25,0
15-65 % 64,8
65-+ % 10,2

Toplam Nüfus İçindeki Pay (%) 0,60
Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı (%) -2,72
Net Göç Hızı (Binde, 2011-2012) -21,56
Şehirleşme Oranı (%) -

Belde Köyler 41,3
İl ve İlçe Merkezleri 58,7

Yüzölçümü (Km²) 14.074
Nüfus Yoğunluğu 32
İlçe Sayısı 14
Belediye Sayısı 65
Köy Sayısı 576
Seçmen Sayısı 296.605

Aşağıdaki tabloda Yozgat merkez ve ilçelerine ilişkin 
veriler sunulmaktadır. Görüleceği üzere nüfus büyüklü-
ğü bakımından en büyük ilçe merkez ilçedir. Merkez ilçeyi 
Sorgun, Akdağmadeni ve Yerköy izlemektedir. Yüzölçümü 
büyüklüğü bakımından sıralama ise Merkez, Akdağmadeni, 
Sorgun ve Boğazlıyan şeklindedir. Nüfus yoğunluğu en 
yüksek ilçe Saraykent, en düşük ilçe ise Boğazlıyan’dır.

İl merkezine en yakın ilçe 34 km ile Sorgun iken en uzak 
ilçe 124 km ile Çandır’dır. 

11 belediye ile en fazla belediye Sorgun’da yer almakta 
olup, Sorgun’u 10 belediye ile Boğazlıyan ve 5 belediye ile 
Aydıncık izlemektedir. 95 köy ile en fazla köy merkez ilçede 
bulunmakta olup, onu 89 köyle Sorgun ve 82 köyle Akdağ-
madeni ilçeleri izlemektedir.

Ortalama hane büyüklüğü bakımından hane başına 4,7 ki-
şilik nüfusla Kadışehri ilk sırada yer alırken; hane başına 3,2 
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kişilik nüfusla Yenifakılı son sırada yer almaktadır. İl genelin-
deki ortalama hane büyüklüğü 3,7’dir.
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Merkez 
İlçe 97.443 79.240 18.203 2.039 47,8 - 4 95 - 3,4

Akdağ-
madeni 48.249 24.152 24.097 1.896 25,4 104 4 82 - 4,0

Aydın-
cık 12.585 3.041 9.544 331 38,0 97 5 21 - 3,8

Boğaz-
lıyan 34.925 16.198 18.727 1.751 19,9 94 10 23 - 3,5

Çandır 4.835 3.754 1.081 221 21,9 124 2 3 - 3,0

Çayı-
ralan 14.985 5.788 9.197 1.256 11,9 112 5 18 - 3,4

Çeke-
rek 23.699 10.736 12.963 796 29,8 90 5 42 - 3,9

Kadı-
şehri 14.578 4.524 10.054 507 28,8 118 2 28 - 4,7

Saray-
kent 15.134 6.305 8.829 157 96,4 71 4 14 - 4,4

Sarıka-
ya 36.553 19.134 17.419 976 37,5 77 4 56 - 3,8

Sorgun 81.231 50.468 30.763 1.769 45,9 34 11 89 - 4,0

Şefaatli 16.234 9.289 6.945 833 19,5 44 4 41 - 3,4

Yeni-
fakılı 5.845 2.799 3.046 378 15,5 116 2 6 - 3,2

Yerköy 37.915 29.042 8.873 1.448 26,2 41 3 58 - 3,4

           

Top-
lam 444.211 264.470 179.741 14.358 30,9 - 65 576 14 3,7

Grafikten görüleceği üzere Yozgat nüfusu 2000’li yıllarda 
700 binlerin üzerindeyken 2007 yılı itibariyle ciddi şekilde 
azalmıştır. Bu ciddi azalışta adrese dayalı nüfus kayıt sistemi-
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ne geçilmesi yanında geri kalmışlık sebebiyle yaşanan ciddi 
boyuttaki göç dalgasının da etkisi olduğu düşünülmektedir.

Yozgat nüfusunun Türkiye toplam nüfusu içindeki payı 
yıllar itibariyle sürekli azalarak 1950’li yıllardaki %1,55 sevi-
yesinden 2013 yılı itibariyle %0,59 seviyesine gerilemiştir.

 Yozgat Türkiye Türkiye 
Nüfus Artış 

Hızı

 
Nüfu-

su Nüfusu
Nüfusundaki 

Pay (%)
Yıllık Ort 

(%)
1927 208.628 13.648.270 1,53 -
1950 324.469 20.947.188 1,55 2,41
1960 402.400 27.754.820 1,45 2,40
1970 464.410 35.605.176 1,30 1,54
1980 504.433 44.736.957 1,13 0,86
1990 579.150 56.473.035 1,03 1,48
2000 682.919 67.844.903 1,01 1,79
2005 719.660 72.065.000 1,00 1,08
2007 735.011 73.875.000 0,99 2,00
2013 444.211 75.627.384 0,59 -7,91
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İç Anadolu Bölgesi illeri ve Türkiye ortalamaları ile 
mukayese edildiğinde son yıllarda Yozgat nüfusunda belir-
gin azalış olduğu görülmektedir.

 
Yıllık nüfus artış hızı (‰)

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Amasya -16,3 1,8 31,9 -35,6 -2,5
Çorum -8,0 -8,7 -9,8 -1,5 -8,6
Kayseri 16,4 18,0 23,6 16,6 15,5
Kırşehir -2,0 1,6 -5,5 -3,9 0,9
Nevşehir 5,8 8,2 -6,0 3,2 6,8
Niğde 20,2 4,3 -5,9 -1,1 8,0
Sivas -10,8 3,5 14,1 -23,9 -5,6
Tokat -6,5 11,7 -10,9 -15,5 9,3
Kırıkkale -3,2 5,4 -15,0 -6,0 -1,0
Yozgat -16,2 6,5 -23,4 -22,1 -27,2
Türkiye 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0

81 il arasında yapılan sıralamaya göre Yozgat nüfus bü-
yüklüğü bakımından 44., nüfus yoğunluğu bakımından 68. 
sırada yer almaktadır.
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Nüfus artış hızı bakımından ise Yozgat maalesef 81 il 
içerisinde 81. yani son sırada yer almaktadır. Yine net göç 
hızı bakımından yapılan sıralamaya göre Yozgat 79. sırada 
yani sondan 3. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin merkezinde, başkentin yanı başında bulunan, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Cumhuriyetin kuru-
luşunda ülkenin en güzide şehirlerinden biri konumunda 
olan Yozgat’ın bugün içine düşmüş olduğu ya da daha doğru 
bir ifade ile düşürüldüğü durum gerçekten içler acısıdır.
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ra 4.965.542 6,57 2 97,51 2 203 8 15,15 21 4,52 20

Eski-
şehir 789.750 1,04 25 90,01 5 57 43 10,83 32 8,98 13

Kay-
seri 1.274.968 1,69 15 87,56 9 75 32 15,51 18 2,96 24

Konya 2.052.281 2,71 7 76,20 13 53 49 6,71 46 1,79 32

Kırık-
kale 274.727 0,36 63 84,80 10 61 41 -0,96 68 -0,49 39

Nev-
şehir 285.190 0,38 60 56,88 59 53 49 6,84 45 -2,26 45

Kırşe-
hir 221.209 0,29 68 73,22 19 35 65 0,88 63 -0,75 40

Niğde 340.270 0,45 54 50,98 73 46 61 8,02 39 -3,39 47

Sivas 623.535 0,82 32 68,71 29 22 76 -5,63 75 -9,50 63

Aksa-
ray 379.915 0,50 49 62,17 45 50 53 2,88 56 -4,48 50

Amas-
ya 322.283 0,43 57 65,62 37 57 43 -2,47 70 -5,88 56

Ço-
rum 529.975 0,70 40 68,97 28 41 62 -8,65 78 -13,72 71

To-
kat 613.990 0,81 33 58,39 55 62 40 9,31 35 4,76 19

Yoz-
gat 453.211 0,60 44 58,71 54 32 68 -27,18 81 -21,56 79

Türki-
ye 75.627.384 - - 77,3 - 98 - 12,00 - - -
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Yapılan projeksiyonlar ne yazık ki bu durumun devam 
edeceğini göstermektedir. Önümüzdeki 5 yıllık projeksiyona 
göre; 2018 yılında Türkiye nüfusu 76,4 milyondan 80,5 mil-
yona çıkarken; Yozgat nüfusunun %15 civarında azalarak 
378 bin seviyesine düşeceği, ülke nüfusu içindeki payının da 
aynı dönemde % 0,59’dan %0,47’ye gerileyeceği öngörülmek-
tedir. 10 yıllık projeksiyona göre ise; 2023 yılında Türkiye 
nüfusu 76,4 milyondan 84,2 milyona çıkarken; Yozgat nü-
fusunun %31 civarında azalarak 306 bin seviyesine düşece-
ği, ülke nüfusu içinde payının da aynı dönemde %0,59’dan 
%0,36’ya gerileyeceği öngörülmektedir.

 Nüfus Projeksiyon 2013 2018 2023
Amasya 321.832 316.975 308.348
Çorum 525.252 496.315 459.082
Kayseri 1.295.486 1.394.834 1.488.752
Kırşehir 220.303 214.474 206.574
Nevşehir 285.252 283.978 279.774
Niğde 340.252 338.288 333.416
Sivas 621.078 604.917 582.283
Tokat 611.083 590.694 561.419
Aksaray 380.541 381.552 379.050
Kırıkkale 273.795 267.406 258.241
Yozgat 444.211 378.276 305.907
Türkiye 76.481.847 80.551.266 84.247.088

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Ad-
rese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2012 yılı 
itibariyle Türkiye genelinde 1.128.044 Yozgatlı yaşamak-
tadır. Yozgat’ta 409.173 Yozgatlı yaşarken, nüfusunun iki 
katına yakın 718.871 kişi de il dışında yaşamaktadır. Yoz-
gatlıların en çok yaşadığı illerin başında 323. 611 ile Ankara 
gelirken, ikinci sırada 134.451 kişi ile İstanbul, 59.248 ile de 
Kayseri üçüncü sırada yer alıyor. Yozgat en çok göç veren 
iller arasında yer almaktadır. 
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3) Ekonomi

Genel
Yozgat, 2001 yılı itibariyle kişi başına düşen milli gelir sı-

ralamasında 81 il içerisinde 74. sırada yer almıştır. Bu tarihten 
sonra il bazında GSMH rakamları yayınlanmadığı için bu an-
lamda Yozgat özelinde sağlıklı bir değerlendirme yapılama-
maktadır. Ancak, bu tarihten sonra milli gelirdeki büyümeye 
karşın, daha öncede ifade edildiği üzere tarım sektörünün ge-
rek GSMH gerekse de istihdam içindeki paylarındaki azalış 
ve göç istatistikleri değerlendirildiğinde ve Yozgat’ın tarıma 
dayalı ekonomik yapısı dikkate alındığında son dönemde 
Türkiye ekonomisindeki olumlu havanın Yozgat’a uğrama-
dığı sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Yozgat’ın dâhil olduğu TR72 (Yozgat, Kayseri, Sivas) ista-
tistiki bölge biriminin toplam Gayrisafi Katma Değeri, 2004 
yılında 11.780 milyon TL ve Türkiye içindeki payı %2,38 iken; 
2011 yılında 26.307 milyon TL ve Türkiye toplamı içindeki 
payı %2,28 olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere Yoz-
gat’ın dâhil olduğu TR72 bölgesinin Türkiye ekonomisi için-
deki payı analiz edilen 7 yıllık dönemde azalmıştır. Tarım 
sektörünün içinde bulunduğu durum ve Yozgat’ın sanayi ve 
ticaret bakımından Kayseri ve Sivas’tan oldukça geri durum-
da olduğu dikkate alındığında Yozgat özelinde daha fazla bir 
azalış olduğu açıktır. 

 

GSKD (Milyon TL) 2004 2011 Değişim (%)
TR72 11.780 26.307 123
Türkiye 494.884 1.150.453 132
Pay (%) 2,38 2,28 -4,2

Yozgat ekonomisi % 70 seviyelerinde tarıma dayalı bir 
yapıya sahiptir. Yozgat çiftçisi ağırlıklı buğday olmak üze-
re arpa, nohut, yeşil mercimek ve şekerpancarı gibi belli 
ürünlere bağımlıdır. Ancak, Yozgat çiftçisi 2002 yılında 1 kg 
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buğday ile 0,27 litre mazot alabilirken; 2013 yılında 0,19 litre 
mazot alabilmektedir. Aynı şekilde, 2002 yılında 1 kg buğday 
ile 1,69 kg gübre alınabilirken, 2013 yılında 1,28 kg gübre alı-
nabilir hale gelmiştir. Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış gir-
di maliyetlerinin çok altında seyretmektedir. Yozgat çiftçisi 
başta olmak üzere tüm tarımla uğraşanlar bu gelişmelerden 
olumsuz etkilenmektedirler.

Bu gerçeklere ve aşağıda yapılan analizlere dayanarak, 
tarıma bağlı ekonomik yapısı sebebiyle, Yozgat’ın, son 
dönemdeki gelişmelerden olumlu etkilenmediği ve genel 
ekonomideki gelişmenin Yozgat’a olması gereken ölçüde 
yansımadığı tahmin edilmektedir. 

Dış Ticaret
Son dönemde Türkiye ekonomisi dış ticaret hacmin-

de ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Buna karşın, aşağıdaki 
tablodan da görüleceği üzere Yozgat’ta dış ticaret yok se-
viyelerindedir. 2012 yılı itibariyle Yozgat’ın yıllık ihracat 
hacmi sadece 9,6 milyon USD, Türkiye toplamı içindeki 
payı %0,01 ve 81 il içerisindeki sırası 71’dir. Aynı şe-
kilde, ithalat hacmi 18,4 milyon USD, Türkiye topla-
mı içindeki payı %0,01 ve 81 il içerisindeki sırası 66’dır. 
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2012 (Bin 
USD) İhracat

Pay 
(%) Sıra İthalat

Pay 
(%) Sıra

Ankara 7.138.068 4,68 5 10.489.473 4,43 4
Eskişehir 924.868 0,61 19 645.143 0,27 20
Kayseri 1.582.427 1,04 12 1.589.201 0,67 11
Konya 1.275.624 0,84 14 1.153.774 0,49 13
Kırıkkale 5.603 0,00 74 4.707 0,00 75
Nevşehir 46.912 0,03 60 38.030 0,02 55
Kırşehir 203.331 0,13 33 211.556 0,09 25
Niğde 62.647 0,04 56 20.746 0,01 64
Sivas 93.295 0,06 48 89.908 0,04 40
Aksaray 62.764 0,04 55 50.426 0,02 50
Amasya 65.015 0,04 54 84.972 0,04 42
Çorum 166.369 0,11 39 98.436 0,04 38
Tokat 37.346 0,02 64 20.454 0,01 65

Yozgat 9.611 0,01 71 18.420 0,01 66

Bankacılık
Son dönemde Türkiye ekonomisinin performansına 

önemli derecede katkıda bulunan sektörlerden bir tanesi de 
mali sektördür. Aşağıdaki tablolarda da görüleceği üzere 
mali sektör verileri komşu iller ve Türkiye ortalamaları ile 
mukayese edildiğinde Yozgat’ta mali sektördeki gelişimin 
de Türkiye ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir.

Bankacılık 2013
Banka Şube Sayısı 52
Mevduat (milyon TL) 1.686

Türkiye Toplamı İçindeki Payı (%) 0,18
Fert Başına Düşen Mevduat 3.818

Kredi (milyon TL) 2.189
Türkiye Toplamı İçindeki Payı (%) 0,21

Fert Başına Düşen Kredi 4.956
Kredi/Mevduat 1,3
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2013 yılı itibariyle Yozgat genelinde bulunan banka şube 
sayısı 52 olup, toplam mevduat hacmi 1,7 milyar TL, toplam 
kredi hacmi de 2,2 milyar TL seviyesindedir.

2013 (TL)

Fert Başına 
Düşen 
Kredi

 
Sıra

Fert Başına 
Düşen 

Mevduat
 

Sıra
Şube 
Sayısı

Amasya 7.335 35 3.371 55 40
Çorum 7.228 36 4.211 44 68
Kayseri 9.163 15 6.178 17 170
Kırşehir 7.022 39 6.287 18 26
Nevşehir 7.159 37 6.204 22 44
Niğde 5.526 54 3.077 59 29
Sivas 5.641 52 5.039 33 76
Tokat 5.370 59 2.487 63 67
Kırık-
kale 6.669 41 3.231 58 31
Yozgat 4.956 63 3.818 50 52
Türkiye 12.818 - 11.123 - 11.691

2013 yılı verilerine göre, Yozgat’ta fert başına düşen kre-
di tutarı 4.956 TL ile mukayese edilen tüm illerden düşük, 
12.818 TL olan Türkiye ortalamasının ancak %39’u seviyesin-
de ve 81 il arasında yapılan sıralamada 63. sırada yer aldığı 
görülmektedir.

Fert başına düşen mevduat ise 3.818 TL ile 11.123 TL olan 
Türkiye ortalamasının %34’ü düzeyinde olup, yine mukayese 
edilen birçok ilden düşük ve 81 il içerisinde yapılan sırala-
maya göre 50. sırada yer almaktadır. 
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a) Sanayi

Günümüzde gelişmişliğin ölçütlerinden biri sanayinin 
genel ekonomik faaliyet içindeki payıdır. Çünkü sanayide 
yaratılan katma değer yüksektir. Gelişme yolundaki ülkeler 
GSMH içinde sanayinin payını arttırmak isterler. 21. yüzyıl 
“Bilgi ve Teknoloji Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Önü-
müzdeki dönemde ekonomik yapı ve yaşam standartlarının 
şekli bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler tarafından be-
lirlenecektir. Bu çağda, sanayinin geliştirilmesi yanında, bi-
lim ve teknoloji alanında yol alabilenler kalkınma konusunda 
ciddi bir atılım gerçekleştirme imkânına sahip olacaklardır. 
Bu açıdan, kalkınabilmek için sanayinin ve teknolojinin eko-
nomik aktivite içindeki payının arttırılması gerekmektedir

Yozgat açısından duruma bakacak olursak, birçok konu-
da olduğu gibi yine karşımıza olumsuz bir tablo çıkmaktadır. 
Yozgat’ta sanayi gelişmemiştir. Faal nüfusun %70’i tarım, 
%20’si ticaret, %10’u imalat sektöründe iştigal etmektedir. 
İmalat sanayiinde büyük ölçekli ve modern teknolojiyle 
üretim yapan işletmelerin sayısı çok azdır. Bunların büyük 
çoğunluğu özel sektöre aittir. Özel imalat sanayi kuruluşları-
nın çoğu ise, gıda üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
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Sanayi 2012
İşletme Sayısı 5.762

Anonim Şirket 275
Diğer 5.487

Tesis Sayısı 197
Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) 588.029

Sıra 54

Fert Başına Düşen Elektrik Tüketimi (KWh) 1.250

Sıra 62

Yozgat genelinde 275’i anonim şirket, 5.487’si diğer şirket 
türlerinde olmak üzere 5.762 işletme bulunmaktadır. Toplam 
tesis sayısı 197’dir. Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sanayi 
alt sektörlere ait 28 tesis üretimini sürdürmekte olup, toplam 
1.397 kişi istihdam edilmektedir. 10 adet küçük sanayi site-
sinde toplam 1.694 işyeri mevcut olup, (ortalama) 4.860 kişi 
istihdam edilmektedir. İl genelinde çeşitli sanayi iş kolların-
da, sanayi siciline kayıtlı 197 firma üretim yapmakta ve bu 
firmalarda 825’i vasıflı, 5.215’i vasıfsız olmak üzere toplam 
6.040 kişi istihdam edilmektedir. 

Fert başına düşen elektrik tüketimi 1.250 KWh olup, 3.200 
KWh olan Türkiye ortalamasının %38’i seviyesindedir. Fert 
başına düşen elektrik tüketimi bakımından Yozgat 81 il içe-
risinde 62. sırada yer almaktadır.

b) İstihdam

Yozgat’ın istihdam yapısı genel ekonomik yapısının, yani 
geri kalmış bir ekonomik yapının göstergesi niteliğindedir. 
2012 yılı itibariyle toplam işgücü 333.060 olup, istihdam edi-
len kişi sayısı 159.000’dur. Yozgat’ta tarımsal istihdam ora-
nı yüksektir. Tarımsal istihdamın Türkiye ortalaması %21 
seviyesindeyken, Yozgat’ta aynı oran %49 düzeyindedir. 
Bu oran Yozgat’ın tarıma dayalı ekonomik yapısını destek-
lemektedir. Aslında tarımda istihdam edildiği söylenenler 
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gerçek manada bir iş sahibi olmayıp, büyük bölümü ücret-
siz aile işçisidir. Bunlar, çalışmadığı halde çalışıyor gibi gö-
züken, kendi toprağıyla meşgul olup, kıt kanaat geçinmek 
durumunda bulunan kişileri kapsamaktadır. 

İstihdam 2012

İşgücü 333.060

İstihdam 159.000

Tarım (%) 48,8

Sanayi (%) 18,4

Hizmetler (%) 32,9

2013 itibariyle, Yozgat İş Kurumu İl Müdürlüğüne kayıtlı 
işsiz sayısı 13.675’dir.

2013/10 Sayı Nüfus 
Pay 
(%)

Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan 
Kişi Sayısı 80.490 18,1
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi 
Sayısı

61.884 13,9

Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yü-
kümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı 206.946 46,6

Yozgat’ta sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi 
sayısı 80.490 kişi olup, bunların 61.884’ü bu kapsamda aylık 
almaktadır.

Kamu Yatırımı
Çağımızda kalkınma çoğunlukla özel sektör eliyle 

gerçekleşmektedir. Ancak, özel sektör yatırımlarının Yozgat’a 
gelebilmesi için gerekli şartların oluşturulabilmesi, yatırım 
ortamına ivme kazandırılması kamu yatırımları ile müm-
kündür. Kamu yatırımları yoluyla alt yapı eksiklikleri gide-
rilecek, kente ekonomik dinamizm kazandırılacak ve ancak 
ondan sonra özel sektör Yozgat’a yatırım yapacaktır.  
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Kamu Yatırımı Yıllık Ortalama
Fert Başına Düşen Kamu Yatırımı

Pay
(%)2002-2012

Amasya 141 0,18
Çorum 152 0,33
Kayseri 109 0,54
Kırşehir 167 0,15
Nevşehir 84 0,09

Niğde 91 0,12
Sivas 509 1,29
Tokat 104 0,25
Kırıkkale 317 0,35
Yozgat 80 0,15
Türkiye 339 100,00

2002-2012 dönemi için yapılan analize göre, 10 yıllık dö-
nemde fert başına düşen yıllık ortalama kamu yatırımı tu-
tarının Türkiye ortalaması 339 TL iken, aynı tutar Yozgat 
için 80 TL yani Türkiye ortalamasının % 23,5’i seviyesinde-
dir. Son on yıllık dönemde kişi başına düşen yıllık ortalama 
kamu yatırımı tutarı bakımından Yozgat aynı zamanda kom-
şu ve benzer illerin de oldukça gerisinde kalmıştır.
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4) Eğitim
2013 yılı itibariyle Yozgat’ta 605 okulda toplam 90.609 öğ-

renci eğitim görmektedir.  Aynı tarih itibariyle öğretmen sayı-
sı 5.660 ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16’dır. İlk ve 
ortaokulda net okullaşma oranları sırasıyla %98 ve %66’dır.

Yozgat’ta 3 fakülte ve 3 yüksekokul bulunmakta olup, bu 
okullarda 612 öğretim görevlisi ve 11.113 öğrenci bulunmak-
tadır.

Yozgat’ta okur-yazar oranı %95 ve okur-yazarlık bakımın-
dan Yozgat’ın 81 il içindeki sırası 43’tür. 
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Eğitim 2013
Okul Sayısı 605

Okul Öncesi 23
İlkokul 300

Ortaokul 199
Ortaöğretim 83

Derslik Sayısı 5.817

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16
Öğrenci Sayısı (ilk, ortaokul, lise, meslek lisesi) 90.609
Öğretmen Sayısı 5.660

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16
İlkokulda net okullaşma oranı (%) 98
Ortaokulda net okullaşma oranı (%) 66

Yüksekokul (2 yıllık) 3
Fakülte 3
Öğretim Elemanı Sayısı 612
Yüksek Öğretim Öğrenci Sayısı 11.113
Okuma Yazma Oranı (%) 95

Sıra 43

Yozgat okullaşma oranları (Okula gidenlerin okul çağın-
daki nüfusa oranı) bakımından da geri sıralarda yer almak-
tadır. 81 il arasında yapılan sıralamaya göre Yozgat, İlkokul 
net okullaşma oranı bakımından 65, ortaokul net okullaş-
ma oranı bakımından 72 ve lise net okullaşma oranı bakı-
mından 61. sırada yer almaktadır.
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2012

İlkokul 
Net

Okullaş-
ma Oranı

  
Sıra

 Ortaokul 
Net

Okullaş-
ma Oranı

  
Sıra

Lise Net
Okul-
laşma 
Oranı

 
Sıra

Ankara 98,9 36 96,3 8 84,5 14
Eskişehir 97,9 67 95,8 14 87,6 6
Kayseri 99,0 30 94,9 26 75,6 39
Konya 98,7 41 94,2 37 66,7 58
Kırıkkale 96,8 76 93,5 48 84,4 15
Nevşehir 98,6 46 94,1 39 70,1 53
Kırşehir 97,3 75 92,0 57 85,1 11
Niğde 98,5 52 93,5 49 65,5 63
Sivas 98,9 33 93,8 43 74,6 43
Aksaray 99,3 20 91,5 59 59,7 65
Amasya 98,7 44 97,0 3 85,6 8
Çorum 98,3 61 93,6 47 72,0 49
Tokat 92,9 80 88,0 70 68,4 55
Yozgat 98,2 65 86,7 72 66,1 61
Türkiye 98,9 - 93,1 - 70,1 -

Yozgat üniversite konusunda çok geç kalmıştır. Üniver-
siteler bölgenin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi bakı-
mından oldukça önemli bir işleve sahiptir. Ancak, Yozgat bu 
imkâna çok geç sahip olabilmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız 
bir dönemde, Üniversitenin kuruluşunun çok gecikmesi 
Yozgat’ın bugün içinde bulunduğu geri kalmışlık sorunu-
nun en önemli sebeplerinden bir tanesidir.

Yozgat’ımızın ciddi sorunları var. Ancak, eğitim mesele-
si bunların en önemlisidir. Eğitim gelecektir. Eğitim diğer 
tüm sorunların çözümünün anahtarıdır. Yozgat’ın sorunla-
rını çözmeye bir yerden başlanacakta, o ilk yer eğitim ol-
malıdır.
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5) Sağlık

2013 yılı itibariyle Yozgat genelinde 2’si özel olmak üzere 
18 hastane bulunmakta olup, bu hastanelerin toplam yatak 
kapasitesi 983’tür. İl genelinde ayrıca 44 aile sağlık merkezi, 
14 toplum sağlığı merkezi, 93 sağlık evi, 63 sağlık istasyonu 
ve 1 adet verem savaş dispanseri bulunmaktadır. 

Yozgat genelinde 59’u diş hekimi, 495’i hekim ve 2.041’i 
hemşire, ebe, teknisyen ve sağlık memuru olmak üzere top-
lam 2.595 sağlık personeli görev yapmaktadır. İl genelinde 
hekim başına düşen kişi sayısı 897 olup 591 olan Türkiye 
ortalamasından yüksektir. Aynı şekilde, 1 hastane yatağı 
başına düşen kişi sayısı da 451 ile 383 olan ülke ortalaması-
nın üzerindedir.

Sağlık 2013
Hastane Sayısı 16
Özel Hastane Sayısı 2
Hastane Yatak Kapasitesi 983

1 hastane yatağına düşen nüfus 451
Aile Sağlık Merkezi 44
Toplum Sağlığı Merkezi 14
Sağlık Evi Sayısı 93

Sağlık İstasyonu Sayısı 63
Verem Savaş Dispanseri 1
Hekim Sayısı 495

Uzman Hekim Sayısı 190
Pratisyen Hekim Sayısı 305

Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı 897

Diğer (Hemşire, Ebe, Teknisyen, Sağlık Memuru) 2.041
Diş Hekimi 59
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Yozgat, 81 il arasında yapılan sıralamaya göre, hastane 
yatak sayısı bakımından 54., hekim sayısı bakımından 45. 
ve hemşire sayısı bakımından 47. sırada yer almaktadır.

2012

Yüz bin Ki-
şiye Düşen

 Hastane
Yatak Sayısı

 
Sıra

 
Hekim 
Sayısı

 
Sıra

 
Hem-
şire 

Sayısı
 

Sıra
Ankara 332 11 14.978 2 12.021 2
Eskişehir 420 5 1.540 21 1.856 16
Kayseri 312 15 2.234 13 2.513 11
Konya 325 12 3.364 7 3.384 5
Kırıkkale 350 9 643 40 585 51

Nevşehir 216 51 344 62 397 64
Kırşehir 242 40 271 69 365 68
Niğde 187 62 367 58 502 56
Sivas 376 8 1.124 28 1.199 29
Aksaray 189 61 423 55 515 55
Amasya 223 47 386 57 649 49
Çorum 274 26 632 41 805 40
Tokat 293 20 827 36 1.108 31

Yozgat 211 54 581 45 669 47

Türkiye 252 - 126.029 - 124.982 -

6) Tarım
Tarım sektöründe ülke genelinde yaşanan küçülme, 

tarıma dayalı ekonomik yapısı dolayısıyla Yozgat’ı olum-
suz etkilemekte ve bu gelişmenin devamı gelecek için ciddi 
risk oluşturmaktadır. Tarım politikalarının mevcut haliyle 
devam etmesi halinde, toprağını işleyemeyecek durumda 
olan çiftçilerimiz, doğup büyüdükleri toprakları terk ede-
rek büyük şehirlerde iş aramak, yine sırtına yorganını sarıp 
gurbet yollarına düşmek zorunda kalacaklar. 
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Yozgat genelinde tarım alanı 691.532 hektar ve ekilen alan 
miktarı 459.582 hektar olup, bunların Türkiye geneli içindeki 
payları sırasıyla %3,4 ve %3’tür. Buğday üretimi bakımından 
Yozgat 2012 yılında 759.372 ton üretimle Türkiye toplam buğ-
day üretiminin %3,7’sini karşılamıştır. Yozgat’ın buğday üre-
timi bakımından Türkiye toplamı içindeki payı ekilen alan ve 
nüfusun toplam içindeki payı ile birlikte değerlendirildiğin-
de yüksek olmakla birlikte buğday üretimindeki verim, ürün 
fiyatlarının gelişimi ve girdi maliyetlerinin yüksekliği gibi 
faktörler değerlendirildiğinde bu durumun Yozgat çiftçisine 
beklenen ölçüde bir refah sağlamadığı açıktır.

Şekerpancarı üretimi bakımından 1.461.227 ton yıllık 
üretimle Yozgat’ın ülke toplamı içindeki payı % 9,7’dir. 
Şekerpancarı üretimindeki artışta Sorgun’a kurulan şeker 
fabrikasının önemli bir etkisi olmuştur. Bu tür tesislerin il 
ekonomisi için ne derece önemli olduğu görülmektedir. Bu 
tarz büyük yatırımlar hem üreticiye, hem taşıyıcıya, hem 
işçiye, hem de esnafa ekonomik bakımdan önemli katkıda 
bulunarak ekonomik aktiviteye ivme kazandırmaktadır. 

Yozgat, ülke toplamı içinde, arpa üretiminde %1,3, mı-
sır üretiminde %0,3 ve patates üretiminde %0,6 oranlarında 
paya sahiptir.
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2012

Tarım 
 Alanı 

(Hektar)

Ekilen 
Alan

(Hektar)
Buğday

(Ton)
Arpa
(Ton)

Mısır
(Ton)

Patates
(Ton)

Şeker
pancarı 
(Ton)

Merkez 
İlçe 118.673 73.061 96.520 11.679 8.000 5.999 165.442

Akdağma-
deni 32.617 28.955 43.817 7.698 875 13.999 23.398

Aydıncık 11.588 8.407 14.632 1.073 172 1.575 12.011

Boğazlı-
yan 89.507 59.396 96.873 14.430 12.500 751 694.857

Çandır 13.376 8.556 8.479 5.817 50 2.000 33.088

Çayıralan 25.996 14.018 23.272 2.163 475 1.681 11.274

Çekerek 15.768 13.875 24.452 2.847 1.400 60 7.563

Kadışehri 16.006 14.367 23.807 570 400 80 36.624

Saraykent 14.702 8.898 15.360 276 250 - 4.940

Sarıkaya 81.645 52.255 75.218 14.018 4.750 452 166.387

Sorgun 111.309 69.130 136.972 7.325 875 599 66.177

Şefaatli 65.273 40.262 66.141 12.250 6.183 - 110.421

Yenifakılı 17.133 12.241 30.458 1.226 2.175 181 22.689

Yerköy 77.940 55.992 103.656 12.000 1.350 799 106.356

Toplam 691.532 459.582 759.737 93.372 39.455 28.176 1.461.227

Pay (%) 3,4 3,0 3,7 1,3 0,3 0,6 9,7

Türkiye 20.581.975 15.464.452 20.284.730 7.116.680 14.956.457 4.821.937 15.000.000

2012 yılında il genelinde üretilen tahıl ve diğer bitkisel 
ürünlerin miktarı 2.568.453 tondur. Aynı yıl içinde 73.779 ton 
sebze, 23.211 ton meyve ve 816 ton örtü altı sebze ve mey-
ve üretimi yapılmıştır. İl genelinde toplam bitkisel üretim 
değeri 905 milyon TL olup, bu bakımdan Yozgat 81 il 
içerisinde 35. sırada yer almaktadır.
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Tarım 2012
Toplam İşlenen Tarım Alanı (Hektar) 691.532
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Hasat Alanı (Hektar) 485.495
Orman Alanı (%) 9 
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretim Miktarları 
(Ton) 2.568.453

Sebzelerin Üretim Miktarları (Ton) 73.779
Meyvelerin Üretim Miktarları (Ton) 23.221
Örtü Altı Sebze ve Meyve Üretimi (Ton) 816

Buğday Üretimi (ton) 759.737
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Verim (ton/ha) 1,56
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 905,00

Türkiye Pay (%) 1,03

Sıra 35

2012 yılında il genelindeki toplam hayvan sayısı çoğun-
luğu kümes hayvanı olmak üzere 1.364.073’tür. Üretilen 
hayvansal ürünler değeri 285 milyon TL olup, 81 il içerisinde 
26. sırada yer almaktadır.

Hayvancılık 2012
Canlı Hayvan Sayısı 1.364.073

Sığır 251.101
Manda 1.816
Koyun 299.914

Keçi 37.530
Kümes Hayvanı 771.174

At, Katır, Eşek 2.538

Hayvansal Ürünler Değeri (Milyon TL) 285

Türkiye Pay (%) 0,6
Sıra 26

Canlı Hayvanlar Değeri (Milyon TL) 959
Türkiye Pay (%) 1,5

Sıra 22



126 | Sorgun Düşünce Kulübü  

Buğday, arpa, nohut, mercimek ve şeker pancarı gibi 
ürünlerin katma değerinin düşük olması, fiyatların reel 
anlamda artış göstermemesi ve üretim maliyetlerinin ürün 
fiyatlarından çok daha hızlı artması sebebiyle Yozgatlı çift-
çinin sıkıntıları her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye stratejik tarımsal ürünlerde dışa bağımlı bir hale 
gelmektedir. Tedbir alınmaması durumunda, zaten zor du-
rumda olan çiftçimizi daha da zor günler beklemektedir. Bu 
sebeple, tehlikeleri görmek ve Yozgat’ı hızla kalkındıracak, 
üretim alanlarını çeşitlendirecek ve tarımsal verimliliği arttı-
racak politikaların acilen uygulamaya koymak gerekmekte-
dir.

7) Ulaşım
Yozgat’ın, 1.087 km’si il ve devlet yolu, 4.326 km’si köy 

yolu olmak üzere toplam yol uzunluğu 5.413 km’dir. İl gene-
lindeki demiryolu uzunluğu 132 km’dir. 

Toplam motorlu kara taşıt sayısı 82.793, bin kişiye düşen 
motorlu kara taşıt sayısı 186 ve bu bakımdan Yozgat’ın 81 il 
arasındaki sırası 48’tir. İl genelindeki toplam özel otomobil 
sayısı ise 36.763 olup, bin kişiye düşen özel otomobil sayısı 
bakımından 81 ile Yozgat iller sıralamasında 55. sırada yer 
almaktadır. 

İl’de ayrıca, 2.568 minibüs, 8.290 kamyonet, 4.657 kamyon, 
610 otobüs ve 26.942 traktör bulunmaktadır.
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Motorlu Taşıt 2012
Otoyol 0
İl ve Devlet Yolu 1.087
Köy Yolu 4.326
Demiryolu 132
Motorlu Kara Taşıt Sayısı 82.793

Bin Kişiye Düşen Motorlu Taşıt Sayısı 186
Sıra 48

Özel Otomobil Sayısı 36.763
Bin Kişiye Düşen Otomobil Sayısı 81

Sıra 55
Minibüs 2.568
Kamyonet 8.290
Kamyon 4.657
Otobüs 610
Traktör Sayısı 26.942

8) Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 58 farklı sosyo-kül-
türel ve sosyo-ekonomik veri baz alınarak yapılan Sosyo-e-
konomik gelişmişlik sıralaması ilk olarak 1996 verileri baz 
alınarak yapılmış daha sonra da 2000 yılı verileri ile 2003 
yılında tekrarlanmıştır. Bu çalışmaya göre; 1996 yılında 58. 
sırada yer alan Yozgat, 2003 yılında 64. sıraya gerilemiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmaya 
göre ise 2010 yılı itibariyle Yozgat sosyo-ekonomik gelişmiş-
lik bakımından 81 il içinde 62. sırada yer almıştır. Bu çalış-
malara göre Yozgat ülke genelinde son sıralarda yer alırken İç 
Anadolu Bölgesi illeri içerisinde de son sırada yer almıştır.
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Sosyo-ekonomik Geliş-
mişlik Sıralaması DPT, KATÜ

 1996 2003 2010
Ankara 2 2 2
Eskişehir 6 6 6
Amasya - 39 38
Kayseri 15 19 19
Konya 24 26 24
Kırıkkale 30 33 31
Nevşehir 32 34 42

Kırşehir 36 42 41
Niğde 42 49 55
Sivas 48 53 45
Aksaray 49 56 54
Çankırı 53 59 48
Çorum 44 46 50
Tokat 52 61 58
Yozgat 58 64 62

İş Bankası tarafından 44 değişken kullanılarak 2010 yılı 
itibariyle yapılan “İllerin Gelişmişlik Endeksi” çalışmasına 
göre; Yozgat 2010 yılı itibariyle 81 il içerisinde 62. sırada yer 
almıştır.
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“İllerin Gelişmişlik Endeksi” çalışmasının 2010 yılı sonuç-
larına göre; 1. grupta yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Koca-
eli, Antalya ve Bursa’nın en yüksek sosyoekonomik gelişmiş-
lik seviyesine sahip iller olduğu ancak bu iller arasında da 
gelişmişlik marjlarının açık olduğu görülmektedir. Geri kalan 
75 ilin 14’ünün 2. grup, 24’ünün 3. grup, 20’sinin 4. grup ve 
17’sinin de son grupta yer aldığı; 2-5. gruplarda iller arası ge-
lişmişlik marjlarının daraldığı dikkat çekmektedir. Yozgat bu 
sınıflamada gelişmişlik açısından 4. Grupta yer almaktadır.

Bölgesel olarak incelendiğinde ise Marmara Bölgesi en 
gelişmiş bölge konumundayken onu Ege ve Akdeniz bölge-
lerinin takip ettiği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-
deki illerin ise nispeten düşük gelişmişlik düzeyinde kaldığı 
belirlenmiştir. 

Gelişmişlik Sırası İş Bankası
 2005 2010
Ankara 2 2
Eskişehir 8 7
Amasya 45 47
Kayseri 16 13
Konya 21 17
Kırıkkale 35 39
Nevşehir 39 45
Kırşehir 53 50
Niğde 51 51
Sivas 41 41

Aksaray 56 60
Çankırı 55 63
Çorum 59 57
Tokat 60 58
Yozgat 65 62
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Çalışmaya göre, gelişmişlik sıralaması bakımından 81 il 
içerisinde 62. sırada yaralan Yozgat, genel ekonomi sırala-
masına göre 47., kişi başı ekonomi bakımından 68, işgücü 
bakımından 44., sosyal gelişmişlik bakımından 54 ve finan-
sal gelişmişlik bakımından 62. sırada yer almıştır.

Yozgat 2005 2010
İllerin Gelişmişlik Sıralaması 65 62
Genel Ekonomi Sıralaması 46 47
Kişi Başı Ekonomi Sıralaması 70 68
İşgücü Sıralaması 54 44
Sosyal Gelişmişlik Sıralaması 63 54
Finansal Gelişmişlik Sıralaması - 62
   
İşsizlik Oranı 12,2 12,7
İSO 1000 Şirket Sayısı 1 1

Çalışmada yapılan değerlendirmeye göre: “Son yıllarda 
en fazla gelişme sergileyen illerin bu gelişmeyi özellikle 
ihracata bağlı olarak dış ticaret ve sanayi elektrik tüketi-
mindeki artışlar paralelinde gerçekleştirdiği görülmekte-
dir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2010 yılında 
476 bin kişinin yaşadığı Yozgat, 2005 yılına göre nüfusun en 
fazla gerilediği il konumundadır. Yozgat’ta ekonomik akti-
vite daha çok tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İlde sınai ak-
tivite de tarımsal üretime bağlı olarak gelişmiştir. Nitekim 
ilde bulunan sanayi kuruluşlarının çoğunluğu gıda sanayin-
de faaliyet göstermektedir. İlde, dış ticaret hacmi de oldukça 
düşüktür. Yozgat, 2005-2010 yılları arasında Türkiye’de ih-
racat hacminin gerilediği 8 ilden birisi konumundadır. Öte 
yandan, 2005-2010 yılları arasındaki dönemde işsizlik oranı 
0,5 puanlık bir artış sergileyerek %12,7’ye yükselmiştir.” de-
nilmektedir.
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9) Yozgat Neden Bu Derece Geri Kaldı?
18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun en 

mamur kentlerinden birisi olan Yozgat’ımız için 21. yüzyılda 
bu derece vahim bir tablonun ortaya çıkmasının sebepleri ne-
lerdir? Yozgat neden kalkınamamış aksine gerilemiştir? Belli 
başlı sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Ülke genelinde uygulanan politikalar ekonomik 
aktivitenin ve dolayısıyla nüfusun belli şehirlerde 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Birçok il bu gelişmeden 
olumsuz etkilenirken, Yozgat iç göç rakamlarından da görü-
leceği üzere en olumsuz etkilenen illerden birisi olmuştur.

• 19. yüzyılın sonlarında o günün koşullarında ekonomik 
ve sosyal açıdan kalkınmış bir il konumunda bulunan Yozgat, 
kurtuluş savaşı döneminde yaşanan isyan ile büyük yara 
almıştır. Bir taraftan isyancılar, diğer taraftan isyanı bastır-
makla görevli olanlar tarafından Yozgat’ın varlıkları yağma-
lanmış, halk bu isyanda büyük zayiata uğramıştır.

• Kötü Yönetim. Yozgat’ı temsil etmek, kalkınmasını 
sağlamak, geleceğine sahip çıkmak sorumluluğu ile görev 
alanlar, Yozgat’ın kaynaklarını idare edenler kendilerinden 
beklenen başarıyı gösteremediler. İdareciler şehrin sorunları-
nı doğru ve etkin bir biçimde analiz ederek, çözüm üretmekte 
ve kalkınma için gerekli projelerin hazırlanması, topyekûn bir 
kalkınma hamlesinin başlatılmasına liderlik etme, Yozgat’ın 
sorunlarını gerekli platformlarda dile getirme ve bu çerçeve-
de bir kamuoyu oluşturma konusunda yetersiz kaldılar. 

• Yetersiz Yerel Yönetimler. Kalkınma konusunda çok 
önemli bir işleve sahip olan yerel yönetimler, Yozgat’ın kal-
kınma hamlesine yeterli katkıda bulunamadı. Yerel yönetim-
ler ekonomik, sosyal ve kültürel sorumluluklarını bir yana 
bırakıp, sadece yol, kanalizasyon, su ve kaldırım yapmakla 
görevli kurumlar olarak değerlendirildi. Ancak, bunların ta-
mamlanmasında dahi tam başarı gösterilemedi.

• Yetersiz Sivil Toplum Kuruluşları. Sivil toplum ku-
ruluşları ve yerel basın yeterli ölçüde gelişemedi ve etkin-
lik kaydedemedi. Meslek Kuruluşları, Odalar ve diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları yatırımcıları yönlendirmekte, Yozgat’ın 
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sorunlarına ilişkin etkin bir kamuoyu oluşturulması ve kal-
kınma hamlesinin başlatılması konularında yeterli etkinlik 
gösteremedi. 

• Tarımsal Verimsizlik. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarı-
ma bağlı olan Yozgat’ta, tarımda modernizasyon, verimlilik, 
katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi ve sulu tarım 
alanlarının arttırılması konularında ilerleme kaydedilemedi. 
Yozgat için çok önemli olan tarım sektörü gün geçtikçe kan 
kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

• Yetersiz kamu yatırımı. İktidarlara genel seçimlerde 
yüksek oranda destek veren Yozgat, belli dönemler dışında 
iktidarlardan gerekli desteği alamadı. Yozgat’a yönelik kamu 
yatırımları Türkiye ve komşu iller ortalamalarının çok altında 
kaldı. Kalkınmada katalizör görevi görecek, kalkınma çabala-
rına ivme katıp özel yatırımı teşvik edecek olan büyük kamu 
yatırım işletmeleri Yozgat’ta kurulmadı. 

• Yetersiz Altyapı. Yatırımlar ve iyi yaşam için çok önem-
li bir işleve sahip olan altyapı alanında yeterli seviyeye ula-
şılamadı. Ulaşım alanında önemli bir avantaj kazandıracak 
olan Havaalanı yapımı birtürlü gerçekleştirilemedi.

• Dışa açılamama. Yozgat dışa açılamadı. Yatırımcılar için 
gerekli yatırım ortamı sağlanamadı. Yatırımcıların yeterli dü-
zeyde yönlendirilememeleri ve yatırım alanlarının doğru böl-
gelerde ve uygun koşullarda sağlanamaması nedenleri ile dı-
şarıdan yeterince yatırım gelmedi, gelenler ise uygun ortamı 
bulamadı ve geri gitti. Yeterli eğitim, destek ve yönlendirme 
imkânları bulamayan yerel sermaye; il hatta ilçe seviyesinde 
belli büyüklüğe ulaştıktan sonra dışa açılamayıp, zamanla 
küçüldü ve yok oldu.

• Bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim eksikliği. Hâ-
lihazırda ülkemizdeki tüm işletmelerin %99’unu oluşturan 
ve kalkınma hamlelerinin temel taşları olan KOBİ’lere yeteri 
derecede bilgilendirme ve yönlendirme yapılamadığı gibi ye-
nilerinin kurulması için gerekli yatırım ve yönlendirme faali-
yetleri de kurumsal bir anlamda ele alınamadı.

• Uzmanlaşma eksikliği. Sektörel ve teknolojik anlamda 
şehrin gelişmesi için gerekli stratejiler oluşturulamadı. Karşı-
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laştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz hedef sektörler belir-
lenerek belli konularda ilimizin bir merkez haline getirilmesi 
veya belli alanlarda marka olması sağlanamadı.

• Sektörel yoğunlaşma. Yönlendirme, destek ve 
teşviklerin yetersizliği sebebiyle belli sektörlerde yaşanan 
yoğunlaşma rekabeti arttırıp kar marjlarını düşürerek sınırlı 
miktardaki yerel sermayenin de yok olmasına sebep oldu.

• Yetersiz mali sektör ve finansman sıkıntısı. Mali sektö-
rün az gelişmiş olması, mevduat hacminin ve kredi/mevduat 
oranının düşüklüğü sebebiyle yatırımcı finansman sıkıntısını 
aşamadı, tasarruflar yatırıma dönüştürülemedi. 

• Sermayenin kötü yönetimi. Yozgatlıların biriktirmiş 
oldukları sermaye bazı oluşumlar tarafından kullanıldı an-
cak bu oluşumların büyük kısmı kullandıkları bu sermayeyi 
etkin bir şekilde yönetemediler ve bu sebeple bin bir güçlükle 
biriken sermaye çarçur edildi.

• Göç ve nitelikli eleman açığı. İstihdam imkânlarının 
yokluğu ve diğer bölgelerle olan gelir seviyesi farklılığı va-
sıflı genç nüfusun İl dışına göç etmesine sebep oldu. Bunun 
neticesinde Yozgat’ta yetişmiş eleman açığı oluştu.

• Tanıtım eksikliği. Yozgat’ın doğal ve kültürel değer-
lerinin tanıtılmasında yetersiz kalındı. Yozgat’a ait markalar 
yaratılamadı.

• Üniversite çok geç kuruldu. Üniversiteler bulundukla-
rı illere önemli ölçüde bir dinamizm katarak, kalkınmalarına 
büyük katkıda bulunmaktadırlar. Ancak, Yozgat bu imkân-
dan da mahrum bırakılmış, Yozgat’ta üniversite çok geç ku-
rulmuştur.

• “Kurumsal Kalkınma Kültürü” oluşturulamadı. Sos-
yo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınma için kurumsal bir 
yapılanmaya gidilmedi ve bu alanda yerel bir seferberlik baş-
latılamadı. Kalkınma konusunda birlik, beraberlik ve koordi-
nasyon sağlanamadı. Yozgat’ın kalkındırılması hep birilerin-
den beklendi. 
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10) Yozgat’ı Bekleyen Tehlikeler

Her bakımdan son sıralara, geri kalmışlığa, Gurbet’e, fa-
kirliğe mahkûm edilmiş olan Yozgat’ımızı, bu zihniyetin de-
vam etmesi, acil tedbirler alınmaması durumunda önümüz-
deki dönemde çok daha büyük tehlikeler beklemektedir.

• AB sürecinde, uygulanan politikalar yoluyla Türk çift-
çisinin üretim alanı kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreç, 
kıt kanaat geçinmeye çalışan çiftçimizi toprağını ekeme-
yecek hale getirmektedir. Özellikle Yozgat’ımızda çiftçi-
miz tarım sektörünün içinde bulunduğu durum ve izlenen 
politikalar dolayısıyla büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. 
Acilen gerekli tedbirler alınmazsa daha çok sayıda Yozgatlı 
işsiz kalacak ve yine terki diyar etmek zorunda kalacaktır.

• Gençlerimizin yeterli düzeyde eğitim alamaması ve iş 
imkânlarından yoksun olması Yozgat’ın geleceğini de yok 
etmektedir. Gelecekten umutsuz, güvensiz ve eğitimsiz 
bırakılan, geleceğimizin umudu gençlerimizin mağduriye-
ti daha da artacaktır. Yozgat’ta yeterli eğitim ve iş imkânı 
bulamayan gençler ve aileleri daha iyi imkânlar ve geçim 
uğruna büyük şehirlere göç edeceklerdir. Böylece, kalkın-
ma için gerekli olan nitelikli eleman açığı hergeçen gün ar-
tacaktır.

• Temel altyapı sorunlarının çözülmemesi ve kalkınma 
girişimlerine ivme kazandırılamaması, yeni yatırımların 
Yozgat’a gelmemesi yanında mevcut olan az sayıda yatırı-
mın da kaçmasına sebep olacaktır. Yozgat daha da fakirle-
şecek, işsizlik daha da artacaktır. Bu durum ise kaçınılmaz 
olarak Yozgat’tan olan göçün daha da hızlanmasına sebep 
olarak kalkınma çabalarını daha zor bir sürece sokacaktır. 

• Globalleşme sürecinde gittikçe bozulan gelir dağılımı, 
aradaki farkın daha da açılmasına ve kalkınma çabalarının 
daha da zora girmesine sebep olmaktadır. Acilen ciddi bo-
yutta tedbirler alınmazsa Yozgat’ın sorunları içinden çıkıl-
maz bir hal alacaktır.
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11) Ne Yapmalıyız?

Bu tehlikeleri bertaraf etmek, Yozgat’ın makûs talihini 
yenmek, kötü gidişata dur demek, Yozgat’ımızı her bakım-
dan kalkınmış bir il haline getirebilmek için çok acil olarak 
Yozgat’ı temsil ve idare etmekle görevli olanların liderliğinde 
tüm yerel unsurların ve Yozgat dışındaki Yozgatlıların hep 
birlikte sorumluluk üstlenecekleri bir “kalkınma seferberli-
ği” ne ihtiyaç duyulmaktadır.

En başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere 
ilgili herkes bir araya gelmeli, Yozgat’ın sorunlarını tartışma-
lı, hataları, eksiklikleri, öncelikleri ve potansiyeli tespit etmeli 
ve bir yol haritası dâhilinde yapılması gerekenleri planlamalı 
ve uygulamaya koymalıdır. Kalkınma ile ilgili olarak kurtarı-
cı veya kurtarıcılar beklemek yerine, kalkınma çabaları “ku-
rumsal bir çerçeve”ye oturtulmalıdır.

. Yerel yönetimlerin yöresel değerlerin, kültürün ve sa-
natın korunması ve yaşatılması, yerel anlamda kalkınmaya 
destek, halka sosyal alanlar kazandırmak, eğitime destek, 
sporun desteklenmesi, meslek kazandırma (Örneğin, işsizle-
re el sanatları ve yöresel ürünler üretimi konusunda beceri 
kazandıracak, teşvik edecek, ortaya çıkan ürünlerin pazarla-
ma ve satışına destek olacak organizasyonlar çok önem arzet-
mektedir.) gibi çok temel görevleri bulunmaktadır. Özellikle 
yerel yönetimlerin bu süreçte aktif bir rol üstlenmeleri ge-
rekmektedir

Kalkınma çalışmalarına, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olunan alanlar tespit edilerek o alanlarda uzmanlaşmanın 
sağlanması, Yozgat’a ait markalar geliştirilmesi, kaynakların 
etkin bir şekilde tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, eğitim 
kalitesinin arttırılması ve liyakata önem ve değer verilmesi 
suretiyle başlanması faydalı olacaktır. 

Yozgat’ın Yetiştirdiği Değerlerin Yozgat İçin Sorumlu-
luk Almalarının Zamanıdır.
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SONUÇ
Bugün küresel kapitalist düzenin ana aktörleri, ekonomik 

güçlerini arttırabilmek, konumlarını devam ettirebilmek ve 
daha çok kar elde edebilmek için gereksiz tüketimi sürekli 
olarak teşvik ediyor, dünya kaynaklarını hızla tüketiyor, 
dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyor ve diğer ülkeleri 
çeşitli vasıtalarla zor kullanma ihtiyacı duymadan sömürü-
yorlar. 

Dünya siyasal ve ekonomik sistemi, sömürüye dayalı ve 
gücü olanın demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bir takım 
ışıltılı sloganların altında diğerlerini ezdiği ve sömürdüğü 
adaletsiz bir sistem. Hiç bir ülke böyle bir sisteme hukuksal 
anlamda güvenemez. Asıl olan, “güç”tür.

Bir zamanlar dünyanın en güçlü ülkesi olan İngiltere’nin 
askeri olanakları, kendisinden sonra gelen iki ülkenin toplam 
gücü kadardı. Bugün, ABD’nin yıllık askeri harcaması (yak-
laşık 780 milyar USD), kendisinden sonra gelen 20 ülkenin 
toplamından fazla, Türkiye’nin GSMH’sına yakın bir sevi-
yededir. ABD’nin askeri harcamaları dünya toplamının % 
40’ından fazladır. GSMH büyüklüğü (9 trilyon USD) açısın-
dan ikinci sırada bulunan Çin’in askeri harcamaları, ancak, 
ABD’nin savunma bütçesinde bir yılda yapılan artış seviye-
lerindedir.

Buradaki esas mesele, gelişmiş ülkelerin sahip oldukları 
konumlarını devam ettirebilme endişeleridir. Uluslararası 
siyasetin kurallarını belirleyen de esas olarak bu endişelerdir. 
Bu ülkeler mevcut konumlarının idamesi uğruna gerektiğin-
de durduk yere gidip ülkeleri işgal ediyor ve milyonlarca in-
sanın hayatını zindana çeviriyorlar. 

Aslında bütün bunları yapanlar yani dünyayı cehenneme 
çevirenler ekonomik gücü elinde bulunduran, bu güçlerini 
sürekli artırmak güdüsüyle hareket eden zengin ülkeler ve 
buralardaki bir avuç yönetici ve sermaye sahibi kesim. 
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Yaşanmakta olan küreselleşme olgusunun neticesinde or-
taya çıkmakta olan ciddi boyuttaki gelir dağılımı adaletsizli-
ği, bir tarafta gelir ve harcamasının sınırı olmayan bir azın-
lık, diğer tarafta ise açlık ve sefalet içerisinde bir çoğunluk 
yaratmaktadır. Dünya nüfusunun % 18,5’sini oluşturan yük-
sek gelirli ülkeler dünya toplam gelirinin yaklaşık % 70’ine 
sahipler. Dünya’daki zenginliğin %46’sı dünya nüfusunun 
yüzde 1’inin elinde bulunmaktadır. Dünya’da en zengin 
konumda bulunan 85 insanın toplam serveti, dünyadaki 
en fakir 3,5 milyar insanın toplam malvarlığına denktir.  
Bu bir avuç insan tüm insanlığın yaşamının nasıl olacağını 
belirliyor. Ama neticede, bu bir avuç insanı da bu duruma 
getirenler kurgulanan oyunu kuzu kuzu ve hatta istenenden 
daha hevesli bir şekilde oynayan bizleriz. Nazım Hikmet bir 
şiirinde şöyle sesleniyor:

Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, 
hani şu derya içre olup 
                       deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. 
Ve bu dünyada, bu zulüm senin sayende. 
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer 
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyor-
sak kabahat senin, 
                              - demeğe de dilim varmıyor ama - 
                  kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!

Bugün insanlığın içinde bulunduğu durumu daha iyi ifa-
de edebilmek için iki ünlü filozofun eserlerinden alıntıları 
dikkatle okumak ve üzerinde düşünmek gerekir.

“Bir insanın, hayata adım atar atmaz içinde bulduğu 
maskeli balo hakkında haberdar edilmesi çok önemlidir. Aksi 
halde, karşılaştığında anlayamayacağı ve tahammül edeme-
yeceği, hatta şaşkınlıktan donup kalacağı bir çok şey vardır; ve 
aslında en uzun ömürlü olanlar onlar olacaktır. Alçaklığın 
gördüğü himaye, erdemin çektiği aldırmazlık, hakika-
te ve büyük yeteneklere tahammülsüzlük hatta garaz-
kârlık, bilim adamlarının kendi sahasındaki cehaleti, 
halis mamullerin neredeyse her zaman aşağılanması 
ve sadece sahtelerinin baş tacı edilmesi böyle bir şeydir 
söz gelimi. O yüzden gençler bu maskeli baloda elmaların 
balmumundan, çiçeklerin ipekten, balıkların mukavvadan 
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yapılma ve istisnasız her şeyin oyun ve oyuncaktan ibaret 
olduğunu mutlaka öğrensinler. Birbirleri ile ciddi ciddi iş 
yapma azmindeki iki insandan birinin sahte mallar teda-
rik ettiğini, diğerinin de bunun karşılığında ona kalp 
paralar ödediğini zamanında onlara söylemek gerekir”.”

“İnsan soyunun güçlerinin büyük bölümü, 
bütünüyle lüzumsuz ve gereksiz olan şeyleri küçük 
bir azınlığa tedarik etmek için, insanlık için gerekli 
olan şeyleri üretmekten el çektirilir.(Tarım sektöründe 
yaşananlar!). Dolayısıyla bir yanda lüks denen şey var 
olduğu sürece, diğer yanda kaçınılmaz olarak aşırı ça-
lışma ve sefil bir hayat olacaktır. Toplumun bütün bu 
doğal olmayan durumu, sefaletten kurtulmak için her yerde 
karşılaştığımız mücadele, karmaşık ticari çıkarlar ve sonun-
da bunların tümünün yol açtığı savaşlar-bütün bunların 
kökü sadece lüks ve sefahatte aranmalıdır, o şeyler ki bun-
lardan zevk aldıklarını söyleyenleri bile mutlu etmez, 
bilakis sağlıksız, kırılgan, aksi ve huysuz hale getirir.”

“Eski zamanlarda insanlar dünyanın günahkârlı-
ğından acı duyarlarken, şimdi dünyanın borçları kar-
şısında ümitsizliğe düşmektedirler.” (Schopenhauer, 
Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine)

“Yetenekli olanlara imtiyaz tanınması ve erdemin göz-
den düşmesiyle insanlar arasına eşitsizlik girmiştir. Uygar-
laşmış insan, doğanın kendisine bahşettiği özgürlük 
ve erdemi, lüks ve tüketim uğruna bir kenara bırakmış-
tır. Bir yandan gelenek ve göreneklerin öte yandan yurt 
sevgisinin çürümesi pahasına her insana ekonomik bir 
değer biçen toplumsal bir kölelik düzeni doğmuştur.”(-
Jean Jacques Rousseau)

Bir Atinalı olarak sen, fikir, hakikat ve ruhun sürekli 
ıslahı, arındırılması ve olgunlaştırılması konularıy-
la hiç ilgilenmediğin ve hatta bunları aklından bile 
geçirmediğin halde, büyük bir servete, şan ve şöhrete 
kavuşma isteğiyle yanıp tutuşmaktan hiç utanmıyor 
musun? (Platon, Socrates’in Savunması)

Daha çok tüketim, daha çok üretim ve yok olan ve kir-
letilen doğal kaynaklar anlamına gelmektedir. Biz insanlar, 
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yaşam için zorunlu olmayan şeyleri daha fazla tüketme sev-
dasıyla yanıp tutuşurken; değerlerimizden, erdem, ahlak, 
dürüstlük, sadakat gibi kavramlardan uzaklaştığımızın; 
yaşam için zorunlu olan havayı, suyu, toprağı, yeşili yok 
ettiğimizin ve gelecek nesilleri bir yudum temiz suya, bir 
nefes temiz havaya, bir avuç temiz toprağa ve bir tutam ye-
şile muhtaç bırakacağımızın farkında mıyız? İnsanın yaşa-
mı için zorunlu olan ihtiyaçları dışındakiler bir eğlenceden 
başka bir şey değildir. Biz bugün yaşam için zorunlu nesnele-
re sahip olduğumuz için kıymetini bilmiyoruz. Belki 100 sene 
sonra yaşayacak insanlar bizlere gıpta ile bakacak ve diye-
cekler ki: “100 sene önce yaşayan atalarımız ne şanslıymışlar, 
ne kadar mutlularmış, çünkü soluyacak temiz hava ve içecek 
temiz suya sahipmişler, diyecekler.”

Bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu başlıca sorunları 
şu başlıklar altında toplayabiliriz:

• Gelir ve servet dağılımında adaletsizlik

• Aşırı tüketim

• Küresel terör,

• Küresel ısınma ve çevre kirliliği,

• Salgın hastalıklar,

• Su sorunu,

• Enerji sorunu, 

• Kitle imha silahları ve savaşlar.

Çoğunluğun aç ve sefil, azınlığın da ihtiyaçlarının 
çok ötesinde tükettiği toplumlarda huzurun olmayacağı, 
böylesine adaletsiz yapıların toplumsal şiddete yol açacağı 
gerçeği unutulmamalıdır. 

Eğer insanlık tehlikeyi fark edip kendine gelmez, payla-
şımı bencilliğin, manayı maddenin, sevgiyi nefretin, barışı 
kavganın, aklı hırsın, hoşgörüyü kinin, tasarrufu tüketimin 
önüne geçirmezse; medeniyet gerilemeye başlayacak ve 
çökecek ve sonrada dünyamız yaşanacak bir yer olmaktan 
çıkacak.
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Neticede şimdilik durum bu ve biz bu şartlar altında yaşa-
mımıza yön vermek zorundayız. Uluslararası ilişkilerde hak, 
hukuk ve adaletten bahsetmek mümkün değil. Uluslararası 
ilişkilerin ana belirleyicisi “güç”tür. Türkiye, halkının huzuru 
için bu güce sahip olmak zorundadır. Türkiye uluslararası 
düzenin uygulayıcısı değil belirleyicisi olmak zorundadır. 
Türkiye bunu hem kendi halkı hem de tüm insanlığın huzur 
ve refahı için başarmak zorundadır.

Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregoryus, Rus Çarı 
Aleksandr’a yazdığı mektupta, Müslüman Türk’ün ahlâk 
ve seviyesini şu şekilde ifade etmektedir: “Türkleri maddeten 
ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve 
mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahi-
bidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göster-
melerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, devlet adam-
larına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından 
gelmektedir. Türkler, zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve 
idare edecek reislere sahip oldukları sürece de çalışkandırlar. Gayet 
kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve 
şecaat duyguları da an’anelerine bağlılıklarından, ahlâklarının düz-
günlüğünden gelmektedir. Türklerde evvelâ itaat duygusunu kır-
mak ve manevî bağlarını parçalamak, dinî sağlamlığı zayıflatmak 
gerekir. Bunun en kısa yolu, millî gelenekleriyle maneviyatlarına 
uymayan yabancı fikirlere ve hareketlere alıştırmaktır. Maneviyat-
ları sarsıldığı gün, Türklerin, kendilerinden şeklen çok kudretli, ka-
labalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kud-
retleri sarsılacak ve onları maddî vasıtaların üstünlüğüyle yıkmak 
kolay olacaktır. Bu sebeple, Osmanlı Devletini tasfiye için, yalnız 
harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Hattâ sadece bu yolda 
yürümek, Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden, haki-
katlerine nüfuz etmelerine sebep olabilir. Yapılacak şey, hissettirme-
den, bünyelerindeki tahribi tamamlamaktır.”

İşte bu mektupta anlatılan oyun, yıllardır ülkemiz 
ve milletimiz üzerinde oynanmış ve oynanmaya devam 
etmektedir. Bu tür konuları bir komplo teorisi deyip 
geçiştirmemeli, hafife almamalıyız. Tarihi gerçekler ışığında 
bugün yapılanları değerlendirmeli, gerçekleri görmeli ve 
üzerimizde oynanmaya çalışılan bu sinsi oyunu bozmalı-
yız.
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Tarihi iyi okuyalım, çocuklarımıza öğretelim ve gereken 
dersleri geç olmadan alalım.

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! 
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? 
‘Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi

Mehmet Akif ERSOY

Oynanan oyun Türk Milleti’ni değerlerinden 
uzaklaştırarak toplumu yozlaştırmak ve toplumsal huzu-
ru bozmak üzere kuruludur. Burada çok anlamlı bir tarihi 
anekdotu hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Bu 
hikâyenin özellikle son paragrafından önemli dersler çıkar-
mak gerekmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman, en yüksek duruma getirmiş ol-
duğu devletin akıbetini hayal eder, günün birinde Osmano-
ğulları da inişe geçer çökmeye yüz tutar mı diye derin derin 
düşünmeye başlar. Bu gibi soruları çoğu zaman sütkardeşi 
meşhur âlim Yahya Efendi’ye sorduğundan bunu da sorma-
ya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu keşfine inan-
dığı Yahya Efendi’ye gönderir.

“Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eylede bizi aydınlat. Bir 
devlet hangi halde çöker? Osmanoğulları’nın akıbeti nasıl 
olur? Bir gün olurda izmihlale uğrar mı?”  şeklindeki 
mektubunu gönderir. Güzel bir hatla yazılmış mek-
tubu okuyan Yahya Efendi’nin cevabı bir bakıma çok 
kısa, bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal alır: 

“Nemelazım be Sultanım!” 

Topkapı Sarayı’nda bu cevabı hayretle okuyan Sultan, 
bir mana veremez. Yahya Efendi gibi bir zatın böylesi-
ne basit bir cevapla işi geçiştireceğini pek düşünmez. 
Söylenmeye başlar: “Acaba bilmediğimiz bir mana mı 
vardır bu cevapta?”  Nihayet kalkar, Yahya Efendi’nin 
Beşiktaş’taki dergâhına gelir. Sitem dolu sorusunu tek-
rar sorar: “Ağabey ne olur mektubuma cevap ver. Bizi 
geçiştirme, soruyu ciddiye al!” Yahya Efendi duraklar: 
“Sultanım sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? 
Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi 
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de açıkça arz etmiştim.”

 “İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece nemelazım 
be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma 
der gibi bir anlam çıkarıyorum.” Yahya Efendi bu cevap-
tan sonra şu akıl almaz açıklamasını yapar:

 “Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şayi 
olsa, işitenler de nemelazım, deyip uzaklaşsalar, son-
ra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler 
bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaç-
ların, yoksulların, kimsesizlerin, feryadı göklere çık-
sa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman 
devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin 
hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe 
itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve 
izmihlal de böylece mukadder hale gelir….”

Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl hüküm sürmüş büyük bir 
imparatorluktur. Bugün dünya üzerindeki yaklaşık 200 dev-
letin 34 tanesi bu büyük imparatorluktan ortaya çıkmıştır ve 
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısıdır. Türkiye 
zor bir coğrafyada yaşamaktadır. Bu zor coğrafyada Türki-
ye bir denge unsurudur. Hem tarihi mirası hem de yaşadığı 
coğrafya dolayısıyla Türkiye’nin güçlü bir devlet olmaktan 
başka şansı yoktur. Şanlı tarihi ile Türk Milleti, dünya are-
nasında ve özellikle de bölgesinde güçlü ve etkin olmayı 
her zaman fazlasıyla hak etmektedir. 

Bunu başarabilmek için; Türkiye’nin güçlü bir savunma 
gücüne ve güçlü bir ekonomiye sahip olması yanında; sağlıklı 
bir toplumsal yapı için, özellikle yargı, eğitim ve siyasal siste-
mini yeni baştan yapılandırması gerekmektedir. 

Bulunduğumuz noktada her Türk vatandaşının, “Lider 
Ülke Türkiye” ideali uğrunda sorumluluk alması ve bu uğur-
da mücadele etmesi bir zorunluluktur. 

A.Einstein şöyle diyor: “Sorunlarınızı, onları yarattığınız 
zihniyetle çözemezsiniz, ‘İnsanlığın devamı için yeni zihni-
yete gereksinimi vardır” 

Bu sözden hareketle, yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Bu 
zihniyetin oluşabilmesi için yukarıda da belirtildiği şekilde 
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eğitime öncelik ve önem vermekle işe başlamak sanırım en 
doğru tercih olacaktır. Sonuçta, üretimi de, teknolojiyi de, sis-
temleri de, standartları da yapan insandır. Biz eğer insan ye-
tiştirmeye yatırım yapar ve önem verirsek diğer tüm sorunlar 
da kendiliğinden çözülecektir.
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