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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde yerine 

getirilmesi istenen ekonomik kriterleri (Kopenhag Ekonomik Kriterleri olarak 

bilinen) kapsamlı bir şekilde incelemektir. Ayrıca, Türkiye’nin bu yönde harcadığı 

çabalar ve mevcut durumun değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Son zamanlarda Birliğe katılım konusunda, önkoşul olma nitelikleri gibi, 

haklı sebeplerle Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne gerek hükümet otoriteleri, gerekse 

akademisyenler ve diğer etki grupları tarafından öncelik verilmiştir. Diğer 

yandan, ekonomik kriterler hem hükümet hem de medya gündeminde göreli 

olarak alt sıralara düşürülmüş, ihmal edilmiştir. Bu kavramsal kargaşa yalnızca 

kamuoyunda değil zaman zaman konu ile ilgili uzmanlar arasında dahi yanlış 

anlamalara sebebiyet vermektedir. 

Çalışmadaki öncelikli ve en önemli başlangıç noktası Kopenhag 

Ekonomik Kriterleri ile Maastricht Kriterleri’nin birbirlerinden ayırt edilmesi 

konusudur. 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması, Ekonomik ve Parasal 

Birliğe (EPB) geçişi amaçlayan, Birlik üyesi devlet ekonomileri için öngörülen 

“yakınlaşma kriterlerini” ortaya koymaktadır. Öte yandan, 1993 yılında toplanan 

Kopenhag Avrupa Konseyi’nde ise, Avrupa Birliği’nin gelecekteki genişleme 

süreçlerini düzenlemek amacıyla bazı kararlar alınmış ve bu yönde katılım 

öncesinde önkoşul teşkil edecek  bir dizi açıklayıcı kriter belirlenmiştir. Hiçbir 

ayrıcalık tanınmaksızın, bütün aday ülkeler, katılım müzakerelerine başlamadan 

önce bu kriterleri karşılamak zorundadırlar. Bir başka deyişle, Kopenhag 

Kriterleri AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlerken Maastricht Kriterleri  

ise AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmesi için gerekli 

şartları belirlemektedir. 

 Maastricht Kriterleri EPB’de tam olarak yer alabilmek için sağlanması 

gereken beş şartı ifade eder. Bu bağlamda, Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin 
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karşılanması AB’ye katılım için zorunluluk oluştururken, Maastricht Kriterleri ise 

Birlik içerisinde ileri aşamada uyum ve EPB’ye katılım amacıyla düzenlenmiş 

tamamlayıcı faktörlerdir.  

Çalışmanın ilk kısmında Avrupa Birliği’nin tarihçesine kısaca değinilerek, 

“Maastricht Kriterleri” ve “Kopenhag Kriterleri” kavramlarından ne anlaşıldığı ile, 

bunların birbirlerinden ne yönde ayrıldıkları ele alınmaktadır. Bu ilk bölüm 

boyunca açıklanan kavramlar, çalışmada asıl incelenmesi amaçlanan konulara 

geçiş yapılabilmesi için öncelikle sunulmaktadır.  

Çalışmanın ikinci bölümü temelde, Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin 

açıklanmasından oluşmaktadır. Bu bölümdeki en önemli amaç, bu kriterlerin 

uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından göz önünde bulundurulan 

standartların açıklığa kavuşturulmasıdır. Kopenhag Kriterleri’ni oluşturan siyasi, 

ekonomik ve topluluk mevzuatı ana konularından “Kopenhag Ekonomik 

Kriterleri” başlığı çalışmanın ana konusu olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü kısmında Türkiye’nin kriterlerin gereklerini yerine 

getirebilmek için gösterdiği çabalara yer verilmektedir. Türkiye’nin Kopenhag 

Ekonomik Kriterleri’ne uyum sürecinin nasıl geliştiği,  1998 yılından bu yana, 

Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak yayınlanan “Katılım Öncesi İlerleme 

Raporları” vasıtasıyla karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 1998’den 2006 

yılına kadar yayınlanan Katılım Öncesi İlerleme Raporları bu bölümün 

hazırlanmasında kullanılan temel kaynaktır. 

Sonuç bölümünde ise, Türkiye’nin kendine has yapısı, özellik ve engelleri 

göz önünde bulundurularak, katılım koşullarının tam olarak karşılanabilmesine 

yardımcı olabilecek bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bazı temel değerlendirme soruları çalışmanın ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Bunlar: 
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- AB’ye katılımda ekonomik kriterler nelerdir? 

- Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin içeriği nedir; alt başlıklar 

nelerdir? 

- “Kriterleri karşılama derecesi” nasıl ölçülür? 

- Türkiye şimdiye kadar kriterleri karşılamada neler yapmıştır? 

- Türkiye’nin ekonomik kriterlere uyumunun 

hızlandırılabilmesi için neler yapılabilir? Bu sürecin hızlandırılması 

gerçekten gerekli ve de mümkün müdür? 

Bu çalışma yardımıyla, yukarıdaki sorulara verilen yanıtların konuyla ilgili 

muğlak noktaların açıklanmasına katkıda bulunması beklenmektedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ROMA’DAN KOPENHAG’A 

Birleşmiş Avrupa fikrinin 14. yüzyıldan itibaren tarihçilerin, filozofların, 

hukukçuların ve siyaset adamlarının ilgisini çekmesine rağmen; bu hayal ancak 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gerçekçi temellere oturmaya başlamıştır. 

Savaş sonrası, düşmanlar arası kalıcı bir barışın oluşturulmasının gerekliliği 

Avrupa’nın geleceği için hayati önem taşımaktaydı. 

I. Çerçeve Antlaşmalar 

Avrupa bütünleşmesi bugünkü AB’nin köşe taşlarını oluşturan bazı 

antlaşmalar üzerine kuruludur. Bunlar sırasıyla; Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, 

Roma Antlaşması, Avrupa Tek Senedi, Maastricht Antlaşması, Amsterdam 

Antlaşması ve Nice Antlaşması’dır. 

A. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Roma Antlaşması 

1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman (Fransız Dışişleri 

Bakanı) başlangıçta Jean Monnet (Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri) 

tarafından tasarlanan bir fikre dayanan ve birleşik Avrupa’nın temellerini atan 

Schuman Planı’nı yayımlamıştır. Schuman Planı, Avrupa’da barışın 

kurulabilmesi için Fransız-Alman dostluğunun şart olduğunu belirtiyor ve bu 

çerçevede etrafında Avrupa’nın bütünleşmesi gerektiği görüşünü esas alıyordu. 

Plana göre, yüzyıllardır Avrupa’da süregelen Fransız-Alman çekişmesini ortadan 

kaldırmanın yolu, yüksek bir otoritenin yönetimi altında, Fransız-Alman ortak 

kömür ve çelik üretimini sağlamak ve söz konusu örgütü bütün Avrupa 

ülkelerinin katılımına açık tutmaktı. 

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, 1951’de 

imzaladıkları Paris Antlaşması'yla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) 

kurdular. AKÇT’yi kuranların hedefi, 20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük savaş 

yaşamış, şehirleri yıkılmış Avrupa’yı yeniden inşa edip barışın sürekli olmasını 
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sağlamaktı. Böylelikle Avrupalı devletler, tarihte ilk defa, kendi iradeleri ile ulusal 

egemenliklerinin bir kısmını uluslarüstü bir kuruma devretmişlerdir. II. Dünya 

Savaşı’ndan yeni çıkmış, milyonlarca vatandaşını kaybetmiş, ekonomik ve siyasi 

yıkım yaşayan Avrupa’da, entegrasyonun başta savaş sanayi olmak üzere o 

dönemdeki endüstriyel gelişim için büyük önem taşıyan bu iki sektörde 

başlaması son derece önemli bir gelişmedir. Nitekim kömür ve çelik sektöründe 

başlayan bu ekonomik bütünleşme Avrupa’da sürekli barışın sağlanmasının ilk 

adımı olmuş ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli böylece atılmıştır. 

1957’de ise kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik 

birliği kurmak amacıyla Roma Antlaşması’nı imzalayan altı ülke Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. Roma Antlaşması 1 Ocak 1958'de 

yürürlüğe girdi ve AET'ye hukuken uluslarüstü bir kuruluş olma niteliği 

kazandırdı. 

AET'nin hedefi malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir 

ortak pazarın kurulması idi. Nihai hedef ise AET'nin siyasi bütünlüğe 

ulaşmasıydı. 

B. Avrupa Tek Senedi 

Roma Antlaşması'nın uygulamaya başlamasıyla tek pazar oluşturma 

yönündeki ilk adım 1968 yılında, üye ülkeler arasında ticarette gümrük 

vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak 

bir gümrük tarifesinin uygulanmasıyla oluşturulan gümrük birliğidir. 

Ancak 1973 yılı petrol krizi sonucunda üye ülkelerde yaşanan ekonomik 

kriz ve 1980'lerde üye ülkelerdeki farklı standartların sanayici açısından 

bürokratik zorluklar getirmesi nedeniyle iç pazarın oluşturulması gündeme 

gelmiştir.  
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İç Pazar'ın oluşturulmasıyla ilgili en önemli belge 1986 yılında imzalanan 

ve 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi'dir. Tek Senet 

ile birlikte Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar, ilk kez kapsamlı bir biçimde 

tadil edilmiş ve  Ortak Pazar'ın gerçekleştirilmesi için gerekli hukuki ve politik 

dayanak oluşturulmuştur. Avrupa Tek Senedi'nde Ortak Pazar hedefi yeniden 

tanımlanmış, Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artırılmış ve nitelikli oy çokluğu 

ile karar alma mekanizması getirilmiştir. Avrupa Tek Senedi'nde ayrıca Ortak 

Pazar'ın aşamalı olarak 31 Aralık 1992 tarihine kadar gerçekleştirilmesi hedefi 

konmuştur. Ortak Pazar'la üye ülkeler arasında politik, ekonomik ve sosyal 

bütünleşme, ekonomik ve parasl birlik, teknolojik araştırma ve geliştirme, çevre 

politikası ve dış politika alanında işbirliği gibi yeni Topluluk politikaları 

belirlenmiştir. 

C. Maastricht Antlaşması 

1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Antlaşmasıyla Avrupa 

Topluluğu Avrupa Birliği adını almış ve AET kısaltması AT olarak değiştirilmiştir. 

Antlaşma kapsamında,  

• tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal 

birliğin kurulması; 

• AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin belediyelerinde 

seçme ve seçilme hakkı veren bir Avrupa vatandaşlığının oluşturulması; 

• Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan 

hakları gibi ortak değerleri savunacak bir ortak dış ve güvenlik 

politikasının meydana getirilmesi; 

• Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere hukuk ve içişlerinde 

işbirliğinin sağlanması 

konuları ele alınmıştır. Ayrıca, eğitim, kültür, kamu sağlığı ve tüketicinin 

korunması, ulaştırma, vize politikası ve sanayi politikası gibi belirli politika 

alanları da Antlaşma kapsamı dahil edilmiştir. Bu alanlarda oluşturulacak 
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ortak politikalar ve ilgili AB mevzuatı üye ülkeler üzerinde bağlayıcı 

olacaktır. Antlaşma’nın getirdiği çok önemli bir yenilik de yetki ikamesi 

ilkesidir. Buna göre, ancak herhangi bir sorunun boyut ve niteliği 

nedeniyle, AB düzeyinde müdahalenin üye devletlerinkinden daha etkin 

olacağı hallerde AB yetki kullanacaktır. 

Avrupa Birliği’ni kuran bu Antlaşma ile AB’nin “üç temel sütunu” 

oluşturularak, yeni bir hukuksal yapı düzenlenmiştir. Maastricht Antlaşması ile 

sağlanan temel yenilikler; Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB), Ortak Dış ve 

Güvenlik Politikası (ODGP) ve Adalet ve içişleri alanında işbirliği 

oluşturulmasıdır. 

Ayrıca Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği içinde halihazırda varolan 

karar alma mekanizması yöntemlerini (Parlamento onayı, danışma ve işbirliği) 

bazı yeni alanlara genişletmiş ve buna ek olarak, yeni bir yöntem olan ortak 

karar alma prosedürünü düzenlemiştir.  

D. Amsterdam Antlaşması 

Tek para birimine geçiş ve AB’nin genişlemesine ilişkin sürecin 

belirlenebilmesi amacıyla Mart 1996’da başlatılan Hükümetlerarası Konferans 

16-17 Haziran 1997 tarihlerinde gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi ile 

tamamlanmıştır. Zirve toplantısında, AB’nin 5. genişleme sürecine başlaması ve 

1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi olan Euro’ya geçilmesi teyit edilmiştir. 

Ayrıca Ortak Dışişleri ve Savunma Politikası, Adalet ve Güvenlik Politikası ve 

Maastricht Antlaşması üzerindeki bazı değişiklikleri içeren Amsterdam 

Antlaşması imzalanmış ve Mayıs 1999’da yürürlüğe girmiştir. 

Amsterdam Antlaşması’nın hedeflerinden biri Avrupa Birliği’nin, Merkez 

ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişleme perspektifi dikkate alınarak, 

kurumsal ve siyasal yapısının güçlendirilmesi olmuştur. 
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Amsterdam Antlaşması’nın en önemli sonuçlarından biri, adalet ve içişleri 

konularının büyük bir kısmını Birinci Sütun kapsamına almak ve yeni öncelikler 

koymak suretiyle bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratmasıdır. Nitekim 

Antlaşma’nın ana hedefi “dış sınır denetimleri, göç, sığınma ve suçla mücadele 

ve önlemeye ilişkin uygun tedbirler aracılığıyla, kişilerin serbest dolaşımının 

garanti edildiği bir özgürlük ve adalet alanı yaratarak Birliği korumak ve 

geliştirmek” olarak tanımlanmıştır. 

Adalet ve içişleri alanlarında işbirliği konusunda Maastricht 

Antlaşması’nda sadece “demokrasinin ilkeleri” ve “temel haklar” yer alırken, 

Amsterdam Antlaşması’nda AB’nin özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel 

özgürlüklere saygı ile hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulu olduğu belirtilmektedir. 

Avrupa Topluluğu, Amsterdam Antlaşması ile, AB içinde kişilerin serbest 

dolaşımı için gerekli olduğu ölçüde, göç ve iltica, dış sınırlar, ve medeni hukukta 

adli işbirliği konularında mevzuat çıkarma yetkisine sahip olmuştur. Ayrıca 

Antlaşma ile insan hakları alanında önemli bir adım atılmıştır. Antlaşma’nın 7. 

maddesine göre, insan haklarını sürekli ve ciddi olarak ihlal ettiği tespit edilen bir 

üye devlete karşı diğer üyelerin yaptırım uygulama hakkı doğmuştur. Bu 

maddeler şimdiye dek hiç uygulanmamış ancak uygulanabilme ihtimalinin varlığı 

dahi, üye ülkelerin insan hakları uygulamaları konusunda daha dikkatli 

davranmasını sağlamıştır. 

Öte yandan Amsterdam Antlaşması ile, “polis, ceza ve gümrük işbirliği” 

Üçüncü Sütunda bırakılırken, "vizeler, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşımıyla 

ilgili diğer politikalar" Birinci Sütun kapsamına alınmıştır. Ayrıca Amsterdam 

Antlaşması ile üye ülkeler arasında sınır kontrollerinin kaldırılması amacıyla 

Schengen Anlaşması Topluluk hukukunun bir parçası haline gelmiştir.   

E. Nice Antlaşması 

Antlaşma ile üye ülkeler arasında sınır kontrollerinin kaldırılması amacıyla 

Schengen Anlaşması Topluluk hukukunun bir parçası haline gelmiştir. Başlıca 
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amacı Birliği, yeni üyeler alarak genişlemeye hazırlamak olan bu Antlaşma, 15 

üye ülke ve 12 aday ülkenin (Türkiye hariç) AB Komisyonu ve Avrupa 

Parlamentosu’ndaki üye sayıları dağılımı ile AB Konseyi’nde karar almadaki oy 

ağırlıklarını belirlemiş, Bakanlar Konseyi’ndeki ağırlıklı oy oranlarını 

değiştirmiştir. Buna göre Avrupa Parlamentosu sandalye sayısı toplam 626’dan 

732’ye, Avrupa Konseyi toplam oy sayısı ise 87’den 287'e çıkarılmıştır. Yeni 

üyelerin katılmasıyla birlikte, 1 Kasım 2004 itibarıyla toplam oy sayısı 321'e 

çıkarılacaktır.  

Nice Antlaşması’yla nitelikli çoğunlukla karar alınan alanların kapsamı 

genişletilerek, vatandaşların serbest dolaşımı, sivil işlerde hukuki işbirliği, 

hizmetler ve fikri mülkiyetin ticari boyutu ile ilgili uluslararası anlaşmalar, sanayi 

politikası, üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve teknik işbirliği, Avrupa düzeyindeki 

siyasi partilerin tüzüğü, Adalet Divanı ve Birinci Derece Mahkemesi’nin işleyiş 

kuralları gibi alanlar bu çerçeveye alınmıştır.  

Nice Antlaşması’nın getirdiği en önemli değişiklik, ortak karar 

prosedürünün kapsamının genişletilmesidir. Bu prosedür, oybirliğinden nitelikli 

çoğunluk oylamasına geçen yukarıdaki yedi hüküm için geçerli olacaktır.1 

II. Genişleme Süreci 

Avrupa Birliği tarihçesine genişleme süreci açısından bakıldığında ise, 

1973 yılında altı kurucu devletin ilk olarak İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın 

oldukça sancılı bir müzakere süreci sonucunda Birlik’e katılımına karar verdiği 

                                                 
1
 İktisadi Kalkınma Vakfı, (2005), Avrupa Birliği’nin Tarihçesi,  http://www.ikv.org.tr/abtarihce.php 

(10.07.2007) 
İktisadi Kalkınma Vakfı, (2005), Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkilerinin Temel Belgeleri, 
http://www.ikv.org.tr/temelbelgeler.php (10.07.2007) 
Devlet Planlama Teşkilatı, (Ağustos 1993), Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlaşmalar, Cilt 1, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/antlasma/at1.pdf (20.03.2007) 
European Commission, Treaties, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/index.htm 
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, (02.07.2007), Avrupa Birliği Yasal Çerçeve, 
http://www.avrupa.info.tr (10.07.2007) 
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görülmektedir. İkinci genişleme 1981’de Yunanistan’ın katılımıyla 

gerçekleşirken, Portekiz ve İspanya 1986’da AB’ye dahil olmuş, bunları 1995’de 

Avusturya, Finlandiya ve İsveç izlemiştir.  

22 Haziran 1993’de Kopenhag Avrupa Konseyi’nde AB’nin bu tarihten 

itibaren genişlemesine ilişkin önemli kararlar alınmıştır. Berlin Duvarı’nın 

yıkılmasının ardından Doğu Bloku’ndan ayrılan Merkezi ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin AB’ye üye olmaları konusunda görüş birliğine varılmıştır. Çünkü, bu 

ülkelerin dışlanması halinde süreklilik kazanması gereken ekonomik ve siyasi 

reformların kesintiye uğrayabileceği; bu durumun tüm Avrupa’yı tehdit 

edebilecek siyasi ve ekonomik bunalımları beraberinde getirebileceği 

konularında görüş birliği vardı. Bu tarihten itibaren, genişlemenin olup 

olmayacağı sorusu, yerini ne zaman olacağı sorusuna bırakmıştır. Bu ülkelerin 

gerekli siyasi ve ekonomik reformları yoğun olarak gerçekleştirebilmeleri için, 

Avrupa Birliği’ne katılım bazı ön şartlara bağlanmıştır.  

 Genişleme tarihine ilişkin olarak ise Avrupa Konseyi “bir aday ülkenin 

Birliğe katılımının üyelik yükümlülüklerinin, gerekli ekonomik ve siyasi şartların 

sağlanarak yerine getirildiği an gerçekleşeceğini” belirtmiştir. Aynı zamanda 

Konsey, Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan üyelik kriterleri de 

tanımlanmıştır.2 “Kopenhag Kriterleri”, Kopenhag Avrupa Konseyi’nden beri 

AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir. 

Nihayet, AB tarihindeki en büyük genişleme dalgası 1 Mayıs 2004’de on 

yeni Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleşmiş; Birlik sınırları 

genişlerken, nüfus 100 milyon civarında artmıştır.3 Son olarak da 1 Ocak 

2007’de Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği üyesi olmuştur.   

                                                 
2 European Commission, Accession Criteria, Copenhagen European Council  , 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm 
(01.03.2007) 
3 European Commission, The 2004 Enlargement: The Challallenge of a 25-member EU, 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50017.htm  (20.03.2007) 
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III. Tam Üyelik Kriterleri 

  AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmesi için gerekli 

şartları belirleyen Maastricht Kriterleri ile  AB’ye tam üyelik koşullarının 

esaslarını belirleyen Kopenhag Kriterleri birbirlerinden açık şekilde ayrılırlar. 

Önceki bölümde de ifade edildiği gibi,  Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin 

karşılanması AB’ye katılım için zorunluluk oluştururken, Maastricht Kriterleri ise 

Birlik içerisinde ileri aşamada uyum ve EPB’ye katılım amacıyla düzenlenmiş 

tamamlayıcı faktörlerdir.  

A. Maastricht Kriterleri 

AB'yi kuran Maastricht Antlaşması ile, yukarıda belirtildiği gibi, Avrupa 

Toplulukları’na yeni boyutlar kazandırılmış ve AB'nin üç temel direği 

oluşturularak, yeni bir hukuksal yapı düzenlenmiştir. Yukarıda da vurgulandığı 

gibi Maastricht Kriterleri  AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe 

katılabilmesi için gerekli şartları belirlemektedir.  

Maastricht Antlaşması ile sağlanan temel yenilikler şunlardır: 

• Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)  

Maastricht Anlaşması, tüm AB üyesi devletleri tek bir para birimi 

vasıtasıyla bir araya getirme amacını taşımaktadır.  

AB Komisyonu ve Avrupa Para Enstitüsü tarafından hazırlanan raporlar, 

Konsey tarafından incelenerek 1996 yılı sonunda en az yedi üye ülkenin 

aşağıdaki kriterleri yerine getirip getirmediğinin incelenmesi kararlaştırılmıştır.  

Anlaşma üyelere üç aşamalı bir süreç öngörmekte idi. Bunlar: 

i. 1992 yılı sonuna kadar malların, sermayenin ve işgücünün 

serbest dolaşımı önündeki bütün engeller kaldırılması, 
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ii. 1994 yılında başlayan ikinci aşamada, bir Avrupa Para 

Enstitüsü Kurulması ve Parasal Birliğin tamamlanması ile birlikte bu 

kurumun Avrupa Merkez Bankası’na dönüşerek, özerk bir biçimde 

topluluk para politikasını yönlendirmesi, 

iii. 2002’ye kadar Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 

oluşturularak ve on beş üye devlet için, yeni ve tek para birimi olacak 

Euro’nun hayata geçirilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Bu durum, devletlerin, daha büyük bir millet oluşturma adına, 

savaşmadan, gönüllü olarak egemenliklerinin bir kısmından vazgeçmelerinin 

dünya tarihinde ilk örneğidir. 

Üye ülkeler EPB’ ye katılabilmek için aşağıda sıralanan kriterleri 

karşılamak zorundadırlar. 

1. Enflasyon: Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en 

iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları 

ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 

puanı geçmemelidir.  

2. Faiz: Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli 

faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en 

iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla 

aşmayacaktır. 

3. Kamu borcu: Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına 

oranı %60’ı geçmemelidir. 

4. Bütçe açığı: Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına 

oranı %3’ü geçmemelidir. 
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5. Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke 

parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.4  

• Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP)  

İkinci temeli oluşturan ODGP çerçevesinde Bakanlar Konseyi uzlaşma 

yöntemiyle, bu alanlarda ortak eyleme konu olacak sorunları ve nitelikli çoğunluk 

ile hangi alanlarda kararlar alınacağını saptamıştır.  

Bu alanlar savunma, Avrupa vatandaşlığı, çoğunluk oylamasının 

genişletilmesi, Avrupa Parlamentosu, ekonomik ve sosyal uyum başlıkları 

altında ele alınmıştır. Bu başlıklar da aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

Savunma: ODGP, Topluluğu ortak savunmaya götürecek bir ortak 

savunma politikasının ileride saptanmasını da içermektedir. Batı Avrupa Birliği 

(BAB), AB’nin ortak hareket alanlarını yürürlüğe koymakla görevlendirilmektedir.  

Avrupa Vatandaşlığı: Diğer bir üye devlette ikamet eden AB 

vatandaşlarının, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle, belediye seçimlerinde 

seçme ve seçilme, AB toprakları üzerinde ikamet ve hareket etme hakları ve tüm 

AB vatandaşlarının üçüncü ülkelerde diplomatik korumadan faydalanması 

kararlaştırılmıştır.  

Konsey'de Çoğunluk Oylamasının Genişletilmesi: Tüketicinin korunması, 

gelişme halindeki ülkelere yardım, eğitimle ilgili bazı konular, sağlık, ulaştırma, 

çevre, Trans-Avrupa ağlarının altyapıları konularında Konsey'de nitelikli 

çoğunlukla karar alınabilmektedir. Bu çerçevede 1989 Avrupa Şartını temel 

                                                 
4 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Merkez Bankası, http://www.deltur.cec.eu.int 
(12.06.2007) 
European Commission, 01.02.2005, Treaty of Maastricht on European Union, 
http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm  (01.02.2007) 
 Hellenic Resources Network, The Maastricht Treaty, http://www.hri.org/docs/Maastricht92/ 
(06.07.2007) 
Mannheim Universitat, The Treaty of Maastricht,  
http://www.uni-mannheim.de/edz/doku/vertrag/engl/m_engl.html   (01.06.2007) 
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alarak yürürlüğe koyulması kararlaştırılan Sosyal Politika’ya ait bazı 

uygulamalarda da çoğunluk usulü ile oylama yapılabilmektedir.  

Avrupa Parlamentosu: Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri genişletilmekte, 

bazı hallerde Konsey ile ortak karar almasını sağlayacak yeni bir yöntem 

oluşturulmaktadır. 

Ekonomik ve Sosyal Uyum: Ekonomik ve sosyal uyumun, 31 Aralık 1993 

tarihinde kurulacak bir uyum fonuyla güçlendirilmesi öngörülmüştür.  

• Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği 

 Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği kapsamında üye devletler, göç ve 

siyasi iltica alanlarında aralarındaki işbirliğini artırmak amacıyla bir Avrupa Polis 

Teşkilatı (Europol) kurmuşlardır.5 

 

B. Kopenhag Zirvesi ve Kopenhag Kriterleri 

Avrupa Birliği, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasını takiben çöken 

Doğu Bloku’ndan ayrılan bir çok Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesine kapılarını 

açmıştır. Demokratik rejimleri benimseyen ve kapalı komunist ekonomilerden 

serbest piyasa ekonomisine geçen bu ülkelerin bir an önce yardıma ihtiyaçları 

vardı. Avrupa, kültürel bağları bu ülkeler ile yitirmemek adına, bu ülkelere yardım 

etmeye başladı. Bu ülkelerin 1990’lardan itibaren Avrupa Birliği’ne üyelik 

başvuruları ile birlikte Avrupa Birliği çok önemli kararlar verme eşiğine gelmişti. 

Bu ülkeleri dışlar ise bu ülkelerde süreklilik kazanması gereken ekonomik ve 

siyasi reformlar kesintiye uğrayabilir ve bu ülkeleri siyasi ve ekonomik 

bunalımlara sürükleyebilirdi. Bu da Avrupa’yı tehdit eder bir seviyeye ulaşabilirdi. 

1993 yılında Kopenhag’da toplanan Avrupa Konseyi Zirvesi, özellikle bu 

ülkelerin gerekli siyasi ve ekonomik reformlara kendilerini adamaları için, Avrupa 

                                                 
5 European Commission, Enhancing Police and Customs Cooperation in the European Union, 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16000.htm (21.08.2006) 
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Birliği’ne katılımı bazı ön şartlara bağladı. Bu şartlar, “Kopenhag Kriterleri” olarak 

bilinmektedir.6 Daha önce de belirtildiği gibi Kopenhag Kriterleri AB’ye tam üyelik 

koşullarının esaslarını belirler. 

Bu kriterler üç grupta toplanmıştır.7  

- Siyasi kriterler: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 

hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti 

eden kurumların varlığı, 

- Ekonomik kriterler: İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının 

yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı 

koyma kapasitesine sahip olunması 

- Topluluk mevzuatının benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve 

parasal birliğin amaçlarına uyma dahil olmak üzere üyelik 

yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması. 

AB, üye olmak isteyen ülkeleri daha sıkı bağlarla demokrasiye ve serbest 

piyasa ekonomisi sistemine bağlamak amacı ile Birlik adaylığını bu temel 

Kopenhag Kriterleri etrafında belirlemiştir. 

                                                 
6 Ö. Taşdemir, (2005), AB İlerleme Raporlarında Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri Açısından 
Değerlendirilmesi, Journal of Turkish Weekly,  http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=52 
( 15.02.2007) 
7 European Commission, Accession Criteria, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16000.htm 
(30.05.2007) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ 

Yukarıda, Kopenhag Avrupa Konseyi ve Kopenhag Ekonomik Kriterleri 

başlıkları altında, belirtildiği gibi 1993 yılında yapılan Avrupa Konseyi zirvesinde, 

Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine ilişkin olarak, siyasi kriterler, ekonomik 

kriterler ve topluluk mevzuatının benimsenmesi kriterleri belirlenmiş ve 

uygulamaya geçirilmiştir.  

I. Kopenhag Ekonomik Kriterleri 

Kopenhag Ekonomik Kriterleri Avrupa Konseyi tarafından “İşleyen bir 

pazar ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki piyasa güçleri ile rekabet 

edebilme kapasitesi.”8 olarak belirlenmiş ve iki başlık çerçevesinde uygulama 

ve değerlendirmeye açılmıştır. 

Birinci Kriter: Etkin bir piyasa ekonomisinin varlığının kanıtlanması bir 

dizi koşulun sağlanması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. 

İşleyen bir piyasa ekonomisi için: 

- Arz-talep dengesinin piyasa güçlerinin bağımsız bir şekilde 

karşılıklı etkileşimi ile kurulmuş olması, 

- Fiyatların serbest piyasa koşullarıyla oluşması, piyasaya 

giriş (yeni firma açılması) ve çıkış (iflaslar) için engellerin 

bulunmaması, 

- Mülkiyet haklarını (fikri ve sınai mülkiyet) içeren 

düzenlemeleri kapsayan yasal bir sistemin olması ve bu yasalar ile 

düzenlemelerin fiilen uygulanması, 

                                                 
8 European Commission, (08.11.200), Enlargement Strategy and Main Challenges 2006- 2007, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_strategy_paper_en.pdf 
(30.05.2007) 
 



 17 

- Fiyat istikrarını içeren bir ekonomik istikrara ulaşılmış olması 

ve sürdürülebilir dış dengenin varlığı,  

- Ekonomik politikaların gerekleri hakkında geniş bir fikir 

birliğinin olması, 

-  Mali sektörün, tasarrufları üretim yatırımlarına 

yönlendirebilecek kadar iyi gelişmiş olması gerekmektedir. 

İkinci Kriter: Birlik içinde rekabet edebilme kapasitesinin sağlanması için;  

- Öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar alabilen 

ekonomik kurumların makro ekonomik istikrarının olması ve bununla 

beraber işlevsel bir piyasa ekonomisinin varlığı, 

- Altyapı, eğitim ve araştırmayı içeren yeterli miktarda fiziki ve 

beşeri sermayenin olması, 

- Hükümetin, piyasada rekabet edebilirliği ticaret politikası, 

rekabet politikası, devlet teşvikleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmeleri (KOBİ) destekleme…vs yöntemlerle etkileme derecesinin 

düzenlenmesi ve küçük işletmelerin ekonomi içindeki oranının yüksek 

olması, 

- Avrupa Birliği ile ticari entegrasyon ve uyum derecesinin 

yüksek olması gerekmektedir. 

Çalışma boyunca, Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin Avrupa Komisyonu 

tarafından değerlendirilmesinde kullanılan alt başlıklar teorik açıdan incelenecek 

ve açıklanacaktır.  

Kopenhag Ekonomik Kriterleri; “işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı” ve 

“birlik içindeki piyasa güçleri ile rekabet baskılarına karşı koyma kapasitesine 

sahip olunması” temel koşulları altında, altışar başlık vasıtasıyla ele alınacak ve 

incelenecektir.  
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II. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Koşulları 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı, Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin 

uygulanmasındaki ilk koşuldur.  

Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği 

yerdir. Piyasalar, iktisadi açıdan gerçek (reel) piyasa ve mali piyasa olmak üzere 

ikiye ayrılırlar. Gerçek piyasalar, üretilmiş mal ve hizmetler ile bu mal ve 

hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin karşılaştıkları piyasalardır. 

Mali piyasalar ise, ticari işletmelerin, yatırım için gerekli mali ihtiyaçlarını 

karşıladıkları piyasalardır. Fon arz edenler, fon talep edenler, fon akımlarını 

düzenleyen kurumlar, bu akımı sağlayan araçlar ile bunları düzenleyen hukuki 

ve idari kurallardan oluşur. 

“Piyasa ekonomisi, niteliği itibariyle, insanların, iktisadi faaliyetlerini 

koordine  etmek üzere kendiliğinden oluşturdukları bir iktisadi örgütlenme 

biçimidir. Piyasa ekonomisi, özel mülkiyetin var olduğu ve devir edilebildiği,  

işbölümünün bulunduğu ve  iktisadi ajanın müteşebbis olduğu, sözleşme ve 

girişim özgürlüklerinin tanındığı,  özel teşebbüsün esas alındığı, rekabet 

ortamında oluşan serbest  fiyatların  kaynakları  tahsis ettiği bir gönüllü 

mübadeleler yumağıdır. Bu iktisadi örgütlenmeye, tüketiciler egemendirler. 

Piyasa ekonomisi temelde dört kurumla başlatılabilir: Bunlar, özel mülkiyetin 

varlığı, mübadele serbestisi, müteşebbisin iktisadi ajan olarak benimsenmesi ve 

iş bölümüdür. Genel anlamda piyasa, mübadelelerin yapıldığı yani özel 

mülkiyetin devir edildiği yere verilen addır. Dolayısıyla, bir piyasa ekonomisinin 

temelinde mübadele serbestisi yatar ve bunun için de sözleşme özgürlüğü ile 

özel mülkiyetin varlığı ve devir edilebilir olması gerekir. Mübadeleyi örgütleyen, 

kâr amacı ile hareket eden müteşebbistir. Müteşebbis, tüketicilerce mübadeleler 
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aracılığıyla ihtiyaçlarını tatmin etmeyi başardığı ölçüde kâr ile ödüllendirilen, 

iktisadi ajana verilen addır.”9 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin sağlanabilmesinde, vergiler, devlet 

yardımları, tarifeler, hükümet müdahaleleri gibi suni baskı faktörlerinin 

bulunmadığı bir iktisadi yapının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Halihazırda Avrupa Komisyonu ‘işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı’ 

başlığını, 

- piyasaların liberalizasyonu 

- piyasa tapolojisi (piyasa yapısı) 

- hukukun üstünlüğü ve sözleşmelerin devamlılığı 

- makroekonomik istikrar 

- temel makroekonomik politikalar hakkındaki siyasi fikir birliği  

- gelişmiş mali sektör 

olarak altı ana alt başlıkta incelemektedir. Çalışmanın bu kısmında 

Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin gerçek anlamlarının ve uygulama metodlarının 

anlaşılabilmesi için bütün bu alt başlıklar incelenecek, tanımlama ve 

açıklanmalara yer verilecektir. 

A. Piyasaların Liberalizasyonu 

Piyasaların liberalizasyonu, yukarıda da belirtildiği gibi, işleyen bir piyasa 

ekonomisinin önkoşullarından bir tanesidir. Liberal piyasa, diğer bir deyişle 

‘serbest piyasa’, geniş anlamıyla, arz ve talebin karşılıklı değiş tokuşu vasıtası 

ile her türlü düzenleyici ve denetleyici yapay etkiden arındırılmış olarak 

belirlendiği piyasadır. 

                                                 
9 G. Akalın,  (Eylül 2003), Piyasa Ekonomisi’nin Neresindeyiz?, İşveren Dergisi, 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=791&id=47  (01.02.2007) 
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Siyasal açıdan değerlendirildiğinde, serbest piyasa ekonomisi, üretim, 

dağıtım ve fiyatlandırma kararlarının devlet kontrolünden bağımsız olarak 

gerçekleştiği piyasalar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, iktisadi sistemdeki 

ekonomik faaliyetlerle ilgili kararların bireyler tarafından alınması serbest piyasa 

ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.  

Sosyolojik açıdan ise, serbest piyasa sistemi malların bir toplum 

içerisindeki dağılışını işaret eder. Arz ve talep piyasa içinde kimin ne alacağını 

ve ne kadar üretim yapılacağını belirleyen faktörlerdir. 

Gerçek hayatta tarife ve kotaların kaldırılması, vergi ve işçi kanunu, 

asgari ücret uygulaması, tekel kanunları gibi hükümet kısıtlamalarının en aza 

indirilmesi veya kaldırılması uygulamaları vasıtası ile tam anlamıyla işleyen 

serbest piyasa kavramına yaklaşılabileceği düşünülmektedir.10  

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre “piyasaların serbestlik derecesi”  

bazı temel faktörlerden yararlanılarak değerlendirilebilmektedir.11 Bu temel 

faktörler aşağıda sıralanmıştır. 

-Ticaret politikası 

- Hükümetin mali yükü 

- Ekonomiye devlet müdahalesi 

- Para politikası 

- Bankacılık ve finans 

- Maaş  ve ücretler 

- Mülkiyet hakları 

- Düzenleme ve denetlemeler 

- Kayıt dışı iktisadi faaliyetler 

                                                 
10 M. J. Whitman, (2006), Free-Market Economy, Microsoft Encarta Online Encyclopedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_J._Whitman (01.02.2007) 
11 Heritage Foundation, Washington, www.heritage.org (01.02.2007) 
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Bu yorumlamaya göre, ticaret politikası, para politikası ile birlikte maaş ve 

ücretlerin arz ve talep koşullarına göre oluştuğu, hükümetin maliyi yük oranının 

ve hükümetin ekonomiye, bankacılık ve finans sektörüne müdahalesinin 

olmadığı, kayıt dışı iktisadi faaliyetlerin düşük olduğu, mülkiyet hakları ve diğer 

ekonomik düzenleme ve denetleme kurumlarının varlığı ve bağımsızlığının 

yüksek bulunduğu piyasaların serbestlik derecesinin daha yüksek olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Özetle; işleyen bir piyasa ekonomisinin gerçekleştirilebilmesi için piyasa 

fiyatlarının belirlenmesinde alıcı ve satıcılar vergi, yardım, düzenleme, mal veya 

hizmet üzerinde hükümetin, herhangi bir müdahalesi olmadan, fiyat üzerinde 

karşılıklı çıkara dayalı anlaşarak ticaret yapmakta serbesttirler. Gerçek hayatta 

ise, tam olarak serbest ya da ideal işleyen, yani fiyatların her türlü düzenleyici, 

denetleyici veya kısıtlayıcı yapay etkiden arındırılmış bir şekilde piyasadaki arz 

ve talebin değiş tokuşu vasıtasıyla oluştuğu, bir piyasa mevcut değildir.  Tam 

bilgilenmenin eksikliği, tekelci uygulamalar, karteller, vergiler ve hükümet 

düzenlemeleri piyasaların denge noktalarını kaydırmakta; yani fiyatların arz ve 

talep koşulları sonucunda serbest olarak oluşmalarını engellemektedir. 

İdeal serbest piyasada “arz-talep kanunu”12 geçerlidir. Arz talep kanunu 

kısaca, piyasalara suni bir müdahalenin olmayışı ve serbest piyasa gereklerinin 

                                                 
12

C.C. Aktan, (2003), Klasik İktisat Okulu, http://www.canaktan.org (01.02.2007) 
Arz talep kanunu klasik iktisadın temsilcilerinden olan J.S.Mill'in temel görüşlerinden bir tanesidir.  
J.S.Mill'in temel görüşleri özetle şöyledir:- Değer; malın faydasına ve üretim koşullarına bağlıdır.  
- Mill,doğal düzenin gerektirdiği doğal kanunları şöyle ifade eder:  
1) Kişisel çıkar kanunu (homo -economicus),  
2) Serbest rekabet kanunu,  
3) Nüfus kanunu (nüfus artışının sınırlandırılması),  
4) Arz talep kanunu (fiyat teorisi):Bu kanuna göre; denge fiyatı, arz ve talebin kesiştiği noktada 
oluşur.Buna bağlı olarak iki tür fiyat vardır. Doğal fiyat (maliyet fiyatı) ve piyasa fiyatı.  
- Mill'e göre ücret, emek arz ve talebine bağlıdır. Emek talebi; emek (sermaye) için ödenen fondur. Emek 
arzı ise nüfusu (işçi sayısı) ifade etmektedir. Buna göre ortalama ücret; ücret fonu (emek talebi, sermaye) / 
işçi sayısı (nüfus, emek arzı)dır.  
Mill, emek talebindeki artışı, ücret fonundaki artışa bağlayarak, ücret oranındaki yükselişi, işgücü veri 
iken sermayedeki artışa ya da sermaye veri iken işgücündeki azalışa bağlaması açısından ücret teorisinde 
önemli bir adım atmıştır.  
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yerine getirilmesi durumu anlamına gelmektedir. Arz talep kanununun geçerli 

olması ise serbest piyasa gereklerinin yerine getirildiğini, yani piyasada 

düzenleyici, denetleyici veya kısıtlayıcı herhangi bir müdahalenin bulunmadığını 

ifade eder. 

Arz talep kanunu fiyatları, ürünlere olan talep ve mevcut olan arzı 

dengelemesi yönünde etkiler. Piyasa ürünleri alıcılara, bu dengeyi sağlayan 

fiyatlarda, her alıcının ürüne olan ihtiyacına göre ve alım gücünün sınırları 

dahilinde dağıtır. Sınırlandırılmış ideal bir piyasada ürünlerin dağılımı “Pareto 

Optimum”dur.  

Pareto optimalite bir etkinlik ölçüsüdür. Bir toplumda diğer insanları eski 

durumuna göre kötüleştirmeden (daha düşük fayda seviyesine çekmeden) 

herhangi birini daha mutlu etmek mümkün değilse bu duruş pareto optimumdur. 

Bir başka deyişle pareto optimalite toplumsal bir refah kriteri. Toplumdaki 

bireylerden en az birinin refahını azaltmadan diğer birinin refahını artırma imkanı 

yoksa o toplumun refahı optimumdur. Pareto optimumunun gerçekleşmesi için 

hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanmalıdır. Kanun, İsviçre-İtalyan 

soyundan gelmiş bir iktisatçı ve sosyal bilimci olan Vilfredo Pareto'nun (1848-

1923) adıyla anılır. Pareto'ya göre toplumun belli başlı sınıfları arasındaki gelir 

dağılımını saptayan iki unsur vardır. Biri toplumun kültürü, diğeri ekonomideki 

verimlilik düzeyidir. Ekonomi ne kadar verimli olursa gelirdeki eşitlik de o kadar 

iyi olur. Verim ne kadar azalırsa gelir eşitliği de o kadar düşer. Vergiler bunu 

                                                                                                                                                
- Mill, rantın sadece tarım ürünlerinden değil, sanayi ürünlerinden de doğabileceğini savunmuştur. Rant, 
monopolün sonucudur.  
- Mill'e göre para ortak bir mübadele aracıdır.  
- Büyüme Teorisi açısından Mill için temel sorun, gelir düzeyi veri iken daha eşit bir bölüşümün 
sağlanmasıdır. Böylece ekonomik büyümenin sağlanacağını savunan Mill' e göre kültürel yapı, siyasal 
yönetim, teknik gelişme, piyasa şartları gibi konular, büyüme için gerekli başlangıç şartlarını oluşturur.  
- Mill,serbest dış ticareti savunur. Buna göre serbest ticarete bağlı olarak ödemeler dengesinde 
kendiliğinden denge sağlayan bir mekanizma mevcuttur. 
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değiştiremez. Mali devleti savunanlar, büyük ölçüde vergilerin gelir dağılımını 

etkin ve kalıcı biçimde değiştirebileceği iddiasına dayanmaktadırlar.13 

İktisat terminolojisinde liberalizasyon kavramı genellikle piyasa güçlerinin 

karşılıklı etkileşimi, mal ticareti ve ülke içinde üretilen mallardaki arz – talep 

dengesini ifade etmek için kullanılır. Genelde devlet etkisi ile oluşan piyasa 

harici davranışlar, serbest piyasa yapısını olumsuz etkiler. “Tüketici Fiyat 

Endeksi” (TÜFE) içerisinde fiyatları devlet tarafından belirlenen malların oranı, 

piyasaların liberalizasyon derecesinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak 

kabul edilebilir. Temel sanayi sektörleri ya da diğer faaliyet alanlarında devlete 

ait şirketlerin oranı, büyük ölçüde piyasa sapmalarını etkiler. Piyasayı 

düzenleyici ve denetleyici bağımsız kurumların varlığı da liberal piyasa 

koşullarını sağlamada hayati bir role sahiptir. 

B. Piyasa Topolojisi  

Piyasa topolojisi, piyasaların yapısını tanımlar; ancak piyasaların genel 

yapısını temsil edebilecek tek bir gösterge yoktur. Piyasaya giriş ve çıkış 

koşulları piyasaların açıklığının ana göstergelerinden biridir. Piyasa açıklığı 

çoğunlukla  piyasadaki hareket alanı olarak da ifade edilir. Yeni rakiplerin 

“serbest olarak” piyasaya girip, piyasadan çıkabilmeleri piyasa açıklığının 

derecesini belirler.14 

i.Piyasaya Giriş Önündeki Engeller 

Tam rekabet piyasalarının en önemli özelliklerinden bir tanesi, 

teşebbüslerin piyasaya giriş-çıkışlarının serbest olmasıdır. Bu özellik sayesinde 

kaynakların optimum dağılımı yoluyla etkin kullanımı mümkün olabilmektedir. 

                                                 
13 D. Fudenberg and J. Triole, (1993), Game Theory, MIT Press 
M. J. Osborne and A.A. Rubenstein , (1994), Course in Game Theory, MIT Press 
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/pareto.html, (01.02.2007) 
14 Market Topology, (2002), Introduction to Market Topoloji, http://www.market-topology.com 
(10.02.2007) 
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Rekabet Hukukunun temel gayesi, bu kapsamda piyasalarda rekabetin 

oluşabileceği, işleyebileceği elverişli ortamlar sağlamaktır. Bunun için, piyasa 

giriş engellerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik tedbirler, rekabet 

otoritelerinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. 

Piyasaya giriş engeli, endüstriye girme amacında olan yeni firmaların 

katlanması gereken, buna karşılık endüstride halihazırda faaliyet gösteren 

firmaların katlanması gerekmeyen her türlü maliyet olarak tanımlamaktadır. Bir 

başka deyişle serbestlik, piyasaya girişlerin maliyetsiz ya da kolay olduğu 

anlamına gelmemektedir; potansiyel rakipler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, 

piyasada yerleşik firmaların sahip olduğu aynı üretim teknolojilerine 

ulaşabilmekte ve onlarla birlikte aynı talebe yönelik olarak üretim 

yapabilmektedir.15 

Piyasa giriş engellerinin analizi, piyasa etkinliğinin ve teşebbüslerin pazar 

gücünün değerlendirilmesinde esaslı bir unsur teşkil etmektedir. Çünkü giriş 

engelleri, kaynak dağılımı ve üretim etkinliğine olumsuz etkide 

bulunabilmektedir; piyasada kurulu firma, giriş engelleri sayesinde fiyatları, 

rekabetçi düzeyden daha yukarda, yani maliyetlerin üzerinde belirleyerek aşırı 

karlar elde edebilmekte ve kaynak dağılımını kendi lehine bozabilmektedir. İkinci 

olumsuz etkisi ise, daha verimli çalışacak firma ya da firmaların, piyasada kurulu 

daha az verimli firma ile rekabetini engellediği için üretime olan etkisidir 

Piyasaya girişteki engeller, piyasaya girebilecek olan potansiyel 

müteşebbislerin bunu karlı bir biçimde yapabilmesini önler ve sanayi içerisinde 

hali hazırda var olan firmaların, tekelci kuvvetini korumayı ve böylece tekel karını 

sürdürebilmelerini sağlar. Bu engeller piyasayı daha az rekabet edilebilir hale 

                                                 
15 B. Günalp, H. Özel, (2005), Rekabet Politikalarının Esasları, 
http://ekosem.ieu.edu.tr/siyasa/siyasaburak.pdf  (01.02.2007) 
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getirirler ve uzun vadede köklü firmaların maliyetin ne kadar üzerinde fiyat 

belirleyebileceğini tayin ettiklerinden önemlidirler. 

Hali hazırda, piyasa içerisinde bulunan firmalar ile potansiyel müteşebbis 

firmanın maliyetleri arasındaki asimetri piyasaya giriş için engel oluşturur. Eğer, 

piyasadaki firmalar belirli bir sanayi sektöründe sürüm yoluyla belli bir tasarruf 

seviyesine ulaşmayı başarabilmişlerse, potansiyel müteşebbis firmalar 

karşısında maliyet avantajına sahip olurlar. Bu avantajlarını, piyasaya yeni 

firmalar girmesi halinde kısa vadede karlarından vazgeçip fiyat kırarak söz 

konusu rakiplere kayıplar verdirmek ve uzun vadede piyasadaki konumlarını 

muhafaza etmek amacıyla kullanabilirler. 

Bu düzenlemeler arasında, sadece bir ya da az sayıda şirkete verilmiş 

işletme imtiyazları olabileceği gibi devlete ait şirketlerin tekel olarak yürüttüğü 

faaliyetler de söz konusu olabilir. Bunun dışında, devlet tarafından getirilen 

düzenlemeler arasında lisansa, patent, know how ve telif haklarına ve diğer fikrî-

sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. 

Bir mal veya hizmet üretiminde fikrî-sınai mülkiyet haklarının olmasının 

doğrudan hakim durum sonucunu doğurmayacağı da göz önüne 

bulundurulmalıdır.  Hakim durum tespitinde dikkate alınan çok önemli bir unsur 

da fikrî-sınai mülkiyet hakları sahibinin rekabeti engelleme gücünün olmasıdır. 

Fikrî-sınai mülkiyet hakları incelemelerine konu olan ürünün diğer ürünlerle 

rekabet halinde olup olmaması büyük önem taşır; yani, söz konusu ürünlerle 

ikame olabilecek rakip ürünlerin mevcudiyeti veya piyasaya olası girişler hakim 

durum analizlerinde dikkate alınması gereken hususlardır. 

Fikrî-sınai mülkiyet haklarına ilişkin yaygın inanışın aksine bu hakların 

çoğunluğu, sağlanan koruma dolayısıyla tekeller yaratmamaktadır. Çünkü 

patentli buluşların, telif hakkı ürünlerinin ve ticari markalı malların çoğunun 

değişen oranlarda ikamesi söz konusudur. Ancak bir pazarda, göreli olarak, bazı 
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fikrî-sınai mülkiyet haklarının monopol gücü sağladığı da inkar edilemez. 

Uluslararası ticarete konan gümrük vergileri ve know-how kullanımı da 

yasal giriş engelleri arasında yeralmaktadır. Çünkü kurulu firma, piyasaya ilk 

giren avantajı elde ettiği gibi; eğer minimum etkin ölçek talebe oranla büyükse, 

“ölçek ekonomisi”16 giriş engeli teşkil edebilir. Ölçek ekonomilerinde kurulu firma 

üretimi artırıp fiyatları düşürerek girişleri engelleyebilir. 

Yüksek kapasite düzeylerine yatırımlar, stratejik olarak girişleri 

engellemede kullanılabilmektedir. Ar-ge alanında yapılan stratejik yatırımlar, 

yaparak öğrenme gibi unsurlar, aynı amaca hizmet etmektedir. Örneğin üretim 

düzeyinden bağımsız olarak sabit maliyet türünden bir yatırım harcaması, kurulu 

firmanın marjinal maliyetlerini azaltır. Bunun bir sonucu olarak potansiyel rakip 

açısından düşük marjinal maliyetli bir firma ile rekabet etmek pek kârlı bir faaliyet 

olmayacak, hatta caydırıcı bir etken olacaktır. 

Piyasaya girişe başlıca engeller; patentler, fiyat kısıtlamaları, maliyet 

avantajları, reklam ve pazarlama avantajları, araştırma ve geliştirme 

harcamaları, batık maliyetlerin varlığı, uluslararası ticaret sınırlamaları, teknoloji 

ürünlerinin piyasa sunulması, dikey entegrasyon ve dağıtım kanalları olarak 

sayılabilir.  

Patentler: Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun 

sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre 

kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme hakkı 

tanıyan bir belgedir. Bu belge, hak sahibine belirli bir sure için buluşun 

başkalarınca üretilmesi, kullanılması, satışı ve ithalini engelleme hakkı 

sağlar. 

                                                 
16 Daha fazla bilgi için Bknz: 
S. Suranovic, (2004), Economies of Scale and Returns to Scale,  
http://internationalecon.com/v1.0/ch80/80c020.html (01.02.2007) 
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Fiyat Kısıtlaması: Piyasadaki firmalar fiyatlarını istemli bir şekilde 

düşürerek yeni müteşebbisleri rekabet edebilmek için zararına çalışmaya 

zorlayabilirler. 

Maliyet Avantajları: Piyasada uzun süre bulunmanın verdiği 

tecrübe ile kazanılan düşük maliyet, tekelci firmalara daha fazla fiyat 

kırabilme imkanı verir. Bu durumda yeni firmaların rekabet şansı çok 

azdır. 

Reklam ve Pazarlama: Reklam ve pazarlama yoluyla marka 

oluşturarak müşteri sadakatini kazanabilmek yeni müteşebbislerin 

piyasaya girişini çok daha pahalı hale getirir. Bu kozmetik, konfeksiyon ve 

motorlu taşıt sektörlerinde özellikle önemlidir. 

Ürün farklılaştırma, reklam ve müşteri bağlılığı, kurulu firmanın ve 

piyasaya yeni giren firmanın talep koşullarını kendi lehlerine çevirmek için 

başvuracakları vasıtalardır. Her iki tarafın da kullanabilmesi durumunda, 

bu vasıtaların mutlak olarak giriş engeli olması, tutarlı bir temelden 

yoksundur. 

Çünkü ürün farklılaştırma ve reklam, aynı zamanda piyasaya giriş 

aracı olarak da kullanılabilmektedir. Ancak bazı koşullarda girişlerin 

stratejik olarak caydırılmasında kullanılabileceği gibi, diğer tür giriş 

engelleriyle birlikte de kullanılması mümkündür. 

Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Harcamaları: Araştırma ve 

geliştirme üzerine büyük harcamalar yapmak da potansiyel piyasa 

rakiplerine karşı kuvvetli bir yıldırıcı faktördür. Doğal olarak ARGE 

harcamalarının çoğu yeni ürünlerin geliştirilmesi için kullanılır. (Bkz. 

Patentler) Ancak aynı zamanda bu çalışmalar varolan üretim 

proseslerinin geliştirilmesini sağlayarak birim maliyetin düşmesini de 

beraberinde getirirler. Bu da piyasada var olan firmaların rekabet gücünü 
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artırarak muhtemel rakiplere karşı yapısal bir avantaj sahibi olmalarını 

sağlar. 

Batık Maliyetlerin Varlığı: Bazı sektörler çok yüksek giriş maliyetine 

sahiptirler yada sabit harcamaların oranı değişken olanlara nazaran 

yüksektir. İşte bu harcamaların kimisi piyasaya girip de daha sonra 

çıkmak istendiğinde geri kazanılamayabilir. Bu da piyasaya girişi 

zorlaştıran bir faktördür. 

Uluslararası Ticaret Sınırlamaları: Gümrük tarifeleri ve kotalar 

benzeri uluslararası ticaret sınırlandırmaları da yabancı müteşebbisler 

açısından piyasaya giriş engellerinden biri olarak kabul edilir. 

Teknoloji Ürünlerinin Piyasaya Sunulması: Gerçek teknoloji icadı 

ürünlerin piyasaya sunulması, yenilikçi firmaya, rakip firma onu veya 

benzerini bulana dek pazarda hakim bir konum sağlar. Çünkü teknolojik 

yenilik ürünlerinin taklit edilmesi zor olduğu gibi rakip firma ya da 

firmaların, o ürünü geliştirebilmeleri için bir zaman sürecine de ihtiyaçları 

vardır. Bununla birlikte bir firmanın, bu çeşit ürünleri üretebilmesi ve 

piyasa lideri olabilmesi için tekelden kontrol ettiği üretim teknolojisine, iyi 

bir ar-ge bölümüne, ticari sırlara ve daha üstün üretim bilgisine ihtiyacı 

vardır. 

Dikey Entegrasyon ve Dağıtım Kanalları: Dikey entegrasyon, pazar 

kontrolünün üretimin alt veya üst düzeyine yayılmasını sağlayabilir. 

Potansiyel rakiplerle ilgili olarak, bu tür sermaye devirleri ya da ilave 

üretim süreci bilgisinin devralınması giriş engelleri yaratır. 

İkinci bir üretim evresi ile entegrasyon, potansiyel rakibin de aynı 

evreye erişimini çoğu zaman zorlaştırmaktadır ve girişleri engellemekte 

veya geciktirmektedir. 
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Dikey birleşmeler, üretimin her iki düzeyinde de rekabeti 

zayıflatabilir. Rakip firmaları ilgili pazar dışında tutarak ve verimliliğin 

faydalarından ziyade rekabet karşıtı avantajları uyarabilmesinden dolayı 

her iki üretim düzeyinde rekabeti zayıflatabilir. 

ii. Piyasadan Çıkışa Engeller 

Piyasadan çıkış engelleri piyasadan çekilmek isteyen firmalar önündeki 

kısıtlamalardır. Piyasadan çıkış engelleri piyasaya giriş önündeki engeller gibi 

piyasa yapısını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alır. 

Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması, herhangi bir firmanın, piyasadan 

çıkarken, piyasaya giriş sürecinde harcamak durumunda kaldığı tutarın 

tamamını (normal kullanıcı maliyeti ile yıpranmaya karşılık gelen tutar 

düşüldükten sonra) geri toplayabilmesi anlamına gelmektedir. Piyasadan çıkışlar 

maliyetsiz ise piyasaya girişler maliyetsiz bir şekilde tersine çevrilebiliyor 

demektir.17 

Birçok sektörde rekabetin daha da artmasına neden olan piyasadan çıkış 

engellerinin bazıları piyasa şartları kötüleştiğinde küçük firmalara piyasada kalıp 

mücadele etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Piyasadan aniden 

çekilinmeyeceğine dair bir garanti olmadan banka ya da sigorta şirketi 

kurulamaması bu tip engellere bir örnektir. 

Bazı piyasalarda (bankacılık gibi) sektör düzenlemelerinin işlevlerinden 

bir tanesi de piyasadaki aktörlerin belirli yükümlülükleri yerine getirmeden 

piyasadan çıkışının engellenmesidir. Bu aynı zamanda piyasaya sadece 

“zamansız çekilmesi mümkün olmayan” yada “piyasadan çekilmesi kontrol 

edilebilir olan” aktörlerin girişine izin verilerek de başarılabilir. 

                                                 
17 B. Gunalp ve H. Özel, (2005), Rekabet Politikalarının Esasları, 
http://ekosem.ieu.edu.tr/siyasa/siyasaburak.pdf (01.02.2007) 
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Bilişim sektörü gibi diğer bazı sektörlerde ise bu işlev, piyasadaki 

saygınlığın korunması maksadıyla şirketlerin kendileri tarafından yerine getirilir. 

Bu tip parametreler dikkate alındığında bir çeşit piyasaya giriş engeli de oluşmuş 

olur. Örneğin riski yüksek olan bir piyasada, çıkış maliyetlerinin yüksek olması, 

potansiyel yeni aktörlerin cesaretini kırabilir. 

Sanayi kolunda talep azalırken, çıkış engelleri işletmeler için önemli bir 

tehdit oluşturacaktır. Eğer çıkış engelleri çok güçlü ise, bir işletmenin istemediği 

halde avantajı olmayan bir sanayiye mahkum olması söz konusu olabilir.  Bir 

sanayi kolunda çıkışı engelleyen başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir18:        

1.Alternatifi olmayan, satışı zor ya da imkansız bina ve ekipman yatırımı 

işletmelerin bir piyasayı terk etmesine engel olabilir. 

2.Bir sanayi kolunu terk etme sonucu çalışanlara ödenmesi gerekecek 

büyük miktarda para çıkış engelleri için bir engel olabilir. 

3.Bir işletmenin uzun süredir faaliyet gösterdiği sektörü rasyonel olmayan 

sebeplerle bırakmak istememesi. 

4.İşletme birimleri arasındaki stratejik ilişkiler, tedarik ilişkileri sanayi 

kolunu terk etmeye engel olabilir. 

5. Ekonomik anlamda sektöre mutlak olarak bağımlılık da bir çıkış engeli 

olmaktadır. 

Türk mali sistemi, piyasadan çıkış engellerinin gözle görülür biçimde 

piyasadan sapmalara yol açtığı bir sistem olarak düşünülebilir. Piyasanın büyük 

kısmını elinde tutan birkaç banka aynı zamanda ülkenin önde gelen yatırım 

sahiplerinin elinde olup kredi akışlarını sahiplerinin yatırımları çerçevesinde 

                                                 
18 M.Yanık, (2003) Rekabet Hukukunun Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 
Uygulamalarında Piyasa Giriş Engelleri,  
http://www.rekabet.gov.tr/pdf/mehmetyanik1.pdf (01.02.2007) 
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yönlendirmektedirler. Piyasadaki sapmaları kontrol etmek yükümlülüğünde olan 

bağımsız banka denetim kurumları, ancak yakın bir geçmişte kurulmaya 

başlanmıştır. 

Piyasadan çıkış, stok zararları, kapanış maliyetleri, ticari itibar kaybı, gibi 

bazı negatif faktörler de getirir. 

Stok Zararları ve Marka Hakları (Asset-write-offs): İşletmenin 

kuruluş ve devamlılığı için kullanılan mal, mevcut makine ve stokların 

elden çıkarılmasında edilecek zararlar ve marka hakları ile ilgili 

zararlardır. 

Kapanış Maliyetleri: Tedarikçilerle yapılmış olan sözleşmeler ve 

leasing anlaşmalarının feshinden doğacak zararlar. 

Ticari İtibarın ve Tüketici Güveninin Kaybı: Piyasadan çıkış kararı 

firmanın var olan müşterilerinin güvenini ciddi bir biçimde etkileyebilir. 

Örnek olarak firmanın herhangi bir ürününe sahip olup da bundan sonra 

yedek parçayı çok zor bulabilecek olan müşterilerin durumu verilebilir.19 

Dolayısıyla, bir sanayideki işletmeler arasında süren rekabette talep 

koşulları ve sanayiden çıkışı engelleyen faktörlerin farklı durumlarının muhtelif 

fırsat ve tehditleri ortaya çıkaracağı görülmektedir. Sonuç olarak, sanayi 

büyümesi sabit maliyetler/katma değer oranı, aralıklarla oluşan fazla kapasite, 

ürün farklılıkları, marka tanınmışlığı, maliyetlerdeki artışlar, yoğunlaşma ve 

denge, çok sayıda farklı firmanın piyasada bulunması gibi faktörlerin genel 

olarak rekabetin belirlenmesinde önem taşıdıkları ifade edilmektedir. 

                                                 
19 Veryard Projects Goup, (2005), Barriers to Entry and Exit, 
http://www.users.globalnet.co.uk/~rxv/cbb/markettopology.htm (01.02.2007) 
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C. Hukukun Üstünlüğü ve Sözleşmelerin Devamlılığı 

Hukukun üstünlüğü kavramı, tarihi süreç içerisinde "Kanunilik ilkesi", 

"Kanun Devleti", "Hukuka Bağlı Devlet", "Anayasacılık", "Hukuk Devleti" gibi 

farklı şekil ve kavramlarla ifade edilmiştir. Ancak bu kavramlar amaç ve içerik 

olarak büyük ölçüde aynı hususları ifade etmektedir. 

Hukukun üstünlüğünün daha çok devlet-birey ve yöneten-yönetilen 

ilişkisine indirgenmesinin haklı tarihsel gerekçeleri bulunmaktadır. Zira tarihsel 

süreç içerisinde, devlet otoritesinin, her türlü gücün üzerinde bir güce sahip 

olması, bu gücün sistematik olarak bireylerin hayatlarına müdahaleye varacak 

şeklide kullanılması, bu haksız ve kötü güç kullanımının süreklilik arzetmesi ve 

çok genel bir etki alanını haiz olması nedeni ile, hukukun önemi, üstünlüğü, 

vazgeçilmezliği daha çok devlet-birey ilişkilerinde öne çıkarılmıştır.  

Bu anlamdaki hukukun üstünlüğü, toplumda en üstün ve etkin güç ve 

otorite sahibi olan devletin ve devlet birimlerinin keyfi, baskıcı eylem ve 

işlemlerine karşı, bireyin/yönetilenlerin korunması amaç ve düşüncesine 

dayanmaktadır. Devletin tüm birimlerinin (yasama, yürütme, yargı), hukukun 

değer, ilke ve kuralları dahilinde eylem ve işlemde bulunmaları gerek ve 

zorunluluğu hukukun üstünlüğü ilkesinin esasını oluşturmaktadır. Daha geniş bir 

ifade ile; yönetenlerin keyfi hareketler yerine, ancak hukukta kaynağı olan 

yetkilerin yine hukuk kaidelerine uygun olarak kullanılması gereği ile zulmün, 

adaletsizliğin, keyfiliğin, baskının ve her türlü zorlamanın önlenerek bireylerin 

huzur, güven ve mutluluklarının temini, hak ve özgürlüklerinin korunması, 

toplumsal barışın egemen kılınması hukukun üstünlüğü ilkesi ile sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

Özellikle bilim ve teknolojik gelişmeler olmak üzere ekonomik ve sosyal 

büyük gelişme ve değişimlerle girilen yeni bir yüzyılda, hukukun üstünlüğü hatta 

hukuk ile ilgili tüm konular da bu gelişmelere paralel olarak yeniden ele alınmalı 

ve yeni bir bakış ile değerlendirilmelidir. Çünkü hukukun gerekliliği veya 
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üstünlüğü, sadece birey-devlet arasındaki ilişkilere indirgenecek kadar dar bir 

kavram veya kurum olarak kabul edilemez.”20 

Toplumsal örgütlenmenin çeşitli aşamalarından sonra ulaştığı en ileri ve 

çağdaş düzey, çoğulcu, demokratik hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti, 

kurallar ve kurumlar rejimidir. Hukuk devleti ilkesi, çağdaş demokrasilerin 

belirleyici niteliğidir. Çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmek, hukuk devleti 

ilkesinin evrensel standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve 

korunması ile olanaklıdır. Hukuk devleti, demokratiklik ilkesinin yanı sıra, 

evrensel kuralların üstünlüğünün de güvencesidir. 

Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin hukuka bağlılığını, yasama ve yürütme 

erkleri ile yönetimin işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı tarafından denetimini 

sağlar; temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur. Böylece kişilerin hukuk 

güvenliğini de sağlamış olur. Temel hak ve özgürlükler olarak da belirtilen insan 

hakları, uygar toplumların olmazsa olmaz koşullarından bir tanesidir.  

Demokratik hukuk devleti, temel hak ve özgürlükleri korumak ve yaşama 

geçirmekle yükümlüdür. Çağdaş demokrasinin en önemli özelliği, devletin insan 

için var olduğu anlayışıdır. Toplumda, her şey temel hak ve özgürlükleri 

sağlamaya, bunları korumaya ve geliştirmeye yönelik olmalıdır. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için; siyasal çoğulculuk, ifade özgürlüğü 

ve  din seçme özgürlüğünü kapsayacak anayasal garantinin bulunması; çeşitli 

devlet birimlerinin normal işlevlerini yerine getirebilmelerine olanak sağlayan 

demokratik kurumlar, bağımsız yargı ve anayasa kurumlarının bulunması; 

değişik siyasi partilerin dönüşümlü olarak iktidara gelmelerini sağlayan ve 

genelde muhalefetin rolünü tanıyan özgür ve dürüst seçimlerin gerçekleştirilmesi 

hususları son derece önemlidir. 

                                                 
20 N. Boz, (2003), Nihai Hedef Hukuk Toplumunu Gerçekleştirmek, İstanbul 
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Hukukun üstünlüğünü temel prensiplerinden bir tanesi olarak kabul etmiş 

tüm ülkelerde, iyi yönetişim iktisadi ve sosyal gelişimin mihenk taşlarındandır.21 

Hukukun üstünlüğü; demokrasi, adalet sistemi, ekonomik ve sosyal ilerleme, 

yolsuzluğun önlenmesi, sürdürülebilirlik ilkesi ve insan hakları gibi temel 

değerlerin özünü oluşturur. Hukukun üstünlüğü özetle, kurumların hukuk düzeni 

çerçevesinde belli bir hareket alanı benimsemeleri ve faaliyetlerinin 

sorgulanabilirliğinin bireyler tarafından kabul edilmesi olarak tanımlanabilir. 

Hukukun üstünlüğü kavramı ayrıca, malların ve diğer iktisadi hakların kanun 

önünde korunması ve eşit muamele edilmesi anlamını da taşımaktadır. İktisadi 

kalkınma yönünden bakıldığında ise hukukun üstünlüğü; kişi başına düşen milli 

gelir, okuma yazma ve bebek ölüm oranları, sözleşmelerin devamlılığı, mülkiyet 

haklarının korunması, sınai mülkiyet haklarının oluşturulması ve korunması, 

ticari uyuşmazlıkların çözümü, yerli ve yabancı yatırımcı hareketleri alanlarında 

da önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.  

Diğer yandan, hukukun üstünlüğünün tam olarak uygulanabilmesi için 

kanun sisteminin varlığı, gerekli olmakla birlikte her zaman yeterli olmayabilir. 

Katı şekilde düzenlenmiş hukuk sistemlerinde dahi kanun ve sözleşmelerin 

uygulanabilirliğine önem verilmesi gerekir. Gerekli eğitimi almış ve yeterli 

sayıdaki hukuk personeli de hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için diğer bir 

koşul olarak sayılmaktadır. 

D. Makroekonomik İstikrar 

Makro ekonomi ekonominin makro üniteleriyle yani ülke ve dünya 

ekonomisiyle ilgilenir. Ekonomik büyüme ve kalkınma, ekonomi politikaları, para 

teorisi, uluslararası ekonomik ilişkiler alanları makro ekonominin başlıca 

konularını oluşturmaktadır. Makro iktisatta ekonomik büyümeyi, kaynakların tam 

kullanımını belirleyen unsurlar üzerinde durulur.  

                                                 
21 H. Karabacak, (2004), Hukukun Üstünlüğü ve İyi Yönetişim, İşletme Bölümü Çalışma 
Toplantıları, http://www.politics.ankara.edu.tr/ct/HUKUK.pps#1 (10.02.2007) 
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Sözcük olarak istikrar; “aynı biçimde sürme, kararlılık, yerleşme, denge” 

anlamlarını içermektedir. Ekonomik istikrar ise, ekonominin var olan durumunun 

korunması, denge koşullarının sağlanması, devresel dalgalanmalardan doğan 

olumsuzlukların giderilmesi ve bu dalgalanmaların hafifletilmesi, olarak 

açıklanmaktadır. Bu tanımda “ekonominin var olan durumunun korunması”, 

ekonominin içinde bulunduğu koşulların daha kötüye gitmesinin engellenmesi ve 

koşulların iyileştirilmesi yoluyla ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanması, 

anlamını taşımaktadır. “Durulup, sürekliliğe kavuşma” ya da “ekonomik 

faaliyetleri önemli derecede etkileyen temel ekonomik göstergelerin belirli bir 

şekilde ve olumlu yönde gelişmesi” olarak da tanımlanabilen ekonomik istikrar; 

ekonomideki tüm etkinlilerin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi açısından önem 

taşımaktadır. İstikrar kavramı, öngörülebilir bir değişimin yanı sıra, bir anlamda 

değişmezliği de akla getirmektedir. Ancak istikrarın “değişmezlik” olarak ele 

alınması, günümüzün ekonomik koşullarında olası görünmemektedir. Çünkü 

ekonomik istikrarın sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesinde yararlanılan 

fiyatlar, istihdam, üretim düzeyi ve ödemeler bilançosu gibi ekonomik 

göstergelerin her biri, belirli bir süreç içinde değişim gösteren dinamik öğelerdir 

ve bu nedenle istikrar kavramından asıl anlaşılması gereken, bu göstergelerde 

büyük sapmaların olmaması ve kabul edilebilir değişimlerin varlığı olmalıdır.22 

Makroekonomik istikrar, siyasi istikrar ile doğrudan bağlantılıdır. Ani 

hükümet değişiklikleri, ekonomi politikası hakkında fikir birliğinin eksikliği gibi 

siyasi dengesizlikler makroekonomik politikaların güvenilirliğini yıpratarak 

istikrarsızlığa yol açar.  

Çoğu makroekonomik teoriler ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, 

tüketici harcama davranışları, yatırımlar ve dış ticaret dengelerindeki değişmeleri 

açıklayabilme ve geleceğe yönelik tahminde bulunabilme amacını taşımaktadır. 

Makroiktisat teorileri ayrıca faiz ve kur oranlarına ilişkin değişmelerin sebeplerini 
                                                 
22 A. A. Duygulu (1998), Döviz Kuru İstikararının Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi, 
D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 13 (1) 
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anlayabilmek için iç ve dış mali piyasaları inceleme konularına dahil etmektedir. 

Hükümet harcamaları ve vergi politikalarının ekonomi ve iş dünyası üzerindeki 

olası etkileri de bu teoriler kapsamında ele alınmaktadır. Mikroekonomik 

dengeler ve iş dünyası performansı arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak 

amacıyla mevcut olayların değerlendirilmesi de makroiktisat teorisi alanında yer 

alır. 

Diğer yandan, makroekonomik istikrar, işleyen bir piyasa ekonomisinin 

sağlanabilmesi için gereken en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ekonomi dış 

etkenlere karşı esnek olmalı ve kırılganlık sergilememeli, ekonomik göstergeler 

istikrar tesis etme yönünde düzenli bir grafik dahilinde ilerlemelidirler. Bu 

bağlamda, örnek vermek gerekirse, makroekonomik istikrar anlayışı taşınan bir 

ortamda hiçbir zaman bir yıl için %9 oranında ekonomik büyüme; buna karşılık 

bir sonraki için %7’lik bir küçülme öngörülmez. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve kamu açığının kontrol 

altına alınması ve sermaye hareketlerinin ani iniş çıkışlardan uzak tutulabilmesi 

makroekonomik istikrar sağlanması açısından son derece önemli faktörler 

arasında sayılmaktadır. Ayrıca, yabancı sermaye akışındaki denge ve bu 

hareketin doğrudan etkilediği ekonomik büyüme de makroekonomik istikrar 

göstergelerindendir. Makroekonomik istikrarsızlık ekonominin geneli açısından 

pek çok maliyete yol açmaktadır. Etkin mikroekonomik politika izlenebilmesinin 

olanaksızlığı, sabit sermaye yatırımları ve iş alanları yaratmadaki çekimserlik, 

mali krizler karşısındaki kırılganlık ve krizlerin yüksek maliyetleri ile başa çıkma 

gerekliliği, bölgeler arası ticaretteki ani değişimler, yoksulluğun tetiklenmesi gibi 

unsurlar makroekonomik istikrarsızlığın doğurduğu en göze çarpan maliyet 

arasındadır.23 

                                                 
23 J. A. Ocampo (2002), Macroeconomic Stability in Developing Countries, UN Presentations, , 
http://www.un.org/esa/desa/ousg/presentations/200203_macro.pdf  (10.02.2007) 
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Makroekonomik istikrarsızlıkla başa çıkmak ancak ulusal, bölgesel ve 

uluslararası boyuttaki topyekün politikalar uygulanması vasıtasıyla mümkün 

kılınabilir. Makroekonomik istikrar için enflasyon ve bütçe açığı gibi faktörlerle 

savaşmanın yanı sıra istikrarlı büyüme, iş olanakları, yoksulluğun en az düzeye 

çekilmesi, devlet sektörü yanında özel sektörde de dengeli ekonomik 

faaliyetlerin sürdürülebilmesi, sermaye akışı ve “ödemeler dengesi”24 alanlarında 

istikrar sağlanması ulusal alanda alınabilecek en önemli tedbirlerdir. Bunun 

yanında, esnek ekonomi politikaları uygulamaları, derinleştirilmiş mali sektör, 

sürdürülebilir iç ve dış borç kalemleri de makroekonomik istikrar sağlanması 

yönünde atılması gereken adımlar arasındadır. Bölgesel ve uluslararası alanda 

ise uluslararası mali yardım kuruluşlarının güçlendirilmesi, kalkınma bankaları ve 

uluslararası fonların kullanılabilirliğinin desteklenmesi ve kolaylaştırılması, 

makroekonomik ve mali politika alanında bilgi alış-verişinin güçlendirilmesi ve  

ortak politika hedefleri belirlenmesi ve koordineli politika uygulamalarına olanak 

sağlanması özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik istikrar 

sağlanması amacına ulaşmanın temel  koşullarındandır.25 

E. Temel Makroekonomik Politikalar Hakkındaki Siyasi Fikir Birliği 

Sosyal ve iktisadi aktörlerin süregelen ekonomi politikası hakkındaki fikir 

birliği piyasa ekonomisinin sağlanabilmesi için gerekli diğer parametrelerden 

biridir. Siyasetçiler uygulayabildikleri güçlü iktisadi ve sosyal politikalar süresince 

görevlerinin devamlılığını sağlayabilirler. Hükümetin, güvenilirlik, şeffaflık ve 

hesap verebilirlik ilkelerini koruyabilmesi için etkileşim halinde olduğu sosyal 

                                                 
24 TCMB, (2006), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve Uygulamaları ile Türkiye Uygulaması,  
Ankara,  http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odmain.html (10.02.2007) 
Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (merkezi hükümet, parasal otorite, 
bankalar, gerçek ve tüzel kişiler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir 
dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan 
sistematik bir rapordur. Ekonomik işlemler, mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri, finansal varlık ve 
yükümlülüklerle ilgili işlemleri, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer bir ekonomide yerleşik kişilere 
karşılıksız olarak reel yada finansal kaynakların sağladığı transferleri kapsar.  
25 J. A. Ocampo (2002), Macroeconomic Stability in Developing Countries, UN Presentations, 
http://www.un.org/esa/desa/ousg/presentations/200203_macro.pdf (10.02.2007) 
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çevrelerle kuracağı yakın işbirliği, danışma ve diyalog süreçleri büyük önem 

taşımaktadır.  

Siyasi istikrarsızlık ekonomi politikaları uygulamalarında büyük zararlara 

yol açar. Ekonomi konusunda ortak bir görüş birliği içerisinde olamayan, 

sürekli değişen hükümetler ve muhalefetler neticesi ekonomik programların 

istikrarlı bir şekilde devamında zorluklar yaşanır. 

Üretim sektöründeki oyuncular iktisadi döngü içindeki en önemli 

taraflardır. Sürdürülebilir ekonomi politikalarının planlanabilmesi için  reel 

sektörün fikir, yaklaşım ve ihtiyaçlarının mutlak surette göz önünde 

bulundurulması  gerekmektedir. Hükümetin, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu 

koşullara uygun düşmeyen ekonomi politikası uygulama çabalarıyla da, ne 

siyasi ne de ekonomik hedeflerin tutturabilmesi mümkün olmamaktadır.  

F. Gelişmiş Mali Sektör 

Piyasa mekanizmasının geçerli olduğu ekonomilerde istikrar içinde 

sürdürülebilir büyüme, güçlü, rekabetçi ve etkin çalışan bir finansal sistemin 

varlığına bağlıdır. Finansal sektör tasarrufları harekete geçirir, riski dağıtır, 

yönetir, kullandırılan kaynakları izler. Etkin bir finansal sistem tasarrufların en 

verimli alanlarda kullanılmasına aracılık ederek hem girişimcilere hem de tasarruf 

edenlere menfaat sağlar. Çünkü finansal sektör aracılık işlevini en düşük 

maliyetle ve etkin olarak görür. Finansal sektörün işlevini sağlıklı olarak yerine 

getirebilmesi finansal kurumların çalışma koşulları ile ilgili çerçevenin doğru 

oluşturulmasına bağlıdır. Finansal kurumların performansları faaliyet gösterilen 

ortamın riskine, üstlenilen risk miktarına, riskleri yönetebilme becerisine ve 

beklenmedik gelişmelere dayanabilme, karşı koyabilme güçlerine bağlıdır. Bu 

çerçeve içinde, fiyat istikrarını temin eden makroekonomik yapı, ekonomi 

politikası uygulamaları, borç verenler ve hisse senedi sahiplerinin ilişkilerini ve 
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haklarını düzenleyen hukuki düzenlemeler ile finansal kurumların faaliyetlerine 

ilişkin düzenleme, gözetim ve denetim sistemi yer almaktadır. 26 

Finans sektörünün diğer fonksiyonları ise ekonomide aylak olarak 

kalabilecek fonları sisteme çekmek ve mobilizasyon sağlamak, toplanan 

kaynakları verimli, karlı alanlara yönlendirmek, kısa ve uzun vadeli kaynak ve 

kullandırımlar arasında vade ve ölçek dönüşümünü sağlamak, ödeme sistemleri 

ile uluslararası ticarette yer almak, kaydi para yaratmak (çek, kredi kartı...), 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) para politikasına aracılık etmek 

olarak sayılabilir.27 

Çoğu ülkede mali sektördeki en yaygın aracı kurumlar olan bankalar, 

tasarrufların depo edildiği merkezler, özel sektöre kredi sağlayan en büyük 

kaynak ve ödemeler sistemindeki en önemli oyuncu konumundadırlar. Daha 

gelişmiş mali sistemlere sahip ülkelerde de bankalar, geniş kapsamlı mali 

hizmetlerin merkezinde yer almaktadır. Leasing, factoring ve sigorta şirketleri ise 

genellikle bankacılık sektörünün gerisinde kalmakla beraber mali sektör içinde 

önemli yer teşkil eden diğer kurumlardır. 

Güçlü bir bankacılık sistemi oluşturulmasında hukuki, düzenleyici ve 

denetleyici rejimler izlenmesi ve sektörün büyüme ve gelişmesinin 

desteklenmesi son derece önemli bir yer tutmaktadır. 

Bankacılık sisteminde sıklıkla karşılaşılan ve yetersiz sermaye, sınırlı 

kurumsal kapasite, aşırı derecede risk alma, yetersiz kanun ve düzenlemeler ve 

etkin olmayan denetleme sistemleri gibi sebeplerden kaynaklanan kırılganlık 

sorunundan dolayı sektörün güçlendirilmesine özel önem verilmesi 

                                                 
26 Türkiye Bankalar Birliği, (2004), Türkiye İktisat Kongresi - Mali Sektör Çalışma Grubu, Basın 
Açıklaması, Ankara, 
 http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/tbb/2004%20Basin%20Aciklamasi.doc (10.02.2007) 
27 Türkiye Bankalar Birliği, (2003), Reel Sektörün Finans Sektöründen Beklentileri, Ankara,  
http://www.tbb.org.tr/turkce/konferans/ActiveA%20Halk.ppt (15.03.2007) 
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gerekmektedir. Kırılgan bankacılık sistemleri yalnızca kaynakların yanlış 

dağılımına sebebiyet vermekle kalmaz; aynı zamanda tasarruf sahiplerinin 

fonlarını risk altına sokarak iflas tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir ve 

dolayısıyla ekonomik büyüme açısından kayda değer olumsuzluklar 

yaratabilirler.  

Bankaların büyüme ve gelişmelerini hızlandırmak için harcanan çabalar 

sektörde daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi oluşturulmasını ve dolayısıyla 

ekonomik büyümeyi hedefler. Bankaların orta ve alt gelir grupları, küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler ve kırsal piyasaları da içine alabilecek büyüklükte daha 

geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilmelerini destekler niteliktedir. 

Bankacılık sisteminin temellerinin korunması ve tasarruf sahiplerinin 

fonlarının güvence altına alınması gibi amaçlarla bazı hallerde sistematik mali 

krizlerin çözülebilmesi amacıyla hükümete konuyla ilgili çeşitli çevrelerden 

destekte bulunulur.  

Banka krizlerinin sebepleri mikro faktörler, makro faktörler ve diğerleri 

olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Temel makro etkenler özetle, ekonomik 

durgunluk, ülke parasının devalüasyonu (değer kaybetmesi), aşırı şişirilmiş 

varlık kalemleri, siyasi kargaşa ve doğal afetler olarak sıralanabilirken; yetersiz 

kredi sağlama uygulamaları, bankalarda kötü yönetim ve yolsuzluklar, birbiri ile 

bağlantılı şirket ve bankalar arası kredilendirme işlemleri, etkin olmayan 

düzenleme, denetleme ve uygulamalar başlıca mikro faktörler arasında 

sayılabilir. Bankaların kredi verme kararlarına getirilen siyasi müdahaleler, zor 

durumdaki bankalara uygun olmayan hükümet müdahaleleri de banka krizlerinin 

diğer nedenleri arasında yer alır.28 Mali sistemin istikrarının sağlanması, 

sürdürülemeyecek mali yapıdaki bankaların kısa sürede ve en az zararla sistem 

                                                 
28 J. Martinez, (03.10.2003),  Dealing with Insolvent Banks, World Bank, Financial Stability Institute, 
http://wbln0018.worldbank.org/html/FinancialSectorWeb.nsf  (10.03.2007) 
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dışına çıkarılmaları, ödeme sistemlerindeki düzenliliğin korunması, sistematik 

risklerin sınırlandırılması, mali hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli koşulların 

oluşturulması, sistem içinde ahlaki değerlerin korunması gibi araçlar otoritelerin 

bankacılık krizlerini aşmada kullandıkları yöntemlerden bazılarıdır. 

Gelişmiş bir mali sektöre sahip olunabilmesi için devlet bankalarının 

bankacılık faaliyetleri üzerindeki rolünün ortadan kaldırılarak sektörün tamamen 

özelleştirilmesi gerekmektedir. Belli sektör ve işletmelere ayrıcalıklı bir konum 

yaratılmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı bankaların sektör içindeki 

paylarının aşırı yoğunluk kazanması çeşitli kanun ve düzenlemeler yoluyla 

önlenmelidir. Sosyal ve siyasi ortaklar ve piyasa aktörlerinin de özel sektörün 

yatırım faaliyetleri konusunda gereken adımları atabilmesi ve ekonomik 

dengelerin güçlendirilebilmesine olanak sağlayacak şekilde uzlaşmacı tutum 

sergilemeleri de bankacılık sektörünün güçlendirilebilmesi açısından 

vazgeçilemez koşullardan biridir. İlaveten, bankacılık sektöründe faaliyet 

gösteren aile işletmelerinin sistem dışına çıkarılmaları, düzenli ve uygun kredi 

akışının sağlanabilmesi ve marketten sapmaların önlenebilmesinin 

gerekliliklerindendir. 

Kamu kesiminde mali disiplin, fiyat istikrarı ve uluslararası alanda rekabet 

edilebilir bir ekonomik ortamın yaratılması, rekabeti tesis eden hukuk sistemi, 

finansal sistemin güven ve verimlilik ilkesine dayalı olarak, etkin ve sağlıklı bir 

biçimde çalışması tasarrufların artması ve ekonomik olarak kullanılması 

açısından büyük önem arz etmektedir.  

Finansal sektörün büyümesinin en önemli şartı, bu sektörde yer alan 

kurumların sermayelerinin korunmasıdır. Sermayenin korunmasının ve 

büyütülmesinin özendirilmesi için genel riskler makul bir düzeyde tutulmalı ve 

finansal kurumların kar edebilecekleri bir rekabet ortamı yaratılmalıdır. Bunun 

için, finansal kurumların düzenlenmesi, gözetimi ve denetiminde uluslararası 

uygulamalar dikkate alınmalı, bu kurumların benzer düzenleme ve denetime tabi 
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olmaları, denetimden sorumlu otoritelerin faaliyetlerinde bağımsız olması, gerekli 

yasal yetki ve araçlara sahip olması sağlanmalıdır. Finansal hizmetlerde aracılık 

maliyetini artıran yükler düşürülmeli, kredi piyasasının büyümesi için çaba 

gösterilmelidir. Kayıt dışılığa neden olan düzenleme ve denetim gözden 

geçirilerek, kayıt dışı işlemlerin kayda alınması sağlanmalıdır. Finansal sektörde 

haksız rekabete neden olan düzenlemeler kaldırılmalıdır. Vergi düzenlemeleri, 

basit, kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmeli, finansal tasarrufları ve 

uluslararası yatırımcıları özendirecek yapıya kavuşturularak rekabet gücünün 

artması sağlanmalıdır. Yapısal reformlar tüm sektörleri içine alacak şekilde, 

birbirleriyle uyumlu ve eş zamanlı olarak yapılmalıdır.29 

III. Ekonominin Rekabet Etme Gücü  

Ekonominin “Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle baş 

edebilme kapasitesi”, bir başka deyişle “ülke ekonomisinin Birlik içinde rekabet 

edebilme gücü” Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin ikinci koşuludur.  

Genel anlamıyla rekabet, belli kurallar çerçevesinde yapılan bir yarışı; 

rekabet gücü ise bu yarışta rakiplerine oranla üstün olmayı ifade eder. 

Ekonominin küreselleştiği bir dönemde, ulusal ekonomilerin küresel  

ekonomilerden bağımsız düşünülemezler. Ulusal ekonominin küresel alanda yer 

edinmesine olanak sağlamak amacıyla, ulusal rekabet avantajlarının 

belirlenmesi ve bu sayede ulusal şirketlerin uluslararası arenada başarılı 

olmasına olanak verecek politikalar oluşturulması oldukça önemlidir. 

Herhangi bir pazarda faaliyet gösteren aktörlerin davranışları ile 

rekabetten kaynaklanan veya kaynaklanacak olan riskleri bertaraf etmelerinin 

engellenerek, rekabet ortamının tesisi ve korunmasının sağlanması ekonominin 

rekabet edebilirliğinin sağlanmasında son derece önemlidir.  Birbirleriyle rekabet 

                                                 
29 Türkiye Bankalar Birliği, (09.05.2004), Türkiye İktisat Kongresi, Mali Sektör Çalışma Grubu, 
Basın Açıklaması, 
http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/tbb/2004%20Basin%20Aciklamasi.doc (10.03.2007) 
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etmeye zorlanan firmaların, maliyetlerini aşağı çekmeleri, etkinliklerini 

artırmaları, daha ucuz ve daha kaliteli mallar üretmeleri, kaynakların optimum 

dağılımını sağlamak amacıyla gerekli olan düzenlenmelerin yapılması ve 

uygulanmasına yönelik politikalar üretilmesi de rekabet edebilirliğin 

şartlarındandır.30 

Ayrıca, ekonominin birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle baş 

edebilme kapasitesi kriterini karşılayabilme yeteneği, öngörülebilirlik ortamında 

ekonomik aktörlere karar alma imkânı sağlayan bir serbest piyasanın ve istikrarlı 

bir makroekonomik çerçevenin mevcudiyetine bağlıdır. Bunun yanında, altyapı 

dahil, yeterli oranda beşeri ve fiziki sermayeyi de gerektirmektedir. Devlet 

teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması ve bütün devlet teşebbüslerinin 

etkinliklerini artırmak için yatırım yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, devlet 

teşebbüsleri dış finans kaynaklarına ne kadar çok ulaşabilirse ve yeniden 

yapılanmada ve yenilik yapmada ne kadar başarılı olurlarsa, uyum kapasiteleri 

de o ölçüde artacaktır. Bunun yanında Avrupa Birliği’ne katılım öncesinde 

ekonomik bütünleşme düzeyi ne kadar ileri götürülebilirse, ekonomi o ölçüde 

üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilecektir. AB üyesi ülkelerle yapılan ticaretin 

hacmi ve ticarete konu ürünlerin çeşitliliği, bu bütünleşmenin 

göstergelerindendir.31  

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı yıllık raporlarında ekonominin rekabet 

edebilme gücü öngörülebilirlik, kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİTler) yeniden 

yapılandırılması, verimlilik arttırımı, beşeri ve fiziki sermaye kalitesi, devletin 

ekonomi politikası üzerindeki rolü, birlik iç pazarı ile ticari entegrasyon ve uyum 

derecesi açılarından ele alınarak irdelenmektedir. 

                                                 
30 M. Akdiş, (11.10.2001), Kamunun Ekonomideki Rolü Projesi, Pamukkale Üniversitesi Yayınları,  
http://makdis.pamukkale.edu.tr/Kamu.htm (15.03.2007) 
31 European Commission, (2005), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 
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A. Öngörülebilirlik 

Öngörülebilirlik, makroekonomik istikrar sağlanabilmesinin en temel 

önkoşullarından bir tanesidir. Belirsizlik içerisinde olmayan, yani geleceğe ait 

tahmin ve plan yapılmasının mümkün olduğu, ekonomilerde ekonomik aktörler, 

ekonomi önündeki engelleri kaldırabilmeyi ve ekonomik programları etkin bir 

şekilde uygulayabilmeyi başarabilirler.  

Makroekonomik politika düzenleyicilerin davranışları, üretim sektöründeki 

yöneticilerin ve iç ve dış yatırımcıların iktisadi ortamdaki değişimlere ayak 

uydurabilecek gerekli ön hazırlıkları yapabilmeleri ve iş koşullarını yeni şartlara 

adapte edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde tahmin edilebilir olmalıdır. 

Ayrıca, bireyler de ekonomik davranışlarının sonuçlarını tahmin edebilir 

konumda olmalıdırlar. Politika yapıcılar, ekonominin genelini etkileyecek ani ve 

beklenmedik şoklar yaratacak hareketlerden kaçınarak, üretim sektörü gibi 

makroekonomik koşulların oluşum ve gelişiminde etkili olan diğer birimlerle de 

yakın işbirliği ve danışma ilişkisi çerçevesinde davranışlarını düzenlemelidirler.32  

Bir ülkede makroekonomik istikrar ve öngörülebilirliği, ülkenin iktisadi 

koşulları kadar küresel ekonomik koşullar da yakından etkilemektedir. Ekonomi 

içindeki dinamikler yayılma etkisi vasıtasıyla beklentileri, yatırım kararlarını ve 

dolayısıyla temel iktisadi dengeleri hızla değiştirebilme özelliğine sahiptirler. 

Ekonomiyi etkileyen birimlerin yeterli miktarda tasarrufu yatırıma 

dönüştürebilmeleri ve sonuç olarak sermaye birikimi ve büyüme yaratabilmeleri 

için, geleceğe yönelik orta veya uzun dönemli plan yapabilir durumda olmaları 

gerekmektedir. 

Yüksek enflasyon ve faiz oranları siyasi anlaşmazlıklar ve zayıf mali 

sektör gibi sebepler, piyasaların geleceğe ilişkin tahminde bulunabilme 

                                                 
32 C.C. Aktan, (2005), İyi Kurallar,  http://www.canaktan.org/felsefe-sosyo/kurum-sosyoloji/iyi-
kurallar.htm (15.06.2007) 
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kabiliyetlerini ve bu tahminlerin güvenilirlik derecelerini; dolayısıyla 

öngörülebilirlik koşullarını baltalarken; yatırımcıların karar alma yetenekleri de bu 

tür ortamlarda son derece olumsuz etkilenmektedir. Mali sektör, dünya 

ekonomisindeki dalgalanmalar karşısında da gücünü koruyabilmek için derin ve 

esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 

B. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Yapılandırılması 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİTler), kamu maliyesi içinde önemli bir yer 

tutan ve kendine has bazı temel özellikleri olan bir kamu faaliyeti türüdür. Kamu 

iktisadi Teşebbüsü kavramı üzerinde ortak anlaşmaya varılan bir tanım 

bulunmamakta ve bu kavrama ilişkin farklı tanımlar yapılabilmektedir. Bu 

çalışmada Türkiye örneği incelendiğinden, Türkiye’deki hukuksal düzenlemeler 

ve uygulamalar içerisindeki tanımlar esas alınacaktır. Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri, ekonomik faaliyette bulunmak üzere devlet ya da diğer kamu 

kuruluşları tarafından, sermayenin tamamı veya çoğunluğu devlete veya diğer 

kamu kuruluşlarına ait bulunan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlet 

tarafından denetlenen ve ürettikleri mal ve hizmetlerden yararlanabilmek için 

karşılık ödenmesi gereken ekonomik işletmelerdir 

Ancak sermayesi bulunmadığı halde, kendilerine kamu görev ve yetkileri 

verilmiş olan kurumlar, devletin denetiminde ise, ürettiği mal ve hizmetleri satış 

amaçlı ise, maliyetlerinin geniş bir oranını karşılayan gelirler politikasına sahip 

ise KİT kapsamı içerisinde sayılabilirler. Bir başka tanıma göre “KİTler bir 

kuruluş statüsüne göre kamuca kurulan, pazarlanabilen yani kişisel mal ya da 

hizmet üreten, mülkiyetinin veya denetiminin yeterince devlet elinde olması 

nedeniyle, yönetim kurullarının hükümetçe atandığı, cari maliyetlerini finanse 

eden ve gelirlerinin çoğunu hazineden elde etmeyen teşebbüsler olup, ilke 
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olarak sosyal faydanın maksimizasyonu amacına göre kaynak tahsis edilen 

kuruluşlar” olarak kabul edilmektedirler.33 

Özellikle, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, devletin ekonomik ve sosyal 

hayata giderek daha çok katılmaya başlaması ile bu teşebbüsler kurulmaya 

başlamış ve hızlı bir tempo içinde gelişme göstermişlerdir. KİTler diğer 

ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de sosyal ve özellikle ekonomik 

gereksinimlerle kurulup, genel ekonomi içindeki önem ve ağırlıklarını aynı 

nedenlere bağlı olarak sürdürmüşlerdir. Cumhuriyetin ilanından sonra, özel 

sektör ağırlıklı ekonomik politikalar benimsenmiştir. Başlangıçta, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan devir alınan kuruluşları işletmek üzere kurulmaya başlanan 

kamu iktisadi teşebbüslerinin önemi, devletçilik politikalarının ağır bastığı 

1930’lu yıllarda daha da artmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de 

sosyal ve özellikle ekonomik nedenlerle ihtiyaç duyulan kuruluşların genel 

ekonomi içindeki önem ve ağırlığı 2000’li yıllara kadar devam etmiştir.   

KİTlerin temel amacı, ekonomik faaliyette bulunarak kamu hizmeti veya 

sosyal hizmet görmektir. Kendi içinde bu kurumlar ana fonksiyonları itibariyle iki 

gruba ayrılmaktadırlar. KİTlerin bir kısmı öncelikli olarak sosyal amaç için 

kurulmuşlardır. İktisadi devlet teşekkülleri milli ekonomide ve sosyal hayat içinde 

gelir dağılımının bölgesel, sektörel, fonksiyonel ve kişisel açılardan iyileştirilmesi 

amacına öncelik vermekte; kar ve rekabet amacını geri planda tutmaktadırlar. 

Buna karşılık kamu iktisadi kuruluşlarının bir kısmı ise, mümkün olduğu 

ölçüde fırsat eşitliğine, tam rekabet şartlarına ve özel hukuk kurallarına göre 

faaliyette bulunmak, böylece özel sektör girişimciliğine öncülük ve yol göstericilik 

                                                 
33 YDK, (2000), Kamu İktisadi Teşebbüsleri, http://www.ydk.gov.tr/Genel_Rapor_2000/IA.htm 
(10.03.2007) 
D. Aytar, (1995), Özelleştirmenin Hikayesi, http://daytar.tripod.com/ (20.03.2007) 

  
 



 47 

görevini yerine getirmek,  endüstriyel üretimi arttırmak, bebek endüstrileri 

desteklemek ve dolayısıyla ekonomiyi canlandırmak üzere kurulmuşlardır.  

Kuruluş maliyetlerinin özel yatırımcılar tarafından karşılanamayacak 

kadar yüksek olduğu bazı sektörlerde belli oranda bir koruma sağlanmasına 

ihtiyaç duyulduğu bilinen bir gerçektir. Bu ihtiyaca rağmen, devlet eliyle sağlanan 

destekleme ve koruma faaliyetlerinin aşırı dereceye ulaşması halinde dengede 

olmayan arz ve talep koşulları (fiyatların bu müdahaleler sonucunda piyasada 

asıl oluşması gerekenin altında veya üstünde oluşması) ortaya çıkarken, bu 

durum ayrıca, piyasa şartlarından sapmalara da sebebiyet verebilir.  

Fiyatların arz ve talep koşulları doğrultusunda olabilmesi için piyasaların 

tam anlamıyla serbest olmaları gerektiğinin kabullenildiği bir ortamda güçlü 

ekonomik kalkınma için KİTlerin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz bir ihtiyaç 

olarak görülmektedir. Devletin bu tür düzenleyici uygulamalarının özelleştirme 

hareketleri gibi gözle görülür reformlar vasıtasıyla yeniden şekillendirilmesi 

gerekir. Özelleştirme kavramı, ekonomik anlamda, farklı şekillerde 

tanımlanmakta ve uygulanabilmektedir. Genel olarak, özelleştirme tanımını dar 

ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayırabiliriz.  

Özelleştirmenin dünya genelinde esas olarak ifade ettiği anlam, yani 

geniş anlamda özelleştirme; serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek için ulusal 

ekonomi içinde kamunun ekonomik etkinliğinin en aza indirilmesi ya da tümüyle 

ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme ve uygulamalar bütünüdür. Dar 

anlamda özelleştirme ise; KİTlerin mülkiyet ve yönetiminin özel kesime 

devredilmesi ya da kamu mülkiyetindeki işletmelerin kısmen veya tamamen özel 

sektöre satılması olarak tanımlanır. Türkiye’de özelleştirme bu tanımıyla 

yorumlanmakta ve uygulamalar genelde bu tanıma uygun olarak yapılmaktadır.  

 KİTler alanında zaman içinde önemli fonksiyon ve yaklaşım değişiklikleri 

meydana gelmiştir. Son yıllarda devlet fonksiyonlarında meydana gelen 
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değişimlere uygun olarak hemen her ülkede özellikle ekonomik yönü ağır basan 

KİTlerin özel sektöre devri ve özelleştirme girişimleri giderek önem ve yoğunluk 

kazanmıştır. Türkiye’de de KİTlerin işlevlerinin özel sektöre devredilmesine 

yönelik çalışmalar, 1980’li yıllardan itibaren başlatılmış ancak yalnızca son 

yıllarda gözle görülür ilerlemeler kaydedilebilmiştir.  

C. Verimlilik Arttırımı 

Çağımızda açıklanması ve çözümü güç görünen pek çok olayın 

kaynağında ekonomik sorunlar yatmaktadır. Ekonomik kalkınma çabası, az 

gelişmiş ülkelerde yoksulluktan kurtulma, gelişmiş ülkelerde ise güçlerini 

koruyarak geleceklerini güven altına alma yönünde büyük önem taşımaktadır. 

Çağdaş dünyanın ekonomik sorunlarını çözümleyecek anahtar 

kavramlarından biri “verimlilik”tir. Günümüzde verimlilik, kalkınmanın, kalkınmış 

ülke ya da toplum olmanın en vazgeçilmez ölçütlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Aynı zamanda verimlilik, kalkınmanın itici gücüdür. Ulusal 

ekonominin bir sektöründe gerçekleşen verimlilik artışları, başka kesimleri de 

harekete geçirmede rol oynamaktadır. Artan verimlilik, akılcı ve çağdaş bir 

yönetim altında kalkınmayı hızlandırmakta ve gittikçe daha ileri boyutlara 

ulaştırmaktadır. Yüksek verimlilik, geçici güçlüklerle sarsılmayan üretme gücü 

demektir. 

Verimliliğin artması, insanoğluna, içinde yaşadığı doğayı ve toplumu 

kontrol etme ve bu kontrolü günden güne genişletme gücü vermektedir. İşte bu 

yüzden, verimlilik, son derece önemli bir kalkınma ölçüsüdür. 

En genel anlamıyla, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu 

sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden 

verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek 

üretmek demektir. Bir başka deyişle belli bir girdi miktarı ile mümkün olan en 
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yüksek çıktıyı elde etme talebi olarak da açıklanabilir.34 Bundan dolayı teknik 

anlamda verimlilik, “üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet 

miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran” olarak tanımlanır ve 

genellikle bu ölçü, çıktı/girdi olarak formüle edilir.  

Verimlilik kavramı, günümüzde elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini 

yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma 

koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma 

çabaları ile birlikte düşünülmektedir. Verimlilik anlayışı insanın refah ve 

mutluluğunu birbirine paralel olarak geliştiren, iş ve teknolojiyi bir amaç değil 

araç olarak gören bir noktaya gelmiştir. 

Verimlilik artışları ile elde edilen kazanç tüm toplumu güçlendirir. Çünkü, 

verimliliğin yüksek olduğu toplumlarda işçiler daha iyi çalışma koşullarında, 

daha kısa çalışma süresinde daha çok ücret alır; işveren, yeni yatırım imkanları 

yaratacak kaynak sağlar; üretici, daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç elde 

eder; tüketici, daha ucuz ve bol mal bulma imkanına kavuşur; ülke, sağlıklı bir 

ekonomik büyüme ile hızla kalkınır ve sonunda daha yüksek refah düzeyine 

ulaşılır. 

Çağımız, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağıdır. Bu gelişmeler, üretim 

sürecinde ve üretim tekniklerinde yeniliklere yol açmaktadır. Bunlar da verimliliği 

doğrudan etkileyen faktörlerdir. Ülkeler, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak 

uydurabildiği sürece, verimlilik artışında geri kalmaktan kurtulabilir. 

Ürünlerin tasarımı ve bileşimi her zaman aynı kalmaz, sık sık gözden 

geçirilir ve birtakım değişiklikler yapılır. Eğer bu değişiklikler imalatı 

kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı nitelikte ise verimlilik 

artar. Aynı ürünü daha kısa sürede, daha az girdi kullanarak, daha ucuz 

                                                 
34 M, Maswady, (23.08.2003), Efficiency,  
 http://www.isixsigma.com/dictionary/Efficiency-473.htm (20.03.2007) 
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üretilmeye başlanır. Öte yandan, üretim sürecinin kapsamında yapılacak bazı 

değişikliklerle de verimliliği artırmak mümkündür. Örneğin, hammadde yerine 

sadece yarı mamul alıp işleyen bir kuruluş, çoğu kez maliyeti ve riski fazla 

ünitelerini devreden çıkaracağından, verimliliğini de artırmış olur. 

Verimliliği artırmanın başlıca yollarından biri de, örgütlenme ve yönetimde 

gelişmeler sağlamaktır. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmada kullanılacak 

araçların belirlenmesinde, yerleşme planında, malzeme taşınmasında, üretim 

planlamasında, aktif ve pasif varlıkların yönetilmesinde, nihayet insan 

yönetiminde başarı gösteren bir kuruluş, verimlilik düzeyini hızla yükseltir. 

Üretimde kullanılan makine ve tezgahların oluşturduğu sabit sermaye 

kapasitesi ve işgücü, kısa dönemde çok önemli düzeyde artırıp azaltılamaz. Bu 

yüzden bunların tam kullanımı, verimliliği olumlu yönde etkiler. Kapasitenin uzun 

süre önemli ölçüde düşük kullanıldığı bir ortamda yüksek verimlilikten söz 

edilemez. Buna bağlı olarak ithalat güçlükleri, enerji sıkıntısı, işçi-işveren 

uyuşmazlıkları, verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratır. 

Verimlilik ile kalite arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Üretim sürecinin 

çeşitli aşamalarında kullanılan girdilerin kalitesizliği, üretimde yavaşlamalara, 

duraklamalara, önceden belirlenmiş standartlardan sapmalara yol açarak 

verimliliği olumsuz yönde etkiler. Kaliteli girdi, yüksek verimlilik ve kaliteli nihai 

ürün için vazgeçilmez bir önem taşır. Aynı şekilde, üretimde kullanılan girdilerin 

en önemlisi olan insan gücünün kalitesi de verimliliği doğrudan etkileyen bir 

faktördür. İyi eğitilmiş, yeterli beslenen, iş kazalarından ve meslek 

hastalıklarından gereği gibi korunan, çeşitli sorunlarını çözebilen işgücü, yüksek 

verimliliğin en vazgeçilmez güvencesidir. Bu alanlarda devletçe ve toplumun 

bütün organlarınca yapılabilecek her türlü geliştirici düzenleme, ülke 

ekonomisinin verimliliğini artıracaktır. 
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Verimliliğin artırılması işveren ve işçi olarak çalışan herkesin katkısını 

gerektirir. Verimliliğin artırılması için hükümet, meslek ve araştırma kuruluşları, 

sendikalar ve işveren teşekkülleri arasında sıkı bir işbirliği zorunludur. 

Hükümet politikaları, verimliliği artırma amaçlarını destekleyici yönde 

olmalıdır. Bunun en iyi yolu ise etkin çalışmayı sağlayacak bir ekonomik ortam 

yaratılmasından ve elde edilecek yararların işveren ile işçi arasında adil biçimde 

paylaştırılmasını sağlamaktan geçer. Verimliliği artırma konusunda hükümetin 

bir görevi de yeterli bir ulaştırma düzeni, sosyal hizmetler, eğitim ve öğrenim 

imkânları sağlamak, araştırma ve geliştirme birimleri kurmak, toplumun 

verimliliğini artırma gereğini benimsemesine yol açacak politikalar üretmektir. 

Gerek işletme düzeyinde, gerek ulusal düzeyde birbirleriyle uyumlu işçi-işveren 

ilişkileri düzeninin sağlanmasının önemi büyüktür. 

Verimliliği artırma, savurganlığı önleme alanında hükümetin, yöneticilerin 

ve sendikaların sorumlulukları birbirleri ile iç içe girmiş durumdadır. Bu yüzden 

hiç biri, diğerlerinin desteği olmadan ileri adımlar atamaz.35 

D. Beşeri ve Fiziki Sermaye Kalitesi  

Beşeri sermaye işgücü tarafından içerilen bilgi ve becerilerin toplamı 

olarak adlandırılmaktadır. Beşeri sermaye tanımında emek faktörünün 

niceliğinden ziyade bu faktörün nitelikleri üzerinde durulur. Ülkelerin sahip 

oldukları beşeri sermaye stoklarının karşılaştırılması ve beşeri sermayenin başta 

ekonomik büyüme olmak üzere diğer makro değişkenler üzerindeki etkisinin 

araştırılabilmesi için beşeri sermayenin ölçülebilir göstergelerle ifade 

edilebilmesi gerekmektedir.36 

                                                 
35 Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Nedir, http://www.mpm.org.tr/verimlilik/  (15.03.2007) 
36 C. Dura, H. Atik, O. Türker, (2005), Beşeri Sermaye Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği 
Karşısındaki Kalkınma Seviyesi, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/01-02.pdf (20.03.2007) 
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Bir başka kaynağa göre beşeri sermaye, insanların seçeneklerini arttırma 

süreci olarak tanımlanabileceği gibi; uzun ve sağlıklı bir ömür, bilgi edinmek ve 

asgari geçim şartları için gerekli kaynaklara erişmek olarak da tanımlanabilir.37 

Beşeri sermayenin OECD tarafından yapılan tanımlaması, bireylerin 

iktisadi faaliyetlere katkıda bulunacak bilgi, yetenek, ihtisas vasıfları olarak ifade 

edilmektedir. Diğer bir deyişle, beşeri sermaye, bireylerin hem işgücü 

piyasasında, hem de piyasa dışı faaliyetlerde üretkenliklerini arttırıcı etki yaratan 

eğitim, sağlık, staj ve iş olanakları yönünde gerçekleşen göç gibi yatırımların 

birikimidir. Birey beşeri sermaye değerlendirmelerinin odağında yer alırken, 

üretkenlik kavramı, beşeri sermayenin uygun bilgi ve yetenek yardımıyla 

meydana çıkan sonuçlarını ifade eder. Kaliteli beşeri sermayeye sahip olmayan 

toplumlarda, üretime katılacak sermaye ve doğal kaynaklar uygun şekilde 

kullanılamaz ve atıl hale gelir. Beşeri sermaye artırımında eğitim ve sağlık 

hizmetleri kilit rol oynamaktadır.38 

Literatürde yer alan çalışmaların çoğu beşeri sermayenin esas itibariyle 

eğitim düzeyi, sağlık şartları ve hayat standardını temsil eden göstergelerle 

ölçüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu göstergelerin ölçüm için kullanılmasının 

nedeni, toplumların kalkınmasında önemli bir unsur olan insan unsurunun iyi bir 

eğitim düzeyine, sağlıklı bir yaşama ve yüksek bir hayat standardına sahip 

olması gerektiği düşüncesidir. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi ve eğitim ile 

ekonomik olanaklar literatürde yaygın olarak kullanılan beşeri sermaye 

göstergelerindendir. Örneğin, uzun ve sağlıklı yaşam göstergesi ele alındığında, 

ortalama yaşam beklentisi ile bireylerin sağlık ve beslenme ile ilgili hizmetler 

konusunda iyi durumda oldukları ülkelerde ortalama yaşam süresinin diğer 

ülkelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bilgi ve eğitim ise okuryazarlık oranı 

ve okullaşma oranı ile ölçülmektedir. Öte yandan iyi bir yaşam sürdürebilmek 
                                                 
37 M. Berker, (2006), Beşeri Sermayenin Tanımı ve Özellikleri, KTÜ İİBF,  
http://www.metinberber.ktu.edu.tr/linkler/bsemaye58Grup.ppt#20 (20.03.2007) 
38 OECD, (2007), Human Capital, OECD Insights, 
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34605_1_1_1_1_37451,00.html (20.05.2007) 
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için gerekli kaynaklara sahip olabilmek, ortalama gelir ile ölçülmektedir. Ayrıca 

eğitim harcamaları ve sağlık harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

içindeki payları da yapılan araştırmalarda gösterge niteliğindedir.39  

Fiziki sermaye üretimde, kullanılan, insan faktörü dışındaki, altyapı ve 

doğal kaynakları da içeren, tüm varlıkları ifade eder.40 Okullar, hastaneler, evler, 

ofisler, fabrikalar, yolla, parklar, müzeler, sanat eserleri, meydanlar, köprüler 

belli bir coğrafyanın fiziki sermayesini oluştururlar. Bu varlıklar hem kendi 

içlerinde belli bir değere sahiptirler, hem de bir arada oluşturdukları ortama göre 

değer taşırlar.41   

Klasik iktisat öğretisinde sermaye, üretime katılan makine ve teçhizat gibi 

fiziksel değerleri nitelemekteydi. Ancak, beşeri sermaye ile birlikte sosyal 

sermayenin (fertler ve kurumlar arasındaki her türlü güvene dayalı iletişimin 

pozitif ekonomik etkileri) de iktisat literatüründe yerini almasıyla sermaye 

kavramının yeniden tanımlanması gerekmiştir. Artık sermaye, üretime pozitif 

katkısı olan her türlü maddi ve maddi olmayan iktisadi değerler olarak kabul 

edilmektedir.42 

Fiziki ve beşeri sermayenin karşılaştırılması gerekirse çeşitli farklılıklar 

olduğu görülür. Klasik sermayenin oluşturulması ve üretime koşulması ciddi 

manada maliyet ve uğraşı gerektirmektedir. Aynı özelliği beşeri sermayede de 

görmek mümkündür. Ancak beşeri sermayeye yapılan bir yatırım (eğitim-sağlık) 

                                                 
39 R. J. Barro, (1988), Human Capital and Growth in Cross Country Regressions, Harvard University 
Manuscript 
N. G. Mankiw, D. Romer and D. N. Weil,(1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, 
Quarterly Journal of Economics, Volume 107 
A. Ramirez, G. Ranis and F. Stewart, (1997), Economic Growth and Human Development, Discussion 
Paper Number 787, Yale University Economic Growth Center 
40 Physıcal Capital, (29.06.2006), 20.03.2007,  http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_capital 
41 Commission for Architecture and Built Environment, (April 2005), Physical Capital, 
http://www.cabe.org.uk/AssetLibrary/2189.pdf (15.04.2007) 
42 M. Karagül, (2003), Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı, Akdeniz 
İ.İ.B.F. Dergisi, http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/11Karagul.pdf (25.04.2007) 
 



 54 

sadece üretimle bağlantılı olmayıp aynı zamanda ferdin yaşam kalitesini arttıran, 

sosyal ilişkileri geliştiren bir etkiye de sahiptir. 

Beşeri sermayenin fiziki sermayeden tamamen farklı olduğu bir başka 

yönü ise durağan olmamasıdır. Beşeri sermaye devamlı değişken bir yapıya 

sahiptir. Bu manada, ülke insanlarının niteliğinde ve niceliğindeki sürekli 

değişimlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Beşeri sermayenin dinamik oluşu 

nedeniyle stoklanması mümkün değildir.  

Beşeri sermayenin nötr olmaması fiziki ve beşeri sermaye arasındaki bir 

diğer ayrımdır. Fiziki sermaye kullanılıp kullanılmama ve nerede ne zaman 

kullanılacağı konusunda tamamen pasif bir konumdadır. Ancak beşeri sermaye 

için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Beşeri sermaye nerede, ne zaman ve 

hangi şartlarda çalışacağına kendisi karar vermek durumdadır. Öte yandan, 

beşeri sermayenin devamlılığını sürdürebilmek için tüketici olarak asgari 

ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bundan dolayı eğer beşeri sermaye, üretime 

koşulmaması ve bunun karşılığı olarak, müteşebbis ise kârını, işçi ise ücretini 

alamaması halinde, bir dizi insani ve sosyal problemlere neden olabilmektedir.43 

E. Devletin Ekonomik Faaliyetlerdeki Rolü  

Dünya büyük bir değişim süreci içerisindedir. Ekonomiden siyasete; 

devlet yönetiminden şirket yönetimine; değerlerden inançlara kadar her konuda 

değişim yaşanmaktadır.  

Doğu-Batı gerginliğinin sona ermesi, iki Almanya’nın birleşmesi, 

yüzyıllardır savaşan ülkelerin neredeyse bütün bir kıtayı kapsayacak bir Avrupa 

Birliği kurmaları, dünyanın büyük kısmının birbiriyle iletişim kurabilmesi, ülkeler 

ve insanlar arasında gelir, bilgi ve olanak farklılıklarının hiçbir zaman olmadığı 

kadar artması gibi faktörler yirminci yüzyılda küreselleşmeyi doğuran en önemli 

                                                 
43 M. Karagül, (2003), Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı, Akdeniz 
İ.İ.B.F. Dergisi, http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi05/11Karagul.pdf (25.04.2007) 
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faktörlerdendir.44 Ekonomik açıdan bakıldığında ise, 1980’li yıllardan itibaren, 

küreselleşme, dış ticarette korumacılığın giderek azalması ve devletin 

uluslararası ticarete olan müdahalelerinin giderek ortadan kalkması sonuçlarını 

beraberinde getirmiştir. 

Küreselleşmenin ekonomik boyutu ele alındığında,  petrol krizleri ve 

özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerini çıkmaza sokan borç krizleri bu 

süreci hızlandıran en önemli nedenler olarak görülür. 1970’li yıllarda yaşanan iki 

petrol krizi sonucunda tüm petrol tüketen ülkelerin ekonomik yükü artmıştır. 

Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkeler girdilerindeki bu artışı ihracat fiyatlarına 

yansıtarak karşılamada başarılı olurken; gelişmekte olan ülkelerin ticaret hadleri 

ve büyüme oranları gerilemiş, buna karşın borç yükleri giderek artmıştır. Ticari 

banka kredileri hacimlerinde görülen yükselme, buna karşın vadelerde kısalma; 

artan faiz oranları dolayısıyla geri ödemenin zorlaşması çoğu gelişmekte olan 

ülkeyi borç krizine sürüklemiştir. Bu ülkelerin borç geri ödemelerinin 

düzenlenmesi için IMF ve Dünya Bankası kurulmuştur. IMF belli bir program 

çerçevesinde borç krizindeki ülkelere kredi sağlayacak ve kredilerin geri 

ödenmesi sırasında belli bir ekonomik program uygulanacaktır. Bu uygulamalar 

temelde yatırım ve ticaretin serbestleşmesi, korumacı politikaların kaldırılması, 

devletin küçültülmesi esaslarına dayanmaktadır.45 

Dış ticarette serbestleşme ve ekonomik entegrasyonun önem 

kazanmasıyla birlikte devletin ekonomideki rolü de tamamen değişmektedir.  

Tüm dünyada, ülkelerin belirli bir bölgesel ticaret bloku içerisinde yer 

almalarında yarar görülmektedir. Değişen dünyada ekonomik düzenin 

kurallarının dışında yalnız başına mücadele etmek mümkün değildir. Bu 
                                                 
44 E. Erdoğan, Küreselleşme, Mitler, Öyküler ve Dersler, 
http://www.urbanhobbit.net/ppt/kuresellesme.ppt#2 (10.07.2007) 
 
45 G. Küçükkocaoğlu, IMF Kuruluşu ve Amaçları, 
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi19.doc  (01.07.2007) 
E. Erdoğan, Küreselleşme, Mitler, Öyküler ve Dersler, 
http://www.urbanhobbit.net/ppt/kuresellesme.ppt#2 (01.07.2007) 
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gelişmeler ışığında, devletin ekonomideki rolünün bir takım düzenlemeler 

yardımıyla yeniden ele alınması gerekmektedir. Çünkü hükümetler, ticaret 

politikası, rekabet politikası, devlet teşvikleri, KOBİ’leri destekleme gibi 

yöntemlerle ekonomi politikalarının oluşumunu ve uygulanmasını 

etkileyebilmektedirler. Bu müdahaleler de serbest piyasa ekonomisine ve 

rekabet politikalarına ters düşen sonuçlar yaratabilmektedir. Devletin ekonomi 

politikaları üzerindeki etkisinin azaltılması için yeniden yapılandırılmış 

düzenlemelerin, kurumların ve yeni oyuncuların sisteme katılması 

gerekmektedir. 

 Öncelikle, devletin tekel konumunda olduğu tüm sektörlerde bu tekellere 

son verilmesi ve tüm sektörlerde piyasaya giriş önündeki engel ve kısıtlamaların 

azaltılması gereklidir. Mal ve faktör piyasalarında devlet müdahalelerinin 

mümkün olduğu ölçüde tamamen kaldırılması ve tüm piyasalarda 

serbestleşmenin gerçekleştirilmesi gereklidir. Mal ve hizmet fiyatlarına, faiz 

oranına, döviz kuruna devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı müdahaleler 

bulunulmamalıdır. Fiyatlar, piyasa ekonomisi içerisinde kendiliğinden 

oluşmalıdır.  

Devletin görev ve fonksiyonlarını mümkün olduğu ölçüde özel sektöre 

devredilmelidir. Sadece KİTlerin değil, devlet tarafından sunulan hizmetlerin 

özelleştirilmesi sağlanmalıdır. Devletin müdahaleci-müteşebbis rolüne son 

verilmelidir. Piyasa ekonomisinde devletin yeni rolü hakemlik ve katalizörlüktür. 

Merkeziyetçilikten uzaklaşarak yerel yönetimlere güç ve yetki devredilmesi önem 

taşımaktadır. Yerelleştirme de zaman içerisinde mümkün olduğu ölçüde 

özelleştirme reformuna dönüşmelidir. Ayrıca, gereksiz ve katma değer 

yaratmayan devlet faaliyetlerine son verilmeli, kamuda istihdam edilen personel 

sayısı ve bürokrasi kadroları mutlaka azaltılmalıdır. Yine yurt dışında ve yurt 

içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının bir kısmı tasfiye edilmeli ya da aynı veya 

benzer görevleri yapan kuruluşlarla birleştirilmelidir.  
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Tam kamusal mal olarak adlandırılan savunma hizmetlerinin sunulması 

esasen devletin görevidir. Ancak, savunma hizmetlerinin sunulmasında gönüllü 

askerlik sistemi gibi alternatif yöntemlerden yararlanılmalıdır.  

Kamu sektörünün görev ve fonksiyonları mutlaka yeniden tanımlanmalı, 

kamu sektörünün optimal büyüklüğü tespit edilmeye çalışılmalıdır. Devleti 

küçültmek, devletin daha etkin hale gelmesini amaçlamak anlamının 

taşımaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerin bir kısmının 

(temizlik işleri, yayın ve baskı işleri vs.) özel şirketlere yaptırılmasına özen 

gösterilmelidir.46 

Ayrıca, hukuki bir yapının ve bağımsız denetleme kurumlarının varlığı, 

devletçi ekonomi sisteminin güvenli bir biçimde serbest piyasa ekonomisine 

dönüştürülmesine olanak verir. Bunun için birey hak ve özgürlüklerinin en geniş 

bir biçimde güvence alına alınması gerekir. Devletin işleyişi de mutlaka açık ve 

şeffaf olmalıdır. 

F. Birlik İç Pazarı ile Ticari Entegrasyon ve Uyum Derecesi 

Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikası, Birlik içinde tüm malların 

serbestçe dolaştığı bir Gümrük Birliği’ne dayanmaktadır. Bu politika, Topluluk 

üyesi devletler arasında Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesini sağlamış ve özellikle 

üçüncü ülkelerle ticaret ve tarife anlaşmaları yapılmasında, ithalat ve ihracat 

politikasında, standart ilkeler üzerine kurulmuştur. .Gümrük Birliği, üye ülkeler 

arasında ithalat ve ihracat gümrük vergileri ile eş etkili diğer vergileri içine aldığı 

gibi üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)47 uygulamayı da 

içermektedir. Bu çerçevede, malların serbest dolaşımını amaçlayan Gümrük 

Birliği, üye ülkelerin arasındaki gümrüklerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı 

                                                 
46 C. C. Aktan, (2003), Yeni Değişim Dinamikleri ve Devletin Rolü,  
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/devlet-felsefe/degisim-devletin-rolu.htm (10.04.2007) 
47 DTM, Türkiye- AB ilişkileri, Ortak Ticaret Politikası, 
http://www.foreigntrade.gov.tr/ab/AB%20Sayfasi/ortktic.htm (20.04.2007) 
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OGT uygulanmasının yanı sıra, ticaret ve rekabet politikası alanlarında da 

uyumu gerektirmektedir.  

Ortak Ticaret Politikası genel olarak, AB’nin ekonomik bütünleşme 

sürecinin devamı için ihtiyaç duyulan, iç pazar hedefi doğrultusunda üye 

ülkelerin dış ticaret politikalarını ortak kurallar çerçevesinde belirlemesiyle 

oluşmuş düzenlemeler bütünüdür.48  

Küreselleşen dünya ticaretinin, gelişimi destekleyecek şekilde 

biçimlendirilmesi AB’nin öncelikli hedeflerinden biridir. Ortak Ticaret Politikası da 

söz konusu hedef çerçevesinde geliştirilmekte ve uygulamaktadır.  

Kopenhag Kriterleri’nin, Avrupa Komisyonu tarafından, İlerleme Raporları 

vasıtasıyla yapılan değerlendirmelerinde Birliğe katılım öncesinde ekonomik 

bütünleşme düzeyi ne kadar ileri götürülebilirse, ekonomi o ölçüde üyelik 

yükümlülüklerini yerine getirebilecektir denmektedir.49 AB üyesi ülkelerle yapılan 

ticaretin hacmi ve ticarete konu ürünlerin çeşitliliği, bu bütünleşmenin önemli bir 

göstergesini oluşturur. 

AB ile ticari entegrasyon, Birlik ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaret 

miktarı (ticaret hacmi) ve ticarete konu olan mal çeşitliliği olarak değerlendirilir. 

Ticaret hacmi ne kadar yüksekse ve ne kadar farklı ürün/ürün grubu ticareti 

yapılıyorsa, ticari entegrasyon o derecede yüksektir. Avrupa entegrasyon süreci 

ilk önce ekonomi politikaları doğrultusunda başlatılmıştır. Buna rağmen 

küreselleşmenin getirdiği ivme ile AB,  üçüncü ülkelerle karşılıklı fayda 

sağlayacak ortaklık anlaşmaları yapma isteğini ve dünyanın çeşitli bölgelerinde 

bölgesel bütünleşme süreçlerini destekleme yönündeki tutumunu 

                                                 
48 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, (02.02.2007), Ticaret Politikası, 
http://www.avrupa.info.tr/Bir_Bakista_AB/AB_Ne_Yapar,Ab_Ne_Yapar.html (10.06.2007) 
49 European Commission, (2006), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 



 59 

vurgulamaktadır.50 Dünyadaki toplam ithalat ve ihracatın yaklaşık beşte biri AB 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Birlik dünya ticaretindeki gelişmeleri 

uyumlaştırmayı ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı da amaçlamaktadır.  

Uyumlaştırma derecesi kavramı ise, Avrupa iç pazarı kural ve 

düzenlemeleri ile uyum yönlerini de içine alan daha kapsamlı bir konudur. 

Bilindiği gibi iç pazar AB’nin yapı taşlarında bir tanesidir. Malların, kişilerin ve 

sermayenin serbest dolaşımı fikri iç pazarın tesisindeki temel prensiplerdendir. 

Mali hizmetlerin (bankacılık, sigortacılık, çek ve senet işlemleri gibi), şirketler 

hukuku kavramlarının, fikri mülkiyet hakları ve kamu ihaleleri uygulama 

biçimlerinin uyumlaştırılması iç pazarın temel uyum koşullarıdır.51 

AB, ticari entegrasyon sürecini diğer bütün ülkelerle mümkün olduğunca 

geliştirmeye çalışmaktadır. Buna karşın, uyumlaştırma derecesi kavramı, 

yalnızca AB üyeleri, üye adayları ve Gümrük Birliği anlaşması içine girmiş 

ülkeler52 arasında uygulanmaktadır. 

 

                                                 
50 European Parliament, (04.04.2007), Size no longer matters in the EU, 
http://www.europarl.eu.int/delegations/noneurope/parlatino/marset_en.pdf (10.06.2007) 
51 European Commission, (18.04.2007), The EU Single Market, 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/  (01.06.2007) 
52 Bugüne kadar yalnızca Türkiye bu konumda olmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ 

GELİŞMELER 

Çalışmanın bu bölümünde hedeflenen, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri 

uyum programı çerçevesinde göstermiş olduğu çabaların 1998 – 2006 yılları 

arasında yayınlanan İlerleme Raporları vasıtasıyla analiz edilmesidir. Aralık 

1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca, Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Konsey ve Parlamento’suna Avrupa Birliği üyeliği yolunda 

aday ülkeler tarafından kaydedilen gelişmeleri aktaran yıllık İlerleme Raporları 

hazırlamaktadır. Her aday ülke için ayrı bir rapor hazırlanır. Türkiye ile ilgili 

olarak 1998’den günümüze kadar dokuz tane İlerleme Raporu hazırlanmıştır. Bu 

raporlar, Avrupa Komisyonu analiz ve gözlemlerinden oluşmakta ve aday ülkeler 

açısından Birliğe katılımda yol gösterici bir rol üstlenmektedirler. İlerleme 

raporlarının ikinci bölümünde yer alan “Ekonomik Kriterler” başlığı altında 

Türkiye’nin göstermiş olduğu çabalar ve kaydettiği gelişmeler ele alınmaktadır.  

Kopenhag Kriterleri’nin iki ana başlığı altında yorumlanan her alt başlıkla 

ilgili yapılan yıllık değerlendirilmeler bir araya getirilerek yatay bir inceleme ve 

bakış açısına olanak verilmektedir. Bu sayede herhangi bir alt başlık ile ilgili 

olarak Türkiye’nin her yıl gösterdiği olumlu veya olumsuz değişme ve gelişmeler 

toplu bir şekilde gözden geçirilerek, uyum sürecinde gösterilen çabaların 

kapsamlı bir analizinin yapılmasına da olanak sağlanmaktadır. 

Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, İlerleme Raporları her aday ülke 

için 1998 yılından itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Bu raporlarda, 1993 

yılında Kopenhag’da toplanan Avrupa Konseyi Zirvesi’nde AB’ye aday olan 

ülkeler için belirlenen kriterler ışığında değerlendirmeler yer almaktadır. 

Kopenhag Avrupa Konseyi kararları uyarınca AB üyesi olmak bazı kriterlere 

bağlanmıştı. Komisyon tarafından hazırlanan İlerleme Raporları, işte bu kriterler 
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temel alınarak Avrupa Konsey’ine aday ülkenin müzakerelere başlamaya hazır 

olup olmadığı konusunda bilgi verir. Avrupa Komisyonu tarafından, önceki 

raporun yayımlandığı tarihten son raporun yayımlanacağı tarihe kadar olan süre 

içerisinde, aday ülkelerin kaydettiği bir yıllık ilerlemeler ışığında hazırlanır ve 

raporlar tavsiye niteliğindedir. Birinci bölümde “Kopenhag Siyasi Kriterleri” 

bağlamında aday ülkenin sağladığı ilerlemeler ele alınırken, ikinci bölümde 

“Ekonomik Kriterler” ve üçüncü bölümde ise, “AB Mevzuatına Uyum” konuları 

ele alınmaktadır. 

İlerleme Raporları ışığında Türkiye’nin sağladığı gelişmelerin 

incelemesine geçmeden önce Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimine kısaca 

değinilecek olursa sürecin hayli uzun ve çalkantılı bir yolda ilerlediği görülür.53  

I. Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Gelişimi 

Avrupa Topluluğu (AT) ve Türkiye ilişkileri ilk olarak 1959 yılında 

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurusu ile başlamıştır. Ancak 

1960’da meydana gelen askeri darbe sonucu Türkiye’nin ticari bir birlik olan 

AET’ye üyelik fikri beklemeye alınmıştır. Askeri tutumun pek sıcak bakmadığı 

AT-Türkiye ilişkileri yeniden 12 Eylül 1963 yılında iki taraf tarafından imzalanan 

ve bir ticari anlaşma olan Ankara Anlaşması’nın imzalanması ile başlamıştır. 

Ankara Anlaşması bağlamında, Topluluk ile Türkiye arasında gerçekleşen 

ticaretin artışı hedeflenmiş ve Türkiye, AT ilişkileri için bir gelişme süreci 

benimsenmişti. Bu süreç sonunda her iki taraf arasında gerçekleşmesi 

planlanan Gümrük Birliği hedeflenmişti. 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık 

Konseyi kararı ile Türkiye ile AT arasında, sanayi ürünlerini konu alan bir 

gümrük birliği tam olarak kurulmuştur.  

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler Gümrük Birliği’nin 1 Ocak 1996 tarihinde 

yürürlüğe girmesi ile farklı bir ivme kazanmıştır. Türkiye, bundan böyle hedefi 

                                                 
53 Kronolojik bilgi için Bknz: EK 2 
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tam üyelik olan bir AB politikası izlemeye başlamıştır. 1995 yılında Çiller 

hükümeti döneminde 1963 yılında başlayan Gümrük Birliği’ne ulaşma hedefi 

sağlanmıştır. Bundan böyle dönemin hükümeti AB tam üyeliğini hedefleyen bir 

eksende Türk milli siyasetini yönlendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, AB ile 

ilişkilerin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Böylece, 1995 yılından 

itibaren Türkiye şartlarını ortaya koymuş ve üç prensip etrafında AB siyasetini 

izlemeye devam etmiştir. Bunlar sırasıyla; Türkiye’ye aday ülke statüsü 

verilmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri için geliştirilen aday ülkeler için 

hazırlanan Katılım Öncesi Strateji’ye54 dahil edilmesi ve nihai üyelik konusunda 

takvim belirlenmesi idi.  

Katılım Öncesi Stratejisi ile Türkiye’nin AB’ye katılım yolunda 

önceliklerinin belirlenmesi, teknik ve mali destek ile tarama yoluyla müzakerelere 

hazırlık gibi faaliyetleri kapsayan bir çerçeve oluşturulacaktır. Ayrıca, bu strateji 

kapsamında Türkiye’ye, Birliğe katılımdan önce Topluluk Müktesebatı'na uyum 

sağlaması konusunda yardımcı olunacaktır. Özellikle, Katılım Ortaklığı Belgesi 

ve Avrupa Anlaşmaları (bu tip anlaşmaları imzalamış olan adaylarla) ile Topluluk 

programları ve organlarına katılım üzerinde durmakta ve Katılım Öncesi 

Stratejisinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. 8 Mart 2001 tarihinde AB 

Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti. Bu belge ile 

Türkiye’nin, Kopenhag Kriterlerine uyum yönünde kısa ve orta vadede 

gerçekleştirmesi beklenen temel öncelikleri ortaya konmuş ve gerekli olan mali 

yardım çerçevesi belirlemiştir.  

Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen önceliklerin yerine getirilmesine 

yönelik taahhütlerini ve alınması gereken önlemlere yönelik kısa ve orta vadeli 

bir takvim ile amaçlar için gerekli insan ve mali kaynakları içeren, topluluk 

                                                 
54 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, (13.06.2007), Avrupa Birliği ve Türkiye,  
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal/AB_ve_Turkiye/Tarihcesi.html (01.07.2007) 
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mevzuatının üstlenilmesine ilişkin ilk Türkiye Ulusal Programı,19 Mart 2001’de 

TBMM tarafından kabul edilmiş ve Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.55 

1998’e kadar 4. Genişleme süreci ve derinleşme ile meşgul olan AB 

karşısında 1997’de Türkiye kendi şartlarını ortaya koydu ve ilgi göremediği için 

siyasi bir manevra yaparak AB ile siyasi ilişkileri dondurma kararı aldı. Bu karar 

sonucunda, Avrupa Parlamentosu’nun baskısı, uluslararası konjonktürün 

getirdikleri ve Yunanistan’ın Türkiye ile olan ikili ilişkilerini artık AB platformunda 

tartışamayacağı korkusu nedeniyle 1999 yılında Avrupa Birliği Helsinki 

Konseyi’nde Türkiye’nin hedeflerinden iki tanesi karara bağlandı. 1999 Helsinki 

Zirvesi ile birlikte Avrupa Birliği önemli bir ortağını hem siyasi hem ekonomik 

manada kaybetme riskini göze alamadığını göstermiş ve Türkiye’yi AB yapısına 

bağlamak amacıyla adaylık statüsü vermiştir. Bunun yanı sıra, adaylar için 

uygulanan Katılım Öncesi Strateji’ye dahil edilmiştir. Helsinki Zirvesi, Türkiye ve 

AB ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş ve her iki tarafın ortaklıkları bundan 

böyle siyasi eksende yeniden devam etmeye başlamıştır.56 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında İlerleme Raporları çerçevesinde 

Türkiye’nin Kopenhag Ekonomik Kriterleri açısından gösterdiği gelişmeler 

incelenecektir. AB Komisyonu hazırladığı Türkiye İlerleme Raporlarında, 

Ekonomik Kriterler başlığı altında, bu kriterlerin “İşleyen bir Piyasa Ekonomisi’nin 

Varlığı” ve “Birlik içerisindeki Rekabet Baskısı ve Piyasa Güçleri ile Başa 

Çıkabilme Yeteneği” ile ölçüldüğünü belirtmekte ve bu kriterler ışığında, ülkenin 

genel durumu göz önünde bulunularak, bir değerlendirme yapıldığını 

açıklamaktadır. Bu iki ana başlık, bir önceki bölümde tanım ve içeriklerinin 
                                                 
55 İKV, Adaylık Sürecinde Kullanılan Yönlendirici Araçlar, 
http://www.ikv.org.tr/pdfs/adayliksureci1.pdf (04.09.2007) 
56 DPT, Türkiye – AB İlişkileri, http://www.dpt.gov.tr/abigm/tabi/tarihce/tabi.doc (01.02.2007) 
R. Karluk, Ö. Tonus, (2006),  Avrupa Birliği’nin Genişleme Perspektifinde Türkiye’nin Yeri, Türkiye 
İktisat Kongresi 
Ö. Taşdemir, (2005), AB İlerleme Raporlarında Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri Açısından 
Değerlendirilmesi, http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=52 (01.02.2007) 
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detaylı şekilde açıklandığı alt başlıklar yardımıyla yıllık raporlara dayanarak 

değerlendirilecektir. 

II. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı 

A. Piyasaların Liberalizasyonu 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin gerçekleştirilebilmesinin en önemli 

şartlarından biri “arz-talep dengesinin piyasa güçlerinin bağımsız bir şekilde 

karşılıklı etkileşimi ile kurulmuş olması ve fiyatların liberal olması” koşuludur. 

1998’den beri, yıllık raporların hemen hepsinde özel sektörde üretilen 

malların fiyat sistemlerinin liberal olduğu ifade edilmiş ve yıllar boyunca piyasa 

güçlerinin serbest etkileşim ve gelişimlerinin devam ettiği belirtilmiştir. İşleyen bir 

piyasa ekonomisi için gerekli hukuksal çerçevenin de büyük ölçüde sağlanmış 

olduğuna değinilmiştir. Raporlarda, dış ticaret rejiminin de Gümrük Birliği 

Anlaşması’ndan dolayı genel olarak Topluluk politikasıyla uygunluk içinde 

olduğu ifade edilmiştir. 

Özellikle 2003 yılına kadar devletin tarihsel olarak sürdürdüğü 

sanayileşmeyi geliştirme anlayışı içinde, temel sanayi sektöründe bazı şirketlere 

sahip olma anlayışının devam ettiği ve çok sayıda KİT meydana geldiği 

belirtilmiş; bu işletmelerin genellikle personel sayılarının gereğinden fazla 

olduğu, verimsiz çalıştıkları ve ancak devlet sübvansiyonları ile ayakta 

kalabildikleri hususları eleştirilmiştir. Devlet bankalarının görev zararları, enerji 

fiyatlarındaki devlet desteği ve tarıma aktarılan kaynaklar gibi müdahaleci 

faaliyetlerin piyasa sapmalarına yol açtığı ve devlete önemli ölçüde yük 

getirdiğinden de söz edilmiştir.  

2001 İlerleme Raporu’nda, kayıt dışı ekonominin de olumsuz etkileriyle 

piyasa katılıkları ve piyasadan sapma hallerinin daha da belirgin hale geldiği 

belirtilmektedir. 2001 Şubat ekonomik krizinin ardından bu tür engellerin ortadan 

kaldırılması çalışmalarının hız kazandığının gözlendiği de rapora eklenmiştir. 
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Özelleştirme hazırlıklarının hızlandığı, hükümetin devlet bankalarının borçlanma 

kararlarına müdahale etmemeyi taahhüt ettiği, zarardaki bankaların üst kurula 

devredildiği de ifade edilmiştir.  

2002 yılı raporuna göre, kamu bankaları üzerindeki siyasi etkiler 

azaltılmış, daha çok ürün fiyatı arz-talep çerçevesinde belirlenmeye başlamıştır. 

Ayrıca kısıtlı kaynakların tahsisinde piyasa güçlerinin rolünü artıran diğer bir 

önemli adım olan, piyasa düzenleyici ve rekabetin gözetimini sağlayacak 

bağımsız kurumların oluşturulmasına da başlanmıştır. Bankacılık ve diğer temel 

sektörlerde KİTlerin ağırlığının hala devam ettiği, fiyatların maliyetlerin yalnızca 

bir kısmını karşılamakta olduğu; bu işletmelerin, genellikle imalat sanayine girdi 

üretmelerinden dolayı, oluşan fiyat sapmalarının ekonominin geneline yayıldığı 

konuları ise eleştirilmiştir. 2002 yılında tarımsal destekleme fiyatları büyük 

ölçüde terk edilmiştir. 2002 yılına kadar üretici fiyatları üzerindeki devlet etkisi 

oldukça azalmakla beraber, TÜFE’nin halen % 25 kadarının belirlenen fiyatların 

etkisi altında olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, 2003 yılına gelindiğinde, TÜFE 

sepetindeki devlet etkisi ile belirlenen fiyatların (idari fiyatlar) payının yaklaşık 

%17’ye gerilediği; TÜFE sepetindeki devlet etkisi ile belirlenen fiyatların payının 

1999’da dörtte bir oranından 2003’de altıda bire gerilediği gözlemlenmiştir.57 

2005 ve 2006 yılları raporlarında da piyasa güçlerinin serbest 

etkileşiminin artmaya devam ettiği ve düzenleyici, denetleyici kurumların 

bağımsızlığının hükümetçe teyit edildiği ifade edilmiştir. 2005 raporuna göre, 

KİTler Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) %5’ini oluşturmuştur. İstihdam 

bakımından, kamu girişimlerinde ve devlet bankalarında çalışan oranı toplam 

istihdamın %2.5’ini oluşturmaktadır.  Kamu tarafından belirlenen fiyatların TÜFE 

sepetindeki payı, sepetin toplamının %10.15’ine tekabül etmektedir. Bu oran, 

toplam 711 mal içinde kamu tarafından fiyatı belirlenen 111 kaleme karşılık 

                                                 
57 European Commission, (2002), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 
European Commission, (2003), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 
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gelmektedir.58 Özellikle, elektrik fiyatları gibi, maliyetleri yansıtmaktan uzak olan 

ve sektörler arası sübvansiyonları içeren fiyatlarda reform ihtiyacı devam 

etmektedir. Demiryolu ulaşımı da halen büyük ölçüde kamu tekelinde 

bulunmaktadır. 

2006 İlerleme Raporu’nda da, piyasa kuvvetlerinin serbest işleyişi 

alanında ilerleme sağlandığı yinelenmektedir. Raporda, kamu bankalarına 

tanınan özel ayrıcalıkların ortadan kaldırılmakta olduğuna değinilmektedir. 

KİTlerin GSYİH içindeki payı %5’i ve imalat sektöründe yaratılan katma değerin 

%15’i kadardır. Kamu bankaları, banka sektöründeki katma değerin yaklaşık 

üçte birini oluşturmaktadır. KİTler ve kamu bankalarındaki personel toplam 

istihdamın %2.5’ini oluşturmaktadır.59 Buna karşın, 1998 yılında işletmeci 

KİTlerin GSYİH’ya katma değeri cari fiyatlarla 2,696,000 Milyar TL civarında; bu 

katma değerin GSYİH’ya oranı ise %5.4 dolayında gerçekleşmiştir.60 

TÜFE sepetindeki düzenlenmiş ücretler oranı halihazırda tüm TÜFE 

sepetinin toplam ağırlığının %10.2’si kadardır. Ücret serbestleştirmesi oldukça 

gelişmiş olmakla birlikte, özellikle elektrik sektörü alanında fazla ilerleme 

görülmemektedir.  

Özelleştirme faaliyetleri konusunda ilk önemli sonuçların 2000 yılında 

alınmaya başlandığı; POAŞ’daki %51 hissenin satılması ve TÜPRAŞ’ın ilk halka 

arzının tamamlanması gibi önemli adımlar atıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, üçüncü 

bir GSM lisansının satışı ile, 2000 yılında GSYH’nin %3’ü61 civarındaki 

özelleştirme gelirine ulaşılmasına olanak sağlandığına dikkat çekilmiştir.  

                                                 
58 European Commission, (2005), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 
European Commission, (2006), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession 
59 Detetaylı bilgi için Bknz: Bölüm: 3.1.6 ve 3.2.3 
60 DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, İşletmeci KİTlere ilişkin Bazı Bilgiler, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-98/index.html (04.09.2007) 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, (2007), Yıllar İtibariyle Özelleştirme İşlemleri,   
http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/yillara_gore.htm (01.03.2007) 
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2001 raporunda özelleştirme hazırlıklarının hızlandığı, hükümetin devlet 

bankalarının borçlanma kararlarına müdahale etmemeyi taahhüt ettiği, zarardaki 

bankaların üst kurula devredildiği de ifade edilmiştir. 2002’de tütün ve şeker 

fiyatları ürün alımı yapan kamu kuruluşları yerine, arz ve talep tarafından 

belirlenmeye başlanmıştır. Enerji fiyatları da büyük ölçüde serbest piyasada 

belirlenmekle beraber sübvansiyonların hala sürmekte olduğuna dikkat 

çekilmiştir. 

TABLO 1: 1986 - 2006 Dönemi Gerçekleştirilen Özelleştirme İşlemleri ($) 
1986-2005 2006 2007 Toplam Özelleştirme 

Yöntemi Yıllar 
($) ($) ($) ($) 

Blok Satış 10.980.793.478 7.178.000.000 0 18.158.793.478

Tesis/Varlık Satışı 1.897.415.739 626.069.010 21.525.985 2.545.010.734

Halka Arz 3.133.739.478 207.820.151 0 3.341.559.629

İMKB'de Satış 1.261.053.768 0 0 1.261.053.768

Yarım Kalmış Tesis 
Satışı 4.368.792 0 0 4.368.792

Bedelli Devirler 407.576.491 83.405.938 454.387 491.436.816

TOPLAM 17.684.947.746 8.095.295.099 21.980.372 25.802.223.217

Kaynak: TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

2003 İlerleme Raporu’nda yeni hükümet tarafından, sektör düzenleme ve 

denetim organlarının bağımsızlığının teyit edilmesine, devlet işletmelerindeki 

personelin azaltılması üzerindeki yasal kısıtlamaların kaldırılması ve fiyatların 

piyasdaki arz- talep koşullarına yakınlaştırılmasına değinilmiştir. Elektrik 

sektöründe, enerji dağıtımı ve üretiminin yeniden düzenlendiği ve artık bağımsız 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ruhsatlandırıldığı ifade 

edilmiştir. Ancak, devlet işletmelerinin, bankacılık gibi bazı sektörlerde hala 

önemini koruduğuna da yer verilmiştir. Özellikle tarım ve enerji sektörlerinde 

kamu mali desteğinin geri çekilmesi sonucunda fiyat çarpıklıklarının azaldığı 

gözlenmiştir. Özelleştirmeyi hızlandırmak için yeni bir girişim başlatılmış, fakat 

özelleştirme gelirleri bugüne kadar çok sınırlı kalmıştır. Hükümet, 2003 yılında 

Tekel ve Türk Telekom,  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Milli 
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Piyango gibi bazı kilit devlet işletmelerini özelleştirmek için yeni bir girişim 

başlatmıştır.62  

ŞEKİL 1: Yıllar İtibariyle Özelleştirme (Milyon $) 

 
Kaynak: TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

2004 yılı raporunda son 5 yılda, modern ve belli kurallar temelinde işleyen 

bir ekonomik yapı tesis etme amacıyla ekonomi politikası üzerindeki siyasi 

müdahaleyi azaltmak ve gerekli hukuksal ve kurumsal çerçeveyi oluşturma 

yönünde önemli gelişmeler kaydedildiğine, aynı dönem içinde fiyat sapmalarında 

da azalış sergilendiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca Merkez Bankası’nın özerkliği 

arttırılmış; elektrik, şeker ve tütün piyasaları liberalleştirilmiştir. Petrol piyasası ile 

ilgili alınan özelleştirme kararı, Ocak 2005’de hayata geçirilecek olması olumlu 

bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Tarımsal destekleme fiyatları, doğrudan gelir 

desteğine dönüştürülmüştür. Tütün ve şeker fiyatlarının devlet kurumları yerine 

piyasa arz ve talep dengeleri tarafından belirlenmeye başlanması; ayrıca 

anayasal değişiklikler ve diğer gerekli düzenlemelerin devlet hakimiyetindeki 

sektörlerin özelleştirilmesine olanak sağlayacak biçime getirilmesi de olumlu 

gelişmeler arasında sayılmıştır. Elektrik, doğal gaz, petrol ürünleri gibi bazı mal 

fiyatlarının ise halen kontrol altında olduğu ifade edilmiştir.  

                                                 
62 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yıllar İtibariyle Özelleştirme İşlemleri,    
http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/2003_uygulamalar.htm (01.03.2007) 
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2005 İlerleme Raporu’na göre ise önceki yıllarda olduğu gibi, 2004’de de 

özelleştirme gelirleri düşük sayılabilecek bir düzeyde kalmış ve GSYİH’nin 

%0.8’ine tekabül etmiştir. TEKEL’in alkol üretim tesislerinin blok satışı ile Türk 

Hava Yolları hisselerinin halka arzı gerçekleşmiştir. 2005’in ilk dokuz ayındaki 

özelleştirme gelirleri toplam 1.1 milyar Euro’ya tekabül etmektedir. Bunun 

yanısıra, TÜRK TELEKOM’un %55’inin, TÜPRAŞ ile Galata ve Mersin 

limanlarının %51’inin özelleştirilmesi, diğer bazı küçük işlemlere ilave olarak 

toplam özelleştirme gelirlerine 15 milyar Euro ilave etmektedir. Özel sektörde 

kamunun ağırlığı 1985’den bu yana büyük ölçüde azalmış olmakla birlikte, 

KİTlerin , tarım dışı sektörler içindeki payı halen %5’e tekabül etmektedir.  

En son yayınlanan 2006 İlerleme Raporunda ise, özelleştirme gelirlerinin 

2005 yılında GSYİH’nın %2.8’i oranında gerçekleştirildiğine değinilmiştir. 

TÜPRAŞ ve ERDEMİR en büyük özelleştirilmeleri oluşturmuştur. TÜRK 

TELEKOM’un özelleştirilmesi tamamlanmıştır. Elektrik dağıtımındaki 

özelleştirmede gecikmeler meydana gelmiştir. İş sektöründe kamunun oranı, 

tarım dışında, %5’e indirilmiştir.63  

B. Piyasa Topolojisi  

İşleyen bir piyasa ekonomisi için diğer bir koşul piyasaya giriş ve çıkış 

önünde engellerin bulunmaması gerekliliğidir.  

Komisyon ilerleme raporlarına göre, piyasaya giriş ve  çıkışların  önünde 

büyük bir  engel bulunmamakta ve piyasa ekonomisinin işleyişi için hukuki 

çerçeve büyük ölçüde kurulmuş durumdadır. Ek olarak, sermaye girişleri veya 

sermaye kazançlarının yurt dışına çıkarılması üzerinde de miktar kısıtlamaları 

yoktur.  

                                                 
63 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, (2005), Yıllar İtibariyle Özelleştirme İşlemleri,    
 http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/2005_uygulamalar/2005_uygulamalar.htm (01.03.2007) 
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1998 yılında, yeni kurulan bağımsız Rekabet Kurumu rekabet ihlalleriyle 

ilgilenmeye başlamıştır. Uluslararası tahkime imkan sağlamak için, bir anayasa 

değişikliğine gidilmiştir. Bu düzenleme, enerji, telekomünikasyon ve altyapı 

sektörlerinin özelleştirilmesini kolaylaştırmakta ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmaktadır. Ancak, mevcut 

mevzuatın uygulamasında iyileştirme gerekliliği devam etmektedir.  

İlerleme raporlarına göre 1995 yılı içerisinde 22.872 işletmenin kurulduğu 

ve 19.255 işletmenin kapandığı gözlemlenmiştir. 

2000 yılının ilk yarısında, 27.500 kadar yeni işletme kurulup (toplam 

işletme sayısının %15’ine yakını), aynı dönemde, 8.000 kadar işletmenin tasfiye 

edilmiş olması piyasaya giriş ve piyasadan çıkış önünde önemli kısıtlamaların 

olmadığını göstermektedir.  

2002 İlerleme Raporuna göre, 2001’in ilk dokuz ayında, yaklaşık olarak 

35.000 yeni şirket tescil edilirken, 12.500 kadar işletme tasfiye edilmiştir. 

Piyasaya girişlerin azalması ve kapanışların artması ekonomik durgunluğun 

etkilerini yansıtmaktadır. 2001 yılı ve 2002’nin ilk yarısında piyasaya giriş ve 

çıkış miktarının ortalama mevcut işletmelerin %10'una tekabül ettiği 

gözlemlenmiştir.  

Diğer yandan, KOBİ’lerin mali sektörden sermaye temin etmede 

karşılaştıkları ciddi zorluklar ve gerekli yasal prosedürlerin hızlı biçimde 

tamamlanmasına engel olan ağır bürokratik engeller kolaylaştırılmalıdır. Yüksek 

reel faiz oranları ve yüksek derecede kamu borçlanma gereğinin bir sonucu 

olarak özel ve kamu bankaların özel sektöre kredi vermeye isteksiz olması da 

piyasaya girişlerin gerilemesinde etkili olan diğer faktörlerdir.  

Yabancı şirketler, çoğu zaman, uzun ve karmaşık bürokratik prosedürler 

nedeniyle zorluk çekmektedir. 2002’de şirket tescil usulleri basitleştirilmiş ve 

düzeltilmiştir. 
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 17 Haziran 2003’de kabul edilen dolaysız yabancı yatırım üzerine bir 

çerçeve yasa, bürokratik işlemleri basitleştirmektedir. Ayrıca, 2003 yılında, İcra 

ve İflas Kanununa ilişkin değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. 

ŞEKİL 2: Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı 
 

 
Kaynak: TÜİK- İş İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do 

Buna karşı, 2002 yılından itibaren devlet hakimiyeti altındaki piyasaların 

serbestleştirilmesi konusunda önemli yol kat edilmiştir. Daha önce, kamunun 

ağırlıklı olduğu elektrik, doğal gaz, tütün, alkol ve şeker piyasaları, rekabete 

açılmıştır. Özellikle bankacılık sektöründe, piyasadan çıkış, sıkı kurallara 

bağlanmış olup,  uluslararası standartlar daha sıkı uygulanmaktadır.  

2005 yılı raporunda da piyasaya giriş ve çıkış koşulları konusu bir önceki 

raporda ifade edilen tespitlerle paralellik göstermiştir. Özellikle piyasadan çıkış 

önünde engeller gözlemlenmiştir. Türkiye’de piyasa ekonomisinin hukuki 

çerçevesi büyük ölçüde tamamlamış olmakla birlikte, uygulamada daha da 

ilerleme sağlamalıdır. 

2004 yılında yaklaşık, 85.000 şirket kurulurken, 24.000 şirket iflas etmiştir. 

Madencilik ve telekomünikasyon alanlarında sektöre özel mevzuatlar 2004’te 

kaldırılmıştır.  
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TABLO 2: Şirket, Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı İşyerlerinin Bir Önceki Yıl Aynı Dönemine 
Göre Değişimi (%) 

Şirket, kooperatif ve Değişim Değişim
 ticaret ünvanları 2005 2006 (%) 2005 2006 (%)
Şirketler ve kooperatifler
     Kurulan   3 165   3 974 25,6   42 999   48 460 12,7
     Kapanan    608    651 7,1   7 502   8 306 10,7
Ticaret Ünvanlı İşyerleri
     Kurulan   3 230   3 560 10,2   44 663   48 675 9,0
     Kapanan   1 462   1 954 33,7   15 777   21 239 34,6

Kasım Ocak-Kasım

 
Kaynak: TÜİK- İş İstatistikleri  http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do 

2006 yılı raporuna göre de, piyasadan çıkışa engellerin olduğu 

belirtilmektedir. 2005 yılında, yaklaşık 100.000 işletme kurulmuş, 26.000’den 

fazla firma batmıştır. Bu rakamlar, 2004 yılına göre %5 daha yüksektir. 

Sivil havacılık, deniz ulaşımı, karayolu ulaşımı, yer hizmetleri, yatçılık, 

yayıncılık, elektrik, finansal şirketler, özel iş bulma ofisleri, turizm, eğitim ve 

savunma sektörlerinde yabancılara yönelik kısıtlamalar hala devam etmekte ve 

piyasa koşullarını olumsuz etkilemektedir.  

C. Hukukun Üstünlüğü ve Sözleşmelerin Devamlılığı 

İşleyen bir serbest piyasa ekonomisinin bir ülkede var olabilmesi için 

gerekli bir başka etken ise, hukukun üstünlüğü ve sözleşmelerin devamlılığı 

prensibi temelinde mülkiyet haklarını içeren düzenlemeleri kapsayan yasal bir 

sistemin olması ve bu yasalar ile düzenlemelerin icra edilebilmesi gerekliliğidir. 

Yıllık ilerleme raporlarına bakıldığında genel olarak işleyen bir piyasa 

ekonomisi için gerekli hukuki sistemin bulunduğu vurgulanmaktadır. Ancak 

mevzuatın ve sözleşmelerin uygulanmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Ayrıca, hukuki sistemin etkinliği ve şeffaflığının da 

arttırılması gerekir. 

1999 yılında Rekabet Kurumu rekabet hakları ihlalleri alanındaki 

çalışmalarına başlamış; bunun yanında bankacılık kanununda değişiklikler 
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gerçekleştirilerek sektördeki şeffaflığı arttırma amacına yönelik sıkılaştırılmış 

düzenlemeler getirilmiştir. 1999 ve 2000 yılları sürecinde mülkiyet hakları açık 

şekilde oluşturulmuştur.  

Tüm ilerleme raporlarında, bürokratik işlemlerin hukuki sürecin yavaş 

işlemesine sebep olduğunun altı çizilmiştir. Yasama sürecinin yavaş 

işlemesinden dolayı, çerçeve mevzuat ile uygulama mevzuatının kabulü 

arasındaki süre uzun olup, bu durum, hukuki çerçevenin öngörülebilirliğini ve 

etkililiğini engellemektedir.  

Özerk kurulların ve mahkemelerin kararlarının yürürlüğe konulması da 

hem yerli hem yabancı yatırımlar bakımından son derece zor ve zaman alıcıdır. 

Bilirkişi sistemi, büyük ölçüde hukuki mütalaa veren paralel bir adli yapıya 

dönüşmüştür. Yargı personelinin sayıca ve eğitim açısından genelde yetersiz 

olması, ticari davaların uzamasına ve hukuki kargaşaya neden olabilmektedir. 

Fikri mülkiyet haklarının uygulanması da yetersiz bulunmaktadır. Ticaret 

hukuku sistemi, kanunların uygulanabilirliği ve sözleşmelerin devamlılığı önünde 

bir darboğaz oluşturmaktadır. Özetle, mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler de 

dahil olmak üzere yasal sistemin yürürlükte olmasına rağmen mevzuatın ve 

sözleşmelerin uygulanmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği bütün 

raporlarda yinelenmiştir. 

D. Makroekonomik İstikrar 

İşleyen bir serbest piyasa ekonomisinin sağlanabilmesi yönünde diğer 

temel etkenlerden biri de makroekonomik istikrar göstergeleridir. 

Makroekonomik istikrar göstergeleri anlamında ele alınan en önemli 

değerlerden ilki ekonomik büyümenin izlediği yoldur. Son dönemde Türkiye 

ekonomisini olumsuz yönde etkileyen faktörler bağlamında; 1998 yılında 

gerçekleşen Rusya’daki bunalım ve 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde 



 74 

gerçekleşen depremler ilerleme raporlarında yapılan değerlendirmelerde göz 

önüne alınmıştır. 

 1994 -1995 arası dönemde %7 olan GSYİH büyümesi, geçen süre 

zarfında, Rusya’daki ekonomik kriz ve Marmara depremi neticesinde; 

gerçekleşen Rusya ile ticaretin küçülmesi ve depremin Türkiye’nin en büyük 

sanayi bölgesini önemli ölçüde etkilemesi ile birlikte 1998’de sadece %2.8 olarak 

gerçekleşmiştir.  

2003 yılı İlerleme Raporuna bakıldığında Irak krizinin etkisinin Türkiye için 

sınırlı kaldığı ifade edilmiştir. Böylece 1998’de büyük ölçüde dış şoka açık olan 

Türkiye ekonomisinin, 2003 yılında dış şoklara karşı direncinin arttığı ortaya 

çıkmıştır.  

Türkiye’de reel GSYİH büyümesi 1997-2002 yılları arasında çok değişken 

bir gelişim göstermiştir. Yıllık ortalama büyüme oranları, %7.5 ve %–7.4 

aralığında değişerek, 1997-2001 döneminde ortalama %1 civarında 

gerçekleşmiştir.  

 



 75 

TABLO 3: Temel Ekonomik Göstergeler 

KRİTERLER 
2001  

  
2002  

 
2003  

 
2004  

 
2005  

 
2006 

 

 

DÖNEMLER 

Milyar dolar 148.2 180.8         239.2 299.4  360.8  380.6 
GSMH Kişi Başına Gelir 

(Dolar) 
2.123 

2.598 
        3.383 4.172   5.008  5.216 

BÜYÜME  (Sabit Fiyatlarla %) - 9.4 7.9 5.9 9.9 7.6  5 

YILSONU 
TAHMİNİ 

İç Borç Stoku  (Katrilyon TL) 
   [İç Borç Stoku  (Milyar $)] 

122.2 
[84.9] 

149.9 
[91.7] 

194.4 
[139.3] 

224.5 
[167.3] 

244.8 
[182.4] 

246.3 
[183.5] 

Dış Borç Stoku  (Katrilyon TL) 
   [Dış Borç Stoku  (Milyar $)] 

55.7 
[38.7] 

92.8 
[56.8] 

88.5 
[63.4] 

91.7 
[68.3] 

86.7 
[64.6] 

88.0 
[65.6] 

Kons. Bütçe Toplam Borç Stoku  Kat. TL 
   [Kons. Bütçe Toplam Borç Stoku Mil.$] 

177.9 
[123.6] 

242.7 
[148.5] 

282.9 
[202.7] 

316.2 
[235.6] 

331.3 
[246.8] 

334.3 
[250.9] 

Toplam Dış Borç Stoku (Milyar $) 113.7 130.2 145.4 161.7 170.0   

 
OCAK 
MART 

 

İhracat  (Milyar $)  31.3 36.0 47.2 63.1 73.1  24.2 
İthalat  (Milyar $) 40.5 51.5 69.3 97.5 116  40.3 
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 75.7 69.9 68.1 64.7 63.0 60.0 
Dış Ticaret Açığı (Milyar $) -10.0 -15.4 - 22.1 - 34.4 - 42.9 - 16.1 

 
OCAK NİSAN 

 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) 3.3 -1.5 - 8.0  - 15.5 -23.0 -8.6  OCAK-MART 
Bütçe Giderleri (Katrilyon TL.) 80.5 115.6 140.4 140.2 - 144.5 54.5 
Bütçe Gelirleri (Katrilyon TL.) 51.4 75.5 100.2 109.9 134.8 50.5 
Bütçe Açığı (Katrilyon TL.) -29.1 -40.1 - 40.2 - 30.3 - 9.7 - 4.0 
Faiz Dışı Fazla (Katrilyon TL.) - 12.0 -5.3 18.4 26.2 35.9 11.3 

OCAK 
NİSAN 

  TEFE (ÜFE) Yıllık Artış (%) 88.6 30.8 13.8 13.9    6.89 4.21 
  TÜFE Yıllık Artış (%) 68.5 29.7 9.3 18.4 8.31 11.16 

MART 

İşsizlik (%) 10.6 11           10.3 10.5 10.3 11.9 OCAK-MART 
 Kaynak:  DPT, Hazine, DİE, TCMB, Maliye Bakanlığı       
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Özellikle 2002 yılı ortasına kadar ekonomideki aşırı dalgalanma 

kırılganlığa sebebiyet vermiştir. Ekonominin 2002 yılının ikinci yarısından 

itibaren toparlanmaya başladığı gözlenmiştir.  Düşük faiz oranlarının sürüklediği 

kuvvetli özel tüketim artışı, artan tüketici kredileri ve özel sektör yatırımlarındaki 

artış yıllık reel GSYİH büyümesini 2003’teki %5.8’lik seviyeden 2004 yılında 

%8.9 seviyesine yükseltmiştir. Özel tüketimde de yüksek artış görülmüş, 2004’te 

bu oran %10 olarak gerçekleşmiş, ancak 2004’ün ikinci yarısında araba 

alımlarında vergi teşviklerini kaldıran mali önlemlerin yürürlüğe girmesinin 

etkisiyle, artış oranları %4 civarına gerilemiştir. Ayrıca, büyüme 2004’ün ilk 

yarısında ikinci yarısından önemli oranda daha yüksek olmuştur. Özellikle 

tarımın GSYİH içindeki oranı gittikçe küçülmüş, sanayi ve ticaretin payı ise artış 

göstermiştir. 

TABLO 4: GSYİH ve Talep Değişimi (%) 
% Değişme 2003/I 2003/II 2004/I 2004/II 
    - GSYİH Büyümesi 8.1 3.9 10.1 13.4 
    - Özel Tüketim 7.8 2.9 10.6 16.4 
    - Kamu Tüketimi -2.3 -2 2.4 -7.9 
    - Gayri Safi Sabit      
Sermaye Yatırımı 11.7 6.3 52.6 52.1 
    - Stok Değişimi 3.6 5.5 3.1 1.4 

Toplam Yurt İçi Talep 10.9 8.5 19.1 21.1 
Kaynak:TÜİK 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=22&tb_adi=Tüketim%20Harcamaları%20İstatistikler 
 
TABLO 5: Tarım, Sanayi ve İnşaat Sektörlerinin GSYİH’ ya Oranı (%) 

GSYİH oranı % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Tarım 14.08 12.06 11.57 11.71 11.24 10.25 
Sanayi                  23.30 25.72 25.23 24.69 24.87 25.38 
İnşaat Sanayii 5.20 5.18 4.11 3.52 3.57 4.37 
Ticaret             19.99 20.96 20.15 19.83 20.61 20.47 

Kaynak: TÜİK- http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=33&tb_adi=Sektörel%20İstatistikler 

2005’in ilk yarısında ithalattaki artışın yavaşlaması, ihracatın biraz 

yükselmesi ve iç talebin genişlemesiyle, GSYİH %4.5 oranında büyümüştür. 

Sanayi ve ticaret sektörleri, büyümenin motoru olmuş, bu inşaat sektöründeki 

hızlı büyümeyle desteklenmiştir. 2006 yılında ekonomik büyüme, gücünü 
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korumuş ve daha dengeli hale gelmiştir. Yıllık reel GSYİH büyüme hızı, 

2005’deki %7.4’lük orandan, 2006’nın ilk yarısında %7’ye inmiştir. 

2006 yılında 2005 yılına göre ihracat %15.9, ithalat %17.3 oranında 

artmış, 2006 yılında ihracatımızın %51.6’sı Avrupa Birliği’ne yapılmıştır. Hızla 

büyüyen Türk ekonomisi, hızla artan dış açıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu 

durum ağırlıklı olarak, yapısal reformların son derece yavaş ilerlemesinden ve 

yatırım harcamalarındaki yüksek hacimli artıştan kaynaklanmaktadır. Buna 

karşın hızla mali ve parasal disiplin tedbirleri uygulamaya konmuş ve sonuç 

alınabilmiştir. Yakın tarihli yüksek frekans göstergeleri, mali ve parasal 

politikalardaki değişikliklerin etkili olduğunu göstermektedir. Kişi başına düşen 

ortalama gelir, 2005’deki AB-25 ortalamasının %25’inden biraz fazla olmuştur.  

 
TABLO 6: Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon $) 

 
Kaynak :Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, Haziran 2007 

2005 yılında cari işlemler açığı artış göstererek GSYİH’nın %6.3’üne 

çıkmıştır. 2006’nın ilk yarısında, iç talepteki güçlü artış, yüksek petrol fiyatları ve 

düşük turizm gelirlerinin etkisiyle, bu açık daha da büyüyerek, GSYİH’nın 

%7’sine ulaşmıştır. Özelleştirmeden elde edilen yüksek gelirler sayesinde, döviz 

rezervlerinin artırması Türkiye’yi cari açığını karşılayabilecek durumda 

tutmaktadır. Cari açık, orta vadede ihracat potansiyelini artırarak, dış kaynaklı 

zafiyetleri azaltmaya yardımcı olması gereken büyük yatırımlardan da 

kaynaklanmıştır. 
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Türkiye ekonomisinin işleyen serbest piyasa ekonomisine geçişi önündeki 

en büyük sorunlardan bir tanesi kronik enflasyondur. 1990’lardan itibaren 

yönetime gelen koalisyon hükümetlerinin istikrarsız tutumları sebebiyle sürekliliği 

sağlanamayan ekonomik programlardan dolayı enflasyon daha da çok 

beslenmiş ve artmıştır. Özellikle, 1990’larda koalisyon hükümetlerinin bir 

çoğunun kontrol altında tutamadığı yüksek kamu harcamaları yüksek 

enflasyonun kronikleşmesinin bir diğer sebebidir. 1994’de yüksek enflasyon 

Türkiye’de %105 olarak doruk noktasına ulaşmıştır. 1999 yılında yönetime gelen 

3’lü koalisyon hükümeti sayesinde istikrarlı bir şekilde uygulanmaya başlanan 

IMF destekli ekonomik program sayesinde kronikleşen enflasyon yıl sonunda 

%100 civarından, 2000 ortalarında %35 civarına inmiştir. Türk ekonomisi, 

1994’te gelişen mali krizden sonraki en büyük ikinci mali krizi 2001 yılında, bir 

diğerini de 2003 yılında yaşamıştır. Bu krizler sonucu enflasyonist baskılar 

yeniden canlanmıştır. 2000-2001 döneminde yürürlüğe konan Enflasyonla 

Mücadele Kanunu ile birlikte enflasyon 2001 yılında TÜFE’de %33’e inmiştir. 

Ancak, Şubat 2001 Mali krizi ile birlikte aylık TÜFE artışı 2001 yılı sonunda yıllık 

%68,5’e kadar çıkmıştır. 2003 yılına gelindiğinde ise enflasyonist baskılar uzun 

bir dönem sonrası tek parti hükümetinin süreklilik arz eden ekonomi politikaları 

sayesinde gerilemiştir. Ayrıca, 2003 yılı sonunda TÜFE %9,3 olarak 

hesaplanmıştır. Tek partili hükümetin uyguladığı sıkı maliye ve bütçe politikaları 

ile enflasyon sorunu büyük ölçüde çözülmüştür. 2004 ve 2005 yıllarında 

enflasyondaki düşüş yüksek enerji fiyatlarına rağmen başarılabilmiştir.  

Enflasyonist baskının devamlı olarak düşmesini sağlayan başlıca etkenler 

sıkı maliye ve para politikaları, Türk Lirasının güçlü olması ve yıl sonu enflasyon 

hedeflerinin yakalanması konusundaki kararlılıkla bağlantılı olarak 

gerçekleştirilen ücret anlaşmalarıdır. Enflasyon 2005 yılında yıllık %8.31 olarak 

gerçekleşmiştir.   

Son birkaç yıldır Türkiye’de, kronik enflasyon işleyen bir serbest piyasa 

ekonomisi önünde engel olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye 1998’ten bu 
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yana önemli bir gelişme sergilemiştir. 2006 yılında tütün ve alkol üzerindeki 

vergilerin artırılmasına ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen, enflasyonu 

azaltmaya yönelik politikalar sayesinde, Aralık 2005’de enflasyonun %7.7’ye 

düşürülmesi sağlanmıştır. Bu süreç, sıkı mali politikalar, verimlilikteki büyük 

gelişmeler ve Türk Lirası’nın gücü sayesinde yürütülebilmiştir. Ancak, Türk 

Lirası’nın zayıflaması ve yüksek enerji fiyatları 2006 sonlarına doğru yakın 

zamanda bu süreci tersine çevirmiştir. Ağustos 2006’da tüketici fiyatlarına göre 

enflasyon yaklaşık %11 civarında seyretmiştir.  

Son derece önemli bir diğer makroekonomik gösterge olan işsizlik, 1997 

ve 2001 döneminde giderek yükselmiş, 2000 yılın ilk çeyreğinde % 8.3 artmış ve 

2002 yılının ilk yarısında %11’lik düzeye çıkmıştır. İşsizlik oranının 

yükselmesindeki en önemli etkenler yaşanan ekonomik krizler, bankacılık 

sektörü ve KİTlerin yeniden yapılandırılması çabalarıdır. 

2004 yılından itibaren istihdamdaki büyüme işsizlik oranında düşüşe yol 

açtıysa da göreceli olarak işsizlik halen yüksek düzeyde seyretmektedir. 

Ekonomik genişlemeye rağmen yaratılan iş sayısı azdır. “İş Gücü Araştırmasının 

(Labor Force Survey)” istatistiklerine göre 2004 yılında işsizlik ortalama %10.3 

seviyesine gelmiştir. 2005’in ikinci çeyreğinde işsizlik oranı bir sene öncesine 

oranla kabaca %1 düşüş göstererek %10 olmuştur. 2006 raporuna göre de 

yüksek büyümeye rağmen, az sayıda yeni istihdam yaratılmıştır. İşsizlik oranı 

%8 - 10 civarındadır. İşgücü arz ve talebi arasında yetenek uyuşmazlığı ve 

işgücü piyasasının katılığı, istihdam yaratılmasını güçleştirmektedir. İşsizlik 

gençler arasında %18 civarındadır.  
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TABLO 7: Kurumsal Olmayan Sivil Nüfusun Yıllar ve Cinsiyete Göre İşgücü Durumu 
                    
(Bin kişi, 
15+ yaş)                           

  

  

Yıllar 

Kurumsal               
olmayan                 

sivil               
nüfus 

İşgücüne 
katılma 

oranı          
(%) 

İşsizlik 
oranı                                    

(%) 

Tarım 
dışı 

işsizlik 
oranı                   

(%) 

İstihdam                     
oranı          

(%) 

İşgücüne 
katılma 

oranı          
(%) 

İşsizlik 
oranı                                    

(%) 

Tarım 
dışı 

işsizlik 
oranı                   

(%) 

İstihdam                     
oranı                      

(%) 

İşgücüne 
katılma 

oranı          
(%) 

İşsizlik 
oranı                                    

(%) 

Tarım 
dışı 

işsizlik 
oranı                   

(%) 

İstihdam                     
oranı                      

(%) 

                            
TOPLAM ERKEK KADIN 

                            

1996 62,019 54.1 6.3 10.6 50.7 77.6 6.4 9.1 72.6 31.0 6.1 18.9 29.1 

1997 63,154 52.2 7.2 11.0 48.4 77.2 6.5 8.6 72.2 27.6 9.4 22.6 25.0 

1998 64,290 53.8 6.7 11.0 50.1 77.5 6.8 9.5 72.3 30.4 6.6 18.1 28.4 

1999 65,422 51.0 7.4 10.8 47.2 74.7 7.1 9.1 69.4 27.6 8.0 18.4 25.4 

2000 66,187 49.9 6.5 9.3 46.7 73.7 6.6 8.4 68.9 26.6 6.3 13.5 24.9 

2001 67,296 49.8 8.4 12.4 45.6 72.9 8.7 11.3 66.5 27.1 7.5 17.7 25.1 

2002 68,393 49.6 10.3 14.5 44.4 71.6 10.7 13.3 63.9 27.9 9.4 19.8 25.3 

2003 69,479 48.3 10.5 13.8 43.2 70.4 10.7 12.6 62.9 26.6 10.1 18.9 23.9 

2004 70,556 48,7 10,3 14.3 43,7 72.3 10.5 13.1 64.7 25.4 9.7 19.6 22.9 

2005 71,611 48.3 10.3 13.6 43.4 72.2 10.3 12.4 64.8 24.8 10.3 18.8 22.3 

2006 72,606 48.0 9.9 12.6 43.2 71.5 9.7 11.3 64.5 24.9 10.3 17.9 22.3 

2007 Nisan 73,339 47.9 9.8 12.4 43.3 71.2 9.8 11.4 64.2 25.1 9.6 16.3 22.7 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları 

Sonuç olarak işsizlik istihdam arz ve talebi arasındaki  uyuşmazlık ve 

istihdam piyasasının katılığı yüzünden oldukça yüksek kalmış ve göreceli olarak 

kalıcılık göstermiştir. İşsizlik genç nüfus arasında daha yüksek düzeydedir 

(2005’in ilk çeyreğinde %20.5) ve iş arayanların yarısından fazlası için uzun 

dönemli bir olgudur. Ücret almayan aile işçilerinin hesaba katılmadığı tarım 

sektöründe işsizlik oranının düşüklüğü ekonomide yüksek oranda gizli işsizliğin 

mevcudiyetine işaret etmektedir. 2005’in ilk çeyreğinde istihdam oranı (15 yaş 

ve üstü işçilerdeki) 2004’ün ilk çeyreğindeki %40.2’ye göre az bir artış 

göstererek %41.3’e çıkmıştır. Öte yandan, erkekler arasındaki istihdam oranı 

2003’deki %62.9’dan 2004’de %64.7’ye yükselirken, kadınlar arasındaki istidam 

oranı %25’i altında seyrederek düşük düzeyde kalmaya devam etmiş; bu sorun 

2006 raporunda da çok yakın rakamlarla ifade edilmiştir. 

Özetle, Türkiye’nin, özellikle makroekonomik dengesizliklerini azaltmak 

suretiyle, işleyen bir piyasa ekonomisine doğru önemli ilerlemeler kaydettiği 
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gözlemlenmektedir. Ancak, istikrar politikalarını sıkı bir şekilde sürdürmek ve 

yapısal reformlara doğru ilave kararlı adımlar atılması şartıyla, Avrupa Birliği 

içindeki rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle de başa çıkma kapasitesi 

arttırılmalıdır. 

E. Temel Makroekonomik Politikalar Hakkında Siyasi Fikir Birliği 

İşleyen bir serbest piyasa ekonomisinin sağlanabilmesi yönünde bir 

başka etken de, ekonomik politikaların gerekleri hakkında geniş bir fikir birliğine 

ulaşılmasıdır. 

Türkiye’de temel siyasi, sosyal ve iktisadi güçler arasında ekonomi 

politikası hakkında görüş birliği bulunmaması makroekonomik istikrarı baltalayan 

en önemli unsurlardan bir tanesidir. Siyasi gerginlik ve ekonomi programının 

güvenilirliğinin azalması, yaşanan mali krizleri hızlandıran en önemli 

etkenlerdendir. 

Türkiye’de 1990’lardan itibaren yapılan seçimlerde hiçbir parti halkın 

çoğunluğunun oylarını toplayamadığı için kurulan koalisyon hükümetleri dönemi  

başladı. Bu süreç siyasi istikrarsızlık ve ekonomik bunalımları da beraberinde 

getirdi. Anlaşamaya varamayan koalisyon hükümetleri birbirlerine verdikleri 

ödünler ile başarılı bir politika izleyemediler ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle 

birçok soruna etkin çözüm bulamadılar. Bu durum 2002 yılı Kasım ayında 

yapılan seçimlerle tek başına çoğunluğun oyunu alan bir hükümet iktidara 

gelene kadar sürdü. 

1998 yılında ilk kez hazırlanan Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu’nda 

Komisyon, siyasi istikrarsızlığın Türkiye ekonomisinde yarattığı büyük zararın 

altını önemle çizmiştir. Ekonomi konusunda ortak bir görüş birliği içerisinde 

olamayan, sürekli değişen hükümetler ve muhalefetler sonucunda ekonomik 

programların istikrarlı bir şekilde devamında zorluklar yaşanmıştır. Bu durum, 

genel anlamda 1999 seçimlerine kadar böyle devam etmiş ancak, 1999 
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seçimleri sonrasında parlamentoda çoğunluğa sahip üç partili bir koalisyon 

hükümeti kurulmuştur. Bu 3’lü koalisyon sayesinde IMF ve Dünya Bankası 

destekli ekonomik programların ve reformların kararlılıkla devamı uzun bir 

zamandan sonra ilk kez sağlanmıştır. 

Ancak bu istikrarlı süreç de uzun sürmemiş ve sonunda 3’lü koalisyon 

içerisinde meydana gelen sorunlar nedeniyle, ülke mali krize sürüklenmiş, 

ekonomik program ve devamında gerekli olan reformların uygulanması sekteye 

uğramıştır. Kasım 2002 erken seçimleri ile birlikte uzun yıllar sonra ilk kez tek bir 

parti hükümeti, parlamentoda etkin bir çoğunluğa sahip olarak göreve gelmiştir. 

Yeni hükümet, kendisinden önceki koalisyon hükümeti tarafından son döneme 

başlatılan yapısal reformları desteklemiş ve devam kararlılığını göstermiştir. 

2004 İlerleme Raporu’nda, bunun önemi üzerinde durulmuş; son beş yılda, 

siyasi müdahalelerin azaltılması ve modern ve kurallara dayanan bir ekonomi 

için gerekli yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması konusunda önemli 

ilerlemeler sağlandığına dikkat çekilmiştir. Buna rağmen, ekonominin 

sorumluluğunun beş ayrı bakanlık arasında paylaştırılmış olmasının, etkin 

şekilde politika yapılması, koordinasyonu ve uygulanmasının önünde engel 

teşkil ettiği de rapora eklenmiştir.  

2005 İlerleme Raporu’nda ekonomik politikanın temel hedeflerine ilişkin 

uzlaşmanın sağlam kalmayı sürdürmesine karşın, yüksek siyasi ve sosyal 

maliyetler ve daha fazla yarara ilişkin endişelerin, reformların kararlı biçimde 

uygulanmasını güçleştirebileceğine değinilmiştir. Türkiye ve Uluslararası Para 

Fonu (IMF) arasındaki 2002-2004 Stand-by Anlaşmasının (SBA) sona ermesini 

takiben, hükümet ilk defa kendi ekonomik programını açıklamıştır. IMF 

tarafından talep edilen, sosyal güvenlik sektörünün reformu gibi, bazı öncelikli 

önlemlerin uygulanmaya konması uzun zaman almıştır. Bunun yanı sıra, 

hükümet, bölgesel vergi teşvikleri düzenlemelerindeki değişiklikler gibi, bazı 

duruma göre (ad hoc) politika değişikliklerini uygulamaya koymaya çalışmıştır. 



 83 

Bu gibi önlemler, mali sürdürülebilirliği tehlikeye sokmakta olup, reform 

programının genel inandırıcılığını da zedeleyebilir. 

Türkiye’de ekonomik politikaların yapılması ve uygulanması hayli 

bölünmüş ve eşgüdümden uzaktır. Bu zafiyeti idrak eden hükümet kamu 

kurumlarının kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin kanunları gözden geçirme 

niyetini açıklamıştır. Ayrıca hükümet, Aralık 2004’de 2005-2007 döneminde mali 

politika ve yapısal reformlara ilişkin tutarlı bir politika çerçevesi içeren yıllık 

Üyelik Öncesi Ekonomik Programını64 sunmuştur.  

2006 raporuna göre, hükümet makro ekonomik istikrar ve yapısal 

reformlar üzerindeki uzlaşmayı büyük ölçüde sürdürmüştür. Ekonomik politikalar 

özellikle IMF’yle yapılan “stand-by” düzenlemesi ve Dünya Bankası’nın 

“Program Amaçlı Kamu Sektörü Geliştirme Politikası Kredisi”65 yardımıyla 

                                                 
64 DPT, (2003), Katılım Öncesi Ekonomik Program, 
http://www.dpt.gov.tr/abigm/tabi/koep/koep.htm (10.06.2007) 
Katılım Öncesi Ekonomik Program (Pre-Accession Economic Program): Aday ülkelerin AB'ye üyelik 
yönünde gerçekleştirmeyi hedefledikleri ekonomik reformların ve üyelik sonrası Ekonomik ve Parasal 
Birliğe katılmaya yönelik hazırlık durumlarının izlenmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından 2001 
yılı içerisinde "Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci" (The Pre-Accession Fiscal Surveillance Procedure) 
başlatılmıştır. Söz konusu izleme mekanizması; bildirim (Notification) ve katılım öncesi ekonomik 
programdan (Pre-Accession Economic Programme, PEP) oluşmaktadır. Mali Bildirim çerçevesinde aday 
ülkeler, her yıl AB muhasebe sistemine uygun olarak, bütçe açıklarına ilişkin verileri ve ülkenin borçluluk 
durumunu AB Komisyonuna iletmektedir. 
Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) çerçevesinde, aday ülkeler, orta dönem makroekonomi 
politikalarının hedeflerini, kamu maliyesinin amaçlarını ve yapısal reformların önceliklerini içeren dört 
yıllık bir ekonomik program hazırlamaktadır. Söz konusu programın amacı, AB ülkeleri ekonomilerine 
yakınsama perspektifinde Kopenhag Ekonomik Kriterlerinin karşılanmasıdır. 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde hazırlanan ve 
Yüksek Planlama Kurulunda kabul edilen ilk KEP 2001 yılı Ekim ayında AB Komisyonuna iletilmiştir. 
Katılım Öncesi Ekonomik Program, dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; son ekonomik gelişmeler, 
makroekonomik çerçeve, kamu maliyesi, yapısal reformlar başlıkları altında toplanmıştır. 
 
65 World Bank, (08.06.2006), Programmatic Public Sector Development Policy Loan (PPDPL), 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=4094
1&Projectid=P071052 (01.04.2007) 
Program Amaçlı Kamu Sektörü Geliştirme Politikası Kredisi (Programmatic Public Sector Development 
Policy Loan - PPDPL): Dünya Bankası tarafından sağlanan kredi, Türkiye’de orta vadede ekonomik 
büyümeyi destekleyecek ve sosyal şartları iyileştirecek hukuksal, kurumsal ve yapısal iyileşmelere destek 
vermek amacını taşımaktadır. Bu kredi, 2001 yılında başlatılan program amaçlı krediler setinin devamı 
niteliğindedir. 
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desteklenmiştir. Aralık 2005’te Komisyona sunulan Üyelik Öncesi Ekonomik 

Program, kurumsal kapasitenin oluşturulması ve reformların ileri götürülmesi 

yönünde önemli taahhütler içermesi bakımından iyi bir ilerlemeye işaret 

etmektedir. Hükümet, genel olarak devamlılığı olan bir çizgi izlemiştir. Bütçenin 

ve orta vadeli ekonomik politikanın oluşturulmasına yönelik sorumlulukların 

kamu kurumları arasında dağılmış olmasından olumsuz etkilenilmektedir. 

Kararlar bazen, duruma göre (ad hoc) politikalar vasıtasıyla alınabilmektedir.  

F. Gelişmiş Mali Sektör 

Tasarrufları yatırımlara dönüştürecek mali sistemin varlığı işleyen bir 

piyasa ekonomisinin sağlanması başlığı altında ele alınan diğer göstergedir.  

Özel bankalar ve özel kuruluşların denetiminde bir mali sistemin 

varlığı, işleyen bir piyasa ekonomisinin temel gereklerindendir. Türkiye’de 

bankacılık sistemi, 1990 sonrası gelişim göstermiş ve 1990’lar sonunda özel 

banka faaliyetleri önemli düzeyde artmıştır. Ancak, bu artışa paralel olarak 

gerekli mali sistem reformları yapılamamış ve kontrolsüz bir artış 

gözlenmiştir. Bu da ilerideki krizlerin habercisi konumunda olmuştur. 

TABLO 8: Finans Sektörünün Aktif Büyüklüğü  

 
Kaynak: BDDK, HM, SPK, TSRSB, TSPAKB, TÜİK 
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Avrupa Komisyon’nun 1998 İlerleme Raporu’nda; mali sektörün, Avrupa 

Birliği içindeki bankalarla rekabete açıldığında önemli sorunlarla karşılaşabilecek 

zaaflara sahip olduğunu belirtmiştir. Bankacılık alanında devletin halen önemli 

ölçüde rolünün bulunması son derece önemli bir olumsuz etken olarak 

değerlendirilmektedir. Özellikle, bankacılık alanında devlet bankaları %40’lık bir 

oranda söz sahibidir. Bu oran, 2004’e kadar pek değişmemiştir. Bu konuda 

sağlanan tek gelişme devlet tekelindeki Emlak Bankası’nın tasfiye edilmesi ile 

gerçekleşmiştir. Ayrıca kamu bankasının toplam görev zararı alacakları 1996 

yılında GSMH’nın %3’ü düzeyindeyken, bu oran 2000 yılında %12 civarına 

yükselmiştir.66 

ŞEKİL 3: Görev Zararı Alacaklarının GSMH Oranı 

 
Kaynak: BDDK, (Eylül 2006), Finansal Piyasalar Raporu 

Komisyon’un 2000 İlerleme Raporu’nda ise, Türk mali sisteminin ağır bir 

baskı 

altında olduğu söylenmektedir. Bankaların kamu açığını finanse etmeye 

yoğunlaştığı için, tasarrufları üretken yatırımlara kanalize edemediklerinin 

                                                 
66 TCMB, Kamu Bankalarında Reform, 
http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin/kamubank_web.pdf (10.04.2007) 
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altı çizilmiştir. Mali sektörde gözetim ve denetimin iyileştirilmesinin gerekliliği, 

Aralık 1999’da Mevduat ve Tasarruf Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sekiz 

bankanın büyük zararlarıyla görülmüştür. Haziran 1999’da kabul edilen yeni 

Bankalar Yasası67 Aralık 1999’da değiştirilmiştir. 2000 raporuna göre Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) oluşturulması en önemli 

iyileştirmeler arasında sayılmaktadır.  

2001 yılında bankacılık sektöründe meydana gelen büyük mali kriz Komisyon 

İlerleme Raporu’nda da yer almıştır. Bu krizler, bankacılık sektöründeki önemli yapısal 

zayıflıkları ortaya çıkarmıştır. Şubat 2001 Krizinden sonra borcunu ödeyemeyen 

bankalar TMSF’ye devredilmiştir. BDDK’nın kuruluşunu takiben 2001’de Bankacılık 

Mevzuatı geliştirilmiştir. 2002’ye gelindiğinde ise, bankacılık sektörünün en önemli 

reformlarından biri olan; bankacılık sektöründe piyasadan çıkış sıkı kurallara bağlanmış 

ve uluslararası standartlar daha sıkı uygulanmaya başlanmıştır. Ancak sektörde, toplam 

varlıkların %30’unu elinde bulunduran 3 kamu bankası vasıtasıyla devletin rolü göz ardı 

edilemez boyuttadır. Ayrıca, birçok önemli banka, holding olarak adlandırılan aile şirket 

gruplarının elindedir. Bu gruplar holding içi şirketlere kredi sağlama aracı olarak bu 

bankaları kullanmaktadır. İlaveten raporda, sağlıksız özel bankaların, TMSF idaresine 

alınmakta olduğu ve en büyük iki devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Halk 

Bankası’nın özelleştirme çalışmalarının devam etmekte olduğu ifade edilmiştir. Ancak, 

yatırımlardaki durgunluk sebebiyle, mali sektörün yatırımlar üzerinde etkin olmadığına 

dikkat çekilmektedir. 

 

                                                 
67 Belgenet Haber ve Belge Sitesi, Bankalar Yasası,  
http://www.belgenet.com/eko/k4389.html (10.04.2007) 
Bankalar Yasası: Bankacılığı Avrupa Birliği standartlarına taşımayı öngören Bankalar Yasası, 18 Haziran 
1999 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, 23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" kuruldu. Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve 
bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar 
doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını 
sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili kılındı.  
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TABLO 9: Toplam Aktiflere Göre Yoğunlaşma Göstergeleri 
 

 
* Herfindahl-Hirschman (HHI) İndeksi; herhangi bir endüstrinin tam rekabet veya tekele ne kadar yakın olduğunu 
ölçmede kullanılan yoğunlaşma indeksidir. Herfindahl-Hirschman Yoğunlaşma İndeksi, endüstrideki her firmanın piyasa 
paylarının karelerinin toplamına eşittir. Endüstride tek bir firma varsa (tekel) Yoğunlaşma İndeksi 10.000 değerini alır. 
Buna karşılık, firma sayısı arttıkça indeks değeri küçülür (10.000/n) ve tam rekabette sıfıra yaklaşır. 
Kaynak: BDDK, (Eylül 2006), Finansal Piyasalar Raporu 
Rekabet Kurumu, (25.09.2003), Düzenlemeler ve Politikalar Kongresi, Rekabet, 20.04.2007, 
http://www.rekabet.gov.tr/word/sempozyum/muglasempozyum.doc 
 

2004 İlerleme Raporu’nda, son beş yıl içinde, bankacılık sektörünün 

düzenlenmesi ve denetlenmesinde dikkate değer gelişmeler  kaydedildiği 

belirtilmiştir. Muhasebe standartları, risk yönetimi, kurum içi denetim, kredi, 

sermaye ve öz sermaye yönetimi konuları uluslararası standartlara uygun hale 

getirilmiştir. Ancak, bankacılık faaliyetlerinin daha sıkı bir disiplin altında 

gözlemlenmesi gereği devam etmektedir. banka mevduatlarına sağlanmakta 

olan %100 devlet garantisi uygulamasının Temmuz 2004’de 50 milyar Türk 

Lirası (29000 Euro civarında)68 ile sınırlandırılması da bankacılık sektörü 

düzenlemelerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki 

önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 
                                                 
68 Ekodialog, (2005), Bankacılık: Mevduatlar, Kredilerin Kaynağı Olarak Mevduatlar, 
http://www.ekodialog.com/finansal_eko/fin_eko_konulari5.html (10.03.2007) 

* 
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2005 yılında yayınlanan rapora göre özetle, bankacılık sektörü önemli 

ölçüde güçlenmiş olmakla birlikte, tasarruf sahipleriyle yatırımcılar arasında 

yeterli düzeyde aracılık yapamamaktadır. Mali sektör büyük oranda bankacılık 

sektörünün hakimiyeti altında kalmayı sürdürmüştür. Devlet bankaları ise, 

sektördeki toplam varlıkların yaklaşık üçte birini oluşturmuştur. Bankaların özel 

sektöre verdikleri krediler 2005’de yüzde 6 civarında artmış ve Mayıs ayı 

itibariyle GSYİH’nın yüzde 24.4’üne çıkmıştır69. Bankacılık sektöründe mevduat 

ve kredi faiz oranları arasındaki fark küçülmekte, dolayısıyla rekabet artmakta ve 

risk primleri düşmektedir. Geri dönmeyen kredilerin payı da azalmıştır. 

Bankacılık dışı mali sektör ekonomik genişlemeden faydalanmış ve bono 

piyasalarının ticaret hacmi artmıştır. Ayrıca rapora göre ekonomideki dinamizme 

ve piyasadaki mevcut fırsatlara rağmen risk sermayesinin gelişimi yavaştır. Bu 

durum, yenilikçi projelerin gelişmesi potansiyelini azaltmakta, girişimciliğin önünü 

kapamakta, ve ayrıca, bilgi temelli ekonominin oluşumunu engelleyebilmektedir.  

TABLO 10: Personel Sayısında Yoğunlaşma Göstergeleri 

 
Kaynak: BDDK, (Eylül 2006), Finansal Piyasalar Raporu 
HHI: Bknz açıklama Tablo 9 

2006 İlerleme Raporu’nda banka kredilerinin, 2006’nın ilk çeyreğinde 

GSYİH’nın %110’una yükseldiği kaydedilmiştir. Ortalama borç verme ve 

mevduat oranlarının 2004’de %6’dan 2005 yılı sonunda %4.6’ya düşmesinin de 

                                                 
69 BDDK, (Eylül 2006), Finansal Piyasalar Raporu, 
http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/rapor/bddk/finansalpiyasalar/FPREylul2006.pdf 
(10.03.2007) 
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gösterdiği gibi, bankacılık sektörü güçlenmiş ve mali aracılık gelişmiştir. Banka 

sektörüne yabancı katılımın artması rekabeti artırmıştır. 2006 yılının ortaları 

itibarıyla, çoğunluğu yabancılara ait bankalar, Türk banka varlığının %15’ine 

tekabül etmiştir. Ancak, malların ve öz sermayenin geri dönüşü düşmüştür. Bu 

durum, bankalar için düşen kar marjlarına işaret etmektedir.  

Borsa son yıllarda büyümüştür, ancak Eylül 2006 tarihi itibariyle, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası, borsada işlem gören şirketler listesinde yalnızca 289 

şirketin bulunması nedeniyle küçük kalmaktadır.70 Listede yer alan şirketler, 

önde gelen büyük şirketler ve bankalar ile devlet denetimindeki bazı şirketlerdir. 

GSYİH’nin %50’si civarında bulunan şirketlerin piyasa değeri göreceli olarak 

düşüktür. GSYİH’nın ancak %3 kadarını oluşturan küçük sigorta sektörünü 

bankalar ve çokuluslu şirketler yönlendirmektedir. Banka dışı mali sektör 

büyümeye devam etmiştir.  

2005 ve 2006 yılları içinde mali sektörün denetimi daha da 

güçlendirilmiştir. Ekim 2005’te yeni Bankacılık Yasası kabul edilmiştir. Yasanın 

tam olarak uygulanmasıyla ihtiyaçlar ve gözetimin artması beklenmektedir. Mali 

haklar, leasing, faktoring ve tüketici finansmanı şirketlerinin üzerindeki 

düzenleyici ve gözetim yetkisini BDDK’ya devreden düzenlemelerin mali 

sistemin denetim ve gözetimi açısından faydalı olacağı tahmin edilmektedir. 

III. Ekonominin Rekabet Etme Gücü 

Komisyon tarafından Türkiye için 1998 yılından itibaren hazırlanmaya 

başlanan İlerleme Raporları’nda Ekonomik Kriterler başlığı altında incelenen bir 

diğer başlık ise “Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile başa 

çıkabilme yeteneğine sahip olma kapasitesidir”. Daha önceki bölümde 

bahsedildiği üzere, bu kriterler, öngörülebilirlik, beşeri ve fiziki sermaye kalitesi, 

Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden yapılandırılması ve devletin ekonomi 

                                                 
70 İMKB, (Şubat 2007), Güncel Veriler, http://www.imkb.gov.tr/veri.htm (20.02.2007) 
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politikasındaki rolü, Avrupa Birliği iç pazarıyla ticari entegrasyon ve uyum 

derecesi bağlamında ele alınmaktadır. 

A. Öngörülebilirlik 

Ekonomik kurumların öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar 

alabilmelerine olanak sağlayacak makro istikrar derecesi en başta 

değerlendirilen verilerdendir. 

Ekonomik aktörler, ancak büyük belirsizlikler içerisinde olmayan 

ekonomilerde, ekonominin gidişatının önündeki engelleri ortadan kaldırarak 

ekonomik programları etkin bir şekilde uygulayabilmeyi başarabilirler. Komisyon, 

ilerleme raporlarının çoğunda, Türk ekonomisinde öngörülebilirlik seviyesinin 

oldukça düşük olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, Türk yetkililerin ekonomik 

programları genellikle kısa vadeli olmakta ve etkin bir çözüm 

yaratılamamaktadır.  

Ekonomik öngörülebilirliğin sağlanamamasının başında gelen nedenler, 

uzun yıllar boyunca Türkiye’yi etkisi altına alan ve kronikleşen enflasyon ve 

siyasi istikrarsızlık olmuştur. Ekonomik öngörülebilirliğin sağlanabilmesinde, 

beşeri ve altyapı kaynaklarının ve devlet işletmelerinin yapılandırılmasının da 

önemi büyüktür.  

1999 İlerleme Raporu’na göre, Türk ekonomisi yeterli derecede 

makroekonomik istikrara ulaşılmış değildir. Yüksek enflasyon nedeniyle, 

ekonomik aktörlerin planlama ufku çok kısadır ve kuvvetli bir biçimde likiditeye 

yöneliktir. Ekonomik ortam, ortak pazar çerçevesi içinde, Türk özel sektörünün 

uzun vadeli rekabet gücünü güvenceye almak için gerekli olan uzun vadeli 

yatırım planlarına izin vermemektedir. Yatırım davranışları da istikrarsız parasal 

ortam nedeniyle zarara uğramaktadır. Buna rağmen ekonominin, Rusya krizinin 

neden olduğu çalkantıyı karşılamada önemli derecede bir esneklik gösterdiği de 

göze çarpmaktadır. Ayrıca, iktisadi potansiyelin bir başka kanıtı da Türk 
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firmalarının Gümrük Birliğiyle gelen rekabet artışı karşısında ayakta kalabilmiş 

olmalarıdır.  

2001 ve 2002 raporlarında ise, yaşanan mali krizlerin ekonomik iyileşmeyi 

olumsuz etkilediği ve istikrar programının durmasına neden olduğu belirtilmiştir. 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin güçlendirilmesindeki önemli ilerlemelere 

rağmen, yeterli ölçüde ekonomik istikrar ve öngörülebilirlik sağlanamamıştır. 

Piyasa güveninin sağlanabilmesi, faiz oranlarının aşağı yönde değişmesi ve 

Türk Lirası’nın dalgalanma eğiliminin azalması için kilit rol oynamaktadır. Piyasa 

ve kurumların tam olarak işleyişinin düzenlenmesi amacıyla yapılan pek çok 

reforma rağmen siyasi istikrarsızlık ve kamu sektörünün yüksek borçlanma 

gereğinden dolayı makroekonomik istikrar sağlanamamıştır.  

2004 ve 2005 İlerleme Raporları’nda, öngörülebilirlik ve ekonomik istikrar 

alanında Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmelere yer verilmiştir. Makroekonomik 

istikrarın güçlenmekte olduğu ve ekonomik reform temelleri giderek 

sağlamlaştığı belirtilmiştir. 

 Piyasa yapısı ve işleyişinde siyasi istikrar ve düzenleme ve denetleme 

kurumlarının olumlu etkisiyle sergilenen değişimler, ekonomik ortamın 

gelişmesine katkı sağlamış olmakla beraber, özellikle belirli sektörlerdeki devlet 

müdahalesi devam etmektedir. İş gücü piyasasındaki dengesizlikler de devam 

etmekte ve bu durum kaynakların yanlış tahsisine yol açmaktadır. Ekonominin 

temelleri gelişme göstermekle birlikte, ekonomik reformlar yüksek bir performans 

ve etkinliğe ulaşabilecek dereceye gelememiştir ve uluslararası mali krizlerden 

olumsuz etkilenmektedir.  

2005 İlerleme Raporunda sermaye stokundaki büyümede artış 

gözlemlenmesine rağmen; istikrar ve öngörülebilirlik eksikliğinden dolayı 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları sınırlı kalmıştır. 
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Komisyon ilerleme raporlarında ekonomiye sermaye girişlerinden de söz 

edilmektedir. 2004 İlerleme Raporu’na göre, toplam sabit yatırımlar 2003 yılı 

içinde %10 oranında artmış ve 2004’ün ilk çeyreğinde bu yükseliş devam 

etmiştir. Son yıllarda ekonomiye doğrudan yabancı sermaye girişi GSYİH’nın 

%0.5’inin altında kalmıştır.71 

TABLO 11: Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri ( Fiili Girişler) - Milyon $ 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Uluslararası 
Doğrudan Yatırımlar 
Toplam (Net) 722 805 940 783 982 3.35 1.14 1.75 2.88 9.81 19.8 

Uluslararası 
Doğrudan Sermaye 722 805 940 783 982 3.35 1.14 754 1.54 7.97 16.9 

Sermaye (Net) 722 805 940 783 982 3.35 617 737 1.19 8.21 16.8 

Giriş 914 852 953 813 1.71 3.37 622 745 1.29 8.55 17.4 

Çıkış -192 -47 -13 -30 -725 -22 -5 -8 -100 -336 -657 

Diğer Sermaye* -- -- -- -- -- -- 520 17 349 -238 86 

Gayrimenkul (Net) -- -- -- -- -- -- -- 998 1.34 1.84 2.92 
* Uluslararası Sermayeli Firmaların Yabancı Ortaklarından Aldıkları Kredi 
Kaynak: TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

Özellikle 2005 ve 2006 İlerleme Raporlarında hukuki çerçevenin 

iyileştirilmesi, Doğrudan Yabancı Sermaye Kanunu’nun kabul edilmesi ve 

Yatırım Tavsiye Konseyi kurulması gibi yatırımlar için elverişli bir ortam 

hazırlanması çabalarına rağmen; karmaşık bürokratik yapı, etkin olmayan yargı 

sistemi, fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili sorunlar Türkiye’de iş 

çevrelerinin faaliyetleri önünde engel teşkil etmektedir.  

2006 İlerleme Raporunda da piyasa kuvvetlerinin öngörülebilir ve istikrarlı 

bir ortamda işleyişi alanındaki olumlu gelişmelerin sürmekte oluğu belirtilmiştir. 

Yapısal reformlar ve makroekonomik istikrar sürecinin sonucu olarak, iş 

olanakları ve yatırım ortamı da gelişmektedir. Buna karşılık, devlet yardımlarında 

şeffaflık ve açıklık sorunlarının devamı gibi nedenler piyasaların işleyişini 

bozmayı sürdürmekte ve ekonominin rekabetini sınırlamaktadır. Yakın geçmişte, 

                                                 
71 Hazine Müsteşarlığı, (Şubat 2007), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni,  
http://www.hazine.gov.tr/stat/yabser/ybs_bulten_Aralik2006.pdf (20.01.2007) 
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yaşanan ekonomik kriz ve mali piyasa dalgalanmaları, özel ve kamu sektörünün 

işlediği çevreye bir ölçüde belirsizlik eklemekte; ancak aynı zamanda 

ekonominin şoklara dayanıklılığının gelişmekte olduğunu da göstermektedir.  

B. Beşeri ve Fiziki Sermaye Kalitesi 

Rekabet ve piyasa güçleri baskılarına dayanabilmenin bir diğer önemli 

şartı da, ekonominin güçlü bir altyapıya, yeterli fiziksel sermayeye, etkin ve 

eğitimli bir iş gücü piyasasına ve koşullarına sahip olmak gerekliliğidir.  

Türkiye’nin beşeri sermaye koşulları hakkında 1998 yılından beri 

yayınlanan tüm İlerleme Raporlarında, Türk genç nüfusunun potansiyel olarak 

büyük bir ekonomik avantaj olduğu belirtilmektedir.  

1998 yılı raporuna göre, 1997-1998 eğitim öğretim yılında zorunlu 

eğitimin 5 yıldan 8 yıla yükseltilmesi de olumlu gelişmeler arasındadır. Ancak, 

kamusal sağlık ve eğitim sistemlerinin yetersizlikleri, doğrudan doğruya beşeri 

sermayenin kalitesini ve böylece ekonominin rekabet baskılarına dayanma 

kapasitesini olumsuz etkilemektedir.  Nüfusun yaklaşık yarısı 20 yaşından daha 

gençtir ve temel eğitim sisteminin kaynakları, bugüne kadar, bu kesime yeterli 

eğitim olanakları sunamamıştır. Halihazırda, yüksek düzeyde çocuk işgücünün 

olması, bu sorunu ağırlaştırmaktadır.  

Temel eğitim düzeyinde önemli bölgesel dengesizlikler vardır. Özel sektör 

ile eğitim sistemi arasındaki bağlantı, eğitimin içeriğini özel sektörün 

gereksinmelerine göre ayarlamak için yeterli değildir. Bunun durum, lise 

mezunları arasında yüksek işsizlik oranları yaratmaktadır. 

Türkiye’de ücret esnekliğinin nispeten yüksek olmasına rağmen işgücü 

piyasası politikaları genellikle kısa dönemlidir. İşgücü politikaları uluslararası 

standartlara yakınlaştırılmalıdır.  
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2001 yılı raporunda, politika yapma süreçlerinde sosyal katılımın arttığı 

ifade edilmiştir. 2002- 2003 İlerleme Raporları’na göre, kamunun yıllık eğitim 

harcamaları, GSYİH’nin sadece %4’ü dolayında gerçekleşmiştir. Yüksek 

öğrenim görmüş personelin beyin göçü de dikkate alınması gereken bir 

sorundur. 2002 yılında işsizlik sigortası sisteminin başlatılması, özel istihdam 

büroları ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kurulması bu kapsamda atılan olumlu 

adımlardır. Ancak Konsey büyük ölçüde atıl kalmıştır.  

Haziran 2003’de İş Kanunu’nda yapılan değişiklik ve düzenlemelerin 

kabul edilmesi de uluslararası standartları yakalayabilme yolunda önemli bir 

adımdır. Çalışanların yasal durumu iyileştirilmiş ve tatiller, sosyal koruma, esnek 

çalışma saatleri, işten çıkarma tazminatları ve haksız işten çıkarmaya karşı 

koruma gibi önemli işçi hakları resmen tesis edilmiştir.  

2004 ve 2005 yıllarında yayınlanan İlerleme Raporlarına göre, genel 

olarak eğitim seviyelerinde artışın devam ettiği, ancak eğitimin niteliği 

bakımından büyük farklılıkların sürdüğü belirtilmektedir. 

Hızlı nüfus artışı nedeniyle, talebe yetecek eğitim kalitesini yükseltebilmek 

için kaynakların arttırılması gerekmektedir. 2003 yılında %6.9 olan eğitimin 

bütçedeki payı, 2004 yılında %8.8’e, 2006’da %12.4’e yükselmiştir. Ancak, 

eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı halen %4 civarında kalmıştır. Bu 

artış, sadece büyümekte olan genç nüfusun artan harcamalarını değil, aynı 

zamanda eğitimin içeriği ve kalitesini de yansıtmaktadır.  
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TABLO 12: Türkiye’de Beşeri Sermaye Göstergeleri 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Doğuşta Beklenen 
Yaşam Süresi (Yıl) 

Toplam 68,2 68,6 69,0 69,4 70,4 70,6 70,7 70,9 71,1 71,3 71,5 

Erkek 
65,9 66,3 66,7 67,1 68,1 68,2 68,4 68,6 68,8 68,9 69,1 

Kadın 
70,6 70,9 71,3 71,8 72,8 73,0 73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 

Bebek Ölüm Hızı (‰) 

Toplam 40,9 38,8 36,5 33,9 28,9 27,8 26,7 25,6 24,6 23,6 22,6 

Erkek 
45,4 43,2 40,6 37,7 32,3 31,0 29,8 28,6 27,5 26,4 25,3 

Kadın 
36,1 34,3 32,1 29,8 25,4 24,4 23,4 22,4 21,5 20,6 19,8 

Nüfus Artış Hızı (‰) 
18,3 18,0 17,6 16,9 14,1 13,8 13,5 13,2 12,9 12,6 12,4 

Kaba Doğum Hızı (‰) 
23,4 23,1 22,6 21,9 20,2 19,9 19,6 19,4 19,1 18,9 18,7 

Ortaöğretimde Net 
Okullaşma Oranı (%) 

Toplam 38,54 37,87 38,87 40,38 43,95 48,11 50,57 53,37 54,87 56,63 56,51 

Erkek 
43,10 41,39 42,34 44,05 48,49 53,01 55,72 58,08 59,05 61,13 60,71 

Kadın 
33,78 34,16 35,22 36,52 39,18 42,97 45,16 48,43 50,51 51,95 52,16 

İlköğretimdeki Cinsiyet 
Oranı (%) --- 85,63 86,97 88,54 89,64 90,71 91,10 91,86 92,33 93,33 94,11 

Orta Öğretimdeki 
Cinsiyet Oranı (%) 70,07 74,70 75,50 74,74 74,41 75,88 72,32 77,83 80,29 78,76 79,65 

Kadın Milletvekili 
Oranı (%) --- --- --- 4,2 --- --- 4,4 --- --- --- --- 

15-24 Yaş Grubunda 
Okur-Yazarlıkta 
Cinsiyet Oranı (%) 95,8 96,2 96,8 96,6 95,3 95,5 96,3 96,3 95,2 95,5 95,7 

Günlük Asgari 
Beslenme 
Gereksinimini 
Karşılayamayan 
Nüfusun Oranı (% --- --- --- --- --- --- 1,35 1,29 1,29 0,87 --- 

Kişi Başına Yıllık 
Enerji Tüketimi (KEP) 1111 1152 1146 1119 1194 1103 1130 1194 1234 1253 1264 

Kaynak: TUİK http://nkg.tuik.gov.tr/form.asp?id=2 
 
 

Son yıllarda, ilköğretim kurumlarına kayıtlar %95 ile istikrarlı bir oran takip 

ederken, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarına kayıtlarda 2000 yılından 

itibaren gözlenen artış, 2003-2004 döneminde de devam etmiştir. Ancak eğitim 

sisteminde cinsiyet ve yoksulluk konularında önemli eksikliklerin devam etmekte 

olup, orta öğrenimde düşük kız öğrenci kayıt oranları ile eğitimde bölgesel ve 

gelire bağlı farklılıklar özellikle 2004 – 2005 ve 2006 İlerleme Raporlarında 

tekrarlanmıştır. 
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TABLO 13: Öğretim Yılı ve Eğitim (8 Yıllık Zorunlu Eğitim) Seviyesine Göre Okullaşma 
Oranı (%) 

Okullaşma 
oranı 

 

 

İlkogretim  Ortaöğretim                          Yükseköğretim                        

Öğretim 
yılı               TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 

                      

1997/'98  % 84.74 90.25 78.97 37.87 41.39 34.16 10.25 11.28 9.17 

                      

1998/'99  % 89.26 94.48 83.79 38.87 42.34 35.22 10.76 11.81 9.67 

                      

1999/'00 % 93.54 98.41 88.45 40.38 44.05 36.52 11.62 12.68 10.52 

                      

2000/'01 % 95.28 99.58 90.79 43.95 48.49 39.18 12.27 13.12 11.38 

                      

2001/'02 % 92.40 96.20 88.45 48.11 53.01 42.97 12.98 13.75 12.17 

                      

2002/'03 % 90.98 94.49 87.34 50.57 55.72 45.16 14.65 15.73 13.53 

                      

2003/'04 % 90.21 93.41 86.89 53.37 58.08 48.43 15.31 16.62 13.93 

                      

2004/'05 % 89.66 92.58 86.63 54.87 59.05 50.51 16.60 18.03 15.10 

                      

2005/'06  % 89.77 92.29 87.16 56.63 61.13 51.95 18.85 20.22 17.41 

Kaynak: Unıted Nations Human Development Report (2006) 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir diğeri de eğitimli nüfus içerisinde 

bulunan yüksek işsizlik sorunudur. Türkiye’de, kentlerdeki yüksek işsizlik oranı 

ve orta eğitim mezunları arasındaki işsizlik ve düşük ölçekli kadın nüfus 

istihdamı gibi dengesizlikler sorun olmaya devam etmektedir. İşsizlik oranı, 2000 

yılından itibaren ekonomide yaşanan büyümeye rağmen, giderek artmaya 

devam etmiştir. Özellikle 2002 yılından beri, Türk işgücü piyasası oldukça 

yıpranmıştır. İşsizlik 2003 yılında %10,5 düzeyine yükselirken, gençler 

arasındaki işsizlik oranı da %20,5’lere tırmanmıştır. 2006 İlerleme Raporunda 

işsizlerin yalnızca %4’ünden daha az kısmının işsizlik haklarından 

faydalanabildikleri belirtilmiştir. Aktif istihdam politikaları küçük ölçekli olup, 

işsizliğin giderilmesinde kısıtlı bir başarıya sahiptir. Sonuç olarak, iş 

piyasasındaki zorluklar devam etmekte olup, bu amaçla üretilen politikaların 

etkileri sınırlıdır.  
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Son on yılda, Türkiye’de hizmet sektörü zemin kazanırken, tarımın 

ekonomideki payı düşmüştür. 2004 yılında hizmetler sektörü büyüyerek brüt 

katma değere %62 katkı yaparken, tarımın payı %11’e gerilemiştir. Buna karşın, 

toplam istihdamın %43’ünü hizmetler sektörü sağlarken, tarım sektörü de 

istihdamın önemli bir kaynağı olmayı sürdürmüştür ve toplam istihdamın 

%34’ünü oluşturmuştur.  

Fiziki sermaye açısından bakıldığında 1998 yılından beri yayınlanan tüm 

ilerleme raporlarında, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmede 

ilerleme sağlamış olsa da, endüstrinin araştırma ve geliştirme yatırımları hala 

oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 

yapılan yatırımlar GSYİH’nın sadece %0.6’sı oranında kalırken bunun üçte ikisi 

üniversiteler tarafından gerçekleştirilmektedir.  

ŞEKİL 4: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Oranı (‰) 

 
Kaynak: TÜİK 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=8&tb_adi=ARGE%20İstatistikleri&ust_id=2 
 
TABLO 14: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ar-Ge Harcamaları 

  
Cari fiyatlar (TL) 

Satın alma 
gücü paritesi  
(ABD Doları) 

ABD Doları 

  2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Toplam AR-GE 
harcaması  2 197 090 032 

 
2 897 516 250 

 
2 920,1 

 
3 653,4 

 
1 540,7 

 
2 028,0 

 
AR-GE 
harcaması/GSYİH (‰) 

6,1 6.7 6,1 6.7 6.1 6.7 

Kişi başına düşen AR-
GE harcaması  

 
31 283 764 

 

 
40 722 907 

 
41,58 51,35 21,94 28,50 

Kaynak: TÜİK 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=8&tb_adi=ARGE%20İstatistikleri&ust_id=2 
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Türkiye’deki ikili ekonomik yapı da rekabet üzerinde engeller 

oluşturmaktadır. İhracata yönelik endüstri alanlarında yüksek teknolojili üretim 

yapılırken; kayıt dışı sektörde ucuz emekten faydalanılmakta ve daha düşük 

teknoloji kullanılmaktadır.  

1998 – 2006 arası yayınlanan İlerleme Raporlarında, fiziksel altyapı 

eksikliğinin, ekonomik büyüme için potansiyel bir darboğaz olduğunun altı 

çizilmektedir. Özellikle, kara, hava ve deniz yolu işletmelerinin oldukça gelişmiş 

olmasına rağmen, demiryolu ağlarının yetersiz ve eski oluşundan bahsedilmekte 

ve devlet tekelindeki demiryolu işletmelerinin devletin üzerine büyük bir bütçe 

yükü getirdiği belirtilmektedir. Bir diğer önemli çarpıklık ise, altyapı yatırımlarının 

ülke genelinde eşit olmayan şekilde dağılmış olmasıdır. Batı’daki karayolları çok 

gelişmişken, doğuda aynı durum söz konusu değildir. Bunun bir diğer sebebi de 

altyapı yatırımlarının bütçe kısıtlamalarından etkilenmesidir. Örneğin, 

demiryollarının çarpık düzeninin yanı sıra, elektrik ağları da eskimiş ve 

yetersizdir. Petrol ve doğal gaz boru hatları ve enerji bağlantılarının 

genişletilmekte olmasına rağmen daha ileri uygulamalara ihtiyaç vardır. Muhtelif 

petrol ve gaz boru hattı projeleri ve altyapı faaliyetleri de genişletilmektedir. 

Telekomünikasyon ağları yeterli seviyededir ve enerji sektörü reformları da 

elektrik kesintisi riskini azaltma amacı taşımaktadır.  

TABLO 15: Cinsiyete Göre İnternet Kullanım Oranları (%) 2005 
    İnternet  

    Toplam   Kadın   Erkek      

Türkiye 2.10 0.74 1.36 
Kentsel 2.54 0.92 1.61 Bir yıldan daha uzun süredir internet kullanan sayısı                         

Kırsal 1.36 0.43 0.92 
Kaynak: TÜİK 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&tb_adi=Bilişim%20Teknolojileri%20Kullanımı 

2006 raporunda da, hava ve demir yolları ağlarına ilişkin olarak önemli 

değişiklikler gerçekleşmediği ifade edilmiştir. Enerji altyapısına önemli bir katkı 

sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı tamamlanmıştır. Cep telefonu kullanımı 

yaygınlaşmaya devam ederek Mart 2006’da %64’e yükselmiştir. İnternet 
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kullanıcıları düzeyi nüfusun %1’inden %2’sine yükselmiştir. AR-GE harcamaları 

düşük düzeyde kalmaya devam etmiştir. 

TABLO 16: Hanelerde Bilişim Teknolojileri Ekipman Durumu (%),2005 
 

  
Bilişim teknolojilerine                                                                                
sahip olan hane oranı                    

İnternete bağlı araçlara                                                                                             
sahip olan hane oranı     

      
Kişisel bilgisayar  11.62 5.86 
Taşınabilir bilgisayar 1.13 0.74 
El bilgisayarı  0.14 0.08 
Cep/araç telefonu  72.62 3.21 
Televizyon (uydu yayını ve kablo TV 
dahil)                                           97.74 0.05 
Oyun konsolu 2.90 0.02 
Yukarıdakilerden en az birisine 
sahip olan toplam hane  98.35 8.66 

Kaynak: TÜİK 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&tb_adi=Bilişim%20Teknolojileri%20Kullanımı 

C. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Yapılandırılması ve 
Devletin Ekonomi Politikası Üzerindeki Rolü 

Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile başa çıkma 

kapasitesinin diğer bir göstergesi de hükümetin, piyasada rekabet edebilirliği 

çeşitli yöntemlerle etkileme derecesidir. Hükümetler ticaret politikası, rekabet 

politikası, devlet teşvikleri, KOBİ’leri destekleme gibi yöntemleri kullanarak 

ekonomi politikalarının şekillenmesini etkileyebilmektedirler.  

Türk ekonomisinin 1980’de dışa açılımıyla birlikte başlayan ve de halen 

devam eden en büyük sorunlarından birisi özelleştirme sürecinin henüz 

tamamlanamamış olmasıdır. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına 

bakıldığında da, 1998 raporunda, özelleştirme sürecinin, 1980’lerde 

başlamasına rağmen, 1997 yılı sonuna kadar sadece 4,5 milyar dolarlık toplam 

gelir elde edilmesi seviyesinde gerçekleşerek oldukça düşük düzeyde kaldığı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, çoğu verimsiz çalışan kamu işletmelerinin yeniden 

yapılandırılması ekonominin geneli için önemli bir süreç olduğu 

vurgulanmaktadır. 
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2001 yılı İlerleme Raporuna göre, ilk defa 2000 yılındaki hükümet 

döneminde önemli adımlar atılmıştır. Özelleştirme için ayrılmış işletmelerin 

büyükçe kısmı satılmış ve ilk 8 ayda GSYH’nin %3’üne yakın özelleştirme geliri 

elde edilmiştir.  Hemen her İlerleme Raporu’nda özelleştirme faaliyetlerine 

değinen Avrupa Komisyonu, 2001 raporunda devletin özelleştirme 

çalışmalarının yavaşlığından da söz etmiştir. Ayrıca, 1980’de başlayan 

özelleştirme ile bugüne değin elde edilen gelirin GSYH’nin ancak %4’üne denk 

geldiği ve düşük olduğu belirtilmektedir.  

Tarımda ve mali sektörde devlet müdahalesinin giderek azaldığı 

görülmektedir. Bu konuda en önemli düzenlemeler, tütün ve şeker piyasalarını 

serbestleştirmeye yönelik girişimler başlatılması, tarım satış kooperatiflerinin 

özerkliğinin sağlanması ve devlet bankalarına politik müdahalenin kaldırılması 

olmuştur. Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu’nun rolü güçlendirilmiş olup, 

elektrik ve gaz sektörüyle ilgili mevzuatta yapılan en son değişiklikler bağımsız 

düzenleyici kurumlar oluşturulmasını öngörmektedir. Merkez Bankası’nın 

özerkliği arttırılmıştır. Devlet sübvansiyonları azaltılmaktadır. 2002 İlerleme 

Raporu’nda da elverişsiz piyasa koşulları ve potansiyel yatırımcıların ilgisizliği 

nedeniyle özelleştirme girişimlerinin sınırlı kaldığı yinelenmiştir. Kuruluşların 

özelleştirilmesine ilişkin yapılan hazırlıkların maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle elde edilen net gelir de az olmaktadır. Ancak, tarım, enerji ve 

telekomünikasyon sektörlerinde bağımsız denetleme ve düzenleme kurumları bu 

yönde oldukça olumlu rol oynamıştır. Devlet yardımları azaltılmıştır. 2003’te 

hükümetin Tekel ve Türk Telekom gibi önemli devlet işletmelerini özelleştirmek 

üzere yeni bir girişim başlatması olumlu gelişmeler arasında değerlendirilmiştir. 

Sanayi sektöründe ise, tamamen devlet mülkiyetindeki işletmelerin, sektör 

katma değerinin yaklaşık dörtte birini ve istihdamın yaklaşık %12’sini 

oluşturduklarının da Avrupa Komisyonu, 2004 İlerleme Raporunda altı çizilmiştir. 

Birçok durumda, bu işletmelerde personel fazlalığı ve verimsizlik söz konusudur. 

2004 raporuna göre tarım, enerji, telekomünikasyon gibi önemli sektörlerdeki 
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yeniden yapılandırma çalışmaları devlet müdahalelerini gözle görülür ölçüde 

azaltmıştır. Devlet düzenlemelerinin yerini bağımsız düzenleme kurumları 

almıştır. Buna rağmen, AB standartları çerçevesinde, devlet yardımlarının 

gözlem altına alınması şeffaflığı ve reformların uygulanma oranını daha da 

arttırmalıdır. KİTlerdeki verimsiz işçi sayısı da azaltılmıştır.  

2005 İlerleme Raporu’na göre ise devlet yardımı alanında düzenlemelerin 

ve izlemenin eksikliği, şeffaflığı ve genel olarak rekabet ortamını olumsuz 

etkilemektedir. Özelleştirme ve yeni düzenleyici kurumlar alanında iyileştirmeler 

yapılmasına rağmen, devlet teşebbüslerinin sahip olduğu tekelci ve rekabet 

karşıtı imtiyazlar, hala bazı sektörlerde rekabeti bozmaktadır. Rekabet Kurumu 

adil rekabet için çalışmalarını sürdürmekte, ancak yavaş işleyen yargı süreci 

üzerinde etki sahibi olmaması nedeniyle gücü sınırlı kalmaktadır.  

Bunun yanında 1999 raporuna göre Türkiye ekonomisinde, tarım, devlet 

destekli temel sanayi kolları ve bankalar gibi, halen koruma altında ve rekabetçi 

olmayan; devlet desteği olmadığı takdirde varlığını sürdüremeyecek sektörler 

bulunmaktır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Türk özel 

sektörünün belkemiğidir. İmalat sektöründe bu şirketler, toplam işletme sayısının 

%99.5’ini oluşturmakta, toplam istihdamın yaklaşık %61.1’ini sağlamakta ve 

toplam katma değerin %27.3’ünü yaratmaktadır. Kayıt dışı ekonomiden gelen 

ucuz girdilerden yararlanan bu işletmeler, son derece değişken olan Türk 

ekonomisi için önemli bir genel istikrar sağlamaktadırlar. Bu şirketler, yüksek 

derecede bir esneklik yeteneği sergilemekle beraber, uluslararası piyasalarda 

rekabet edebilmeleri için daha da geliştirilmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca 2003 yılı İlerleme Raporu’na göre KOBİ’ler 2002 yılında sanayi 

sektöründeki katma değerin sadece %30 kadarını yaratmış oldukları halde, 

istihdamın yaklaşık %60’ını oluştururlar. Esas olarak aile mülkiyetindeki bu 

işletmeler, Türkiye ekonomisi için önemli bir şok emicilik fonksiyonu yerine 

getirmektedirler. 2004 yılı raporunda KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin istikrarı 
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için taşıdıkları öneme rağmen kredilere ulaşabilmede önemli güçlüklerle 

karşılaştıkları vurgulanmaktadır. Ayrıca, Türk ekonomisindeki çoğu küçük 

işletmenin, çalışma koşulları, sosyal standartlar, sağlık ve çevre standartları gibi, 

AB standartlarına uyum konusunda sorunlarla karşılaşabileceği 

değerlendirilmektedir. 2005 raporunda da KOBİ’ler tüm istihdamın yaklaşık 

%77’sini ve sermaye yatırımın %38’ini oluştururken, katma değere yaptıkları 

katkı sadece %27, ihracat içindeki payları ise %10 olduğu belirtilmektedir. 

Ancak, bu işletmelerin sermayeye erişimlerinin sınırlı olması genişleme ve 

modernleşme kabiliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Verimlilikte bir artış 

sağlanmadığı takdirde, çok sayıda KOBİ gittikçe artan rekabet ortamı sonucu 

varlığını sürdürmekte güçlüklerle karşılaşacaktır.  

TABLO 17: Türkiye İmalat Sanayiinde KOBİ’ler- 2002 

 
Kaynak: KOSGEB, KOBİ Rehberi 

2006 İlerleme Raporu’na göre de KOBİlerin konum ve faaliyetlerinde fazla 

bir değişme görülmemektedir. KOBİler halen istihdamın büyük kısmını 

oluştururken, katma değerin sadece %27’sini yaratmışlardır. Bankacılık sektörü 

borç verme olanaklarını genişlettiği için, KOBİ’lere yönelik finansman olanakları 

iyileşmiştir. Buna karşın, banka kredileri KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının 

sadece %10’unu karşılayabilmektedir.  
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İşletmelerin yeniden yapılandırılması ilerlemiş, iletişim sektöründe olduğu 

gibi bazı sektörlerde özelleştirmeyle desteklenmiştir. Kamu bankalarının yeniden 

yapılandırılması ve özelleştirilmesine yönelik hazırlıklarda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiş ancak süreçte gecikmeler yaşanmıştır. Enerji sektörünün yeniden 

yapılandırılması ve serbestleştirilmesi çabaları da programın gerisinde kalmıştır. 

Özel sektördeki büyük verimlilik kazançları şirketlerin yeniden 

yapılandırılmasının ilerlediğine işaret etmektedir.  

Rekabet politikasında bazı iyileşmeler sağlandığı, ancak, bazı alanlardaki 

eksikliklerin devam ettiği veya daha da olumsuz hale geldiği de 2006 raporuna 

eklenmiştir. Rekabet Kurumu’nun çalışmaları tatmin edici şekilde devam etmiş 

ve Kurum’un piyasadaki rolü özelleştirme süreciyle daha da desteklenmiştir. 

Şirketlerde şeffaflıkta iyileşme görülmüş ve muhasebe standartları 

yükseltilmiştir. Devlet yardımlarının denetlenmesiyle ilgili iyileşme 

sağlanamamıştır. Şeffaf denetim eksikliği ve piyasa bozucu etkilerin 

azaltılmasına yönelik politikalar rekabet koşullarını olumsuz etkilemektedir. 

Düzenleyici çerçeveye getirilen ilave istisnalar nedeniyle kamu alımları 

politikaları, zayıflamaya devam etmiştir.  

D. Birlik İç Pazarıyla Ticari Entegrasyon ve Uyum Derecesi 

 Rekabet baskısına ve piyasa güçlerine dayanabilmek için Avrupa Birliği 

ile ticari entegrasyon ve uyum derecesi de, değerlendirmeye alınan diğer bir 

göstergedir. 

Türkiye, 1995’den bu yana Gümrük Birliği’ne katılım ile birlikte AB’nin 

ticaret ortağı haline gelmiştir. 1995’den bu yana Türkiye Birlik içerisindeki 

rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile mücadelede  oldukça başarılı bir çizgi 

izlemiştir.  

Türk sanayisi Avrupa ve üçüncü ülke sanayilerinin tam rekabetine karşı 

ayakta durmakta ve üçüncü ülke sanayilerinin rekabetinden sadece Ortak 
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Gümrük Tarifesi (OGT) ile korunmaktadır. Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük 

ticaret ortağıdır. Komisyon İlerleme Raporları’nda da AB ile Gümrük Birliği 

çerçevesinde Türk ekonomisinin büyük ölçüde rekabet baskılarına ve piyasa 

güçlerine dayanma yeteneğine sahip olduğu değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık %50’si AB ile yapılmaktadır. Türk 

işletmeleri, yeni rekabet durumuna intibak etmekte büyük sorunlar 

yaşamamıştır. 1990’larda, Türkiye dış ticaretinin mal yapısı hızla iyileşmiştir. AB 

ile sanayi ticaretinin payı hızla yükselmiş; mamul malların payı 1998’de % 78’e 

çıkmıştır.72 AB ile sanayi ticaretinin payı da oldukça yüksektir.  

2000 yılı raporunda AB ile ticari ilişkisinin boyutu ne kadar büyük ise, o 

ülke ekonomi ile ilgili üyelik yükümlülüklerini de o kadar iyi üstlenebilecektir 

denmiştir. Ayrıca Türkiye, Gümrük Birliği sürecinde başarılı şekilde AB ile 

ilişkilerini sürdürmesi sebebiyle bu konuda diğer aday ülkelerden daha avantajlı 

konumdadır.  

Türk ekonomisi dünya ekonomisine de yüksek derecede entegre 

olmuştur. 1998 yılında yayınlanan ilk İlerleme Raporu’na göre 1997 yılında 

ihracat GSMH’nın %29,5’i ve ithalat %23,9’u olarak gerçekleşmiştir. Tarımsal 

ürünlerin Türk ihracatı içindeki payı 1996’da yaklaşık %10 kadar gerçekleşmiştir. 

Sanayi mallarının payı ise,  yarıdan fazlası tekstil ürünleri olmak üzere %80 

civarındadır.  

 

 

 

                                                 
72 Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk İhracatının Gelişimi,  
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/genel.doc (10.06.2007) 
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TABLO 18: İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: KOSGEB, KOBİ Rehberi 
 
 
TABLO 19: İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: KOSGEB, KOBİ Rehberi 
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2001 İlerleme Raporu’nda Türk ihracatının %52’sinin ve ithalatının %50’si 

AB ile yapıldığı ifade edilmiştir. Mali krizin sonuçlarından bir tanesi olan Türk 

Lirası’nın %50 oranında değer kaybetmesi sonucunda Türk mallarının fiyat 

avantajı artmıştır. Buna rağmen, üretimi yüksek içerikli ihraç mallarından ötürü, 

malların üretim maliyetleri artmış ve ihracat sektörü devalüasyonun yarattığı 

avantajdan tam olarak faydalanamamıştır. Bir sonraki yıl yayınlanan raporda ise, 

Türk ihraç mallarının rekabet edebilirliğinin istikrarsız bir rota izlediği yer almıştır. 

2000 yılında ihraç malları piyasasında, Türkiye pazar kaybına uğrarken, ithalat 

hacmi artmıştır. 2001 yılında yaşanan devalüasyonla kayıplar bir ölçüde telafi 

edilse de düşük oranda sermeye birikimi ve üretim artışı nedeniyle işgücü 

verimliliği azalmıştır.  

2003 Kasım ayında yapılan değerlendirmeye göre, AB ile ticaret 

bütünleşmesi istikrarını korumuştur. 2002 yılında, Türkiye’nin toplam mal ihracatı 

ve AB’ye ihracatı, nominal olarak %6 civarında büyümüş; AB’den ithalatı ise, 

toplam ihracata kıyasla önemli oranda daha hızlı artış göstermiştir (%19,8). 

Önceki yıllarda olduğu gibi, ihracat yapısı da iyileşmiştir. İleri sanayi mallarının 

payı artarken, tarımsal ürünlerin payı azalmaya devam etmiştir. 2002 yılında, 

özellikle motorlu taşıt ihracatı belirgin bir artış kaydetmiştir. Türk lirasının önemli 

oranda değerlenmesine karşın, Türk ihracatının fiyat bakımından rekabet gücü 

korunmuştur. Reel efektif döviz kuru73 2002 İlerleme Raporu’ndan 2003 

raporuna kadar %14 kadar değerlendiği halde, Türk mallarının ihracat 

                                                 
73 Reel efektif döviz kuru hesaplaması: Nominal döviz kuru parasal bir kavram olarak iki para biriminin 
göreli fiyatını göstermektedir. Buna karşılık, reel döviz kuru (RDK) ise yabancı ülkelerde üretilen malların 
yurtiçinde üretilen mallar cinsinden göreli fiyatını yansıtan ve uluslararası rekabeti ölçmek için yaygın bir 
şekilde kullanılan göstergelerden birisidir.  
RDK = Ticarete konu olan mal fiyatları /Ticarete konu olmayan mal fiyatları olarak formüle edilebilir. 
RDK, ticarete konu olan malların yurtiçinde üretilme maliyetini göstermektedir. RDK’nin artması yani 
reel kurda görülen bir değerlenme, ticarete konu olan malların yurtiçi üretim maliyetinin göreli olarak 
arttığını göstermektedir. Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında, RDK’nin değerlenmesi, ülkenin 
uluslararası rekabet gücünün azaldığını göstermektedir. Ülke ticarete konu olan malları önceye kıyasla 
daha düşük bir etkinlik seviyesi ile üretmektedir. Buna karşılık, RDK’nın azalması ülkenin rekabet 
gücünde bir artışı göstermektedir. 
Daha fazla bilgi için Bknz: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/reel_efktf/REDKHesaplamasi.pdf 
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performansı son derece dayanıklı olmuştur. İhracata yönelik şirketlerin karlılığı 

ve rekabet gücü de korunmuştur. 

TABLO 20: Türkiye’nin Dış Ticaret Rakamları 
Yıl 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
                      
İhracat (milyon $) 23,224 26,261 26,974 26,587 27,775 31,334 36,059 47,253 63,121 73,390 

İthalat (milyon $) 43,627 48,559 45,921 40,671 54,503 41,399 51,554 69,340 97,540 116,537 

Dış ticaret dengesi 
(milyon $) 

-
20,402 

-
22,298 

-
18,947 

-
14,084 

-
26,728 

-
10,065 

-
15,495 

-
22,087 

-
34,373 -43,144 

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı 
(%) 53.2 54.1 58.7 65.4 51.0 75.7 69.9 68.9 64.9 63.2 

Kaynak: DİE http://www.die.gov.tr/ep.htm 

2004 yılında da AB ile ticari bütünleşme derecesi yüksek düzeyini 

korumuştur. Türkiye’nin AB’ye ihraç malları oranı 2003 yılında %55,4’e 

yükselmiş; ancak, artan petrol fiyatlarına da bağlı olarak, ithalat 2003 yılında %1 

civarında azalış göstermiştir. 

2005 yılına gelindiğinde ise İlerleme Raporu’nda AB ile ticaretin, son 

zamanlarda güçlü ekonomik kalkınma gerçekleştiren çoğunlukla Orta Doğu 

ülkeleri ve gelişmekte olan pazar ekonomilerinin oluşturduğu bazı ülkelerle olan 

ticarete oranla daha az geliştiği ifade edilmiştir. 2004 yılında AB’ye yapılan 

ihracat hafifçe düşüş gösterirken, AB’den Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın 

payı daha dikkat çekici bir şekilde azalmıştır. Ancak, AB’ye yapılan ihracat hala 

toplam ihracatın %55’ini oluşturmaktadır. 2005 yılının ilk 8 ayında toplam ihracat 

içindeki payın düşüşü devam etmiş ve AB’ye yapılan ihracat toplam ihracatın 

%52’sini oluşturmuştur. Yabancı doğrudan yatırımlar açısından bakıldığında da, 

AB Türkiye’nin ana ortağıdır. 2004 yılında toplam yabancı sermaye akışının 

yaklaşık %78’i AB ülkelerinden kaynaklanmıştır.  

2006 İlerleme Raporu’na göre de AB Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı 

olmaya devam etmiştir. Ancak, diğer pazarlar da önem kazanmaktadır. Ticaret 

ortakları çeşitlendirilmiştir. Başka pazarlara ihracatta daha hızlı bir artış 



 108 

kaydedildiği için, AB’ye yönelik ihracat payı 2004’te %54,5’ten 2005’te %52,4’e 

gerilemiştir. AB’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı da % 46’dan % 

42,2’ye düşmüştür. 

İhracat ve ithalattaki gelişmeler ek olarak son beş yıl içinde işçi verimliliği 

de hem özel hem kamu sektöründe artış göstermiştir. Bu durum, kamu 

sektöründe son zamanlarda gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı 

yansıtmaktadır. 

Özel sektörde sermaye yatırımlarındaki artış verimlilik düzeyine olumlu 

katkıda bulunmuş ve verimlilik, istihdam ve çalışma saatlerindeki artışla aynı 

zamanda yükselmiştir.  

Üretim sektöründeki verimliliğin, özel sektördeki ortalama verimlilik 

artışından daha hızlı bir şekilde artması da ekonomide yaşanan son derece 

olumlu gelişmeler arasında yer almaktadır. 2006 raporuna bakıldığında da 

işgücü verimliliğinde iyileşme görülmüş olup yıl boyunca imalat sanayinde 

verimlilik %8 oranında artmıştır. İstihdam edilenlerin sayısının %7 azaldığı kamu 

sektöründe de iyileşme görülmüş ve verimlilik %10 artmıştır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye’nin Kopenhag 

Ekonomik Kriterleri’ne uyum konusunda gösterdiği ilerlemeler incelenmiştir. 

Çalışmanın temel amacı, Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin açıklanması ve bu 

kriterler bağlamında, Türkiye’nin kaydetmiş olduğu gelişmelerin 

değerlendirilmesidir.  

Türkiye, Kopenhag Kriterleri’nin uygulamaya konması ve Avrupa 

Komisyonu tarafından aday ülkeler için hazırlanan İlerleme Raporları’nın 

yayınlanmaya başlamasından beri, kriterlere uyum konusunda pek çok alanda 

son derece önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1998 yılından beri yayınlanan 

İlerleme Raporları ele alınarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 

izlediği yol değerlendirilirken, yakın tarihte, Türk ekonomisinin karşılaştığı, ülke 

içinde arka arkaya yaşanan mali krizler, dünya finans krizi, deprem ve siyasi 

dengesizlikler gibi uyum çabalarını olumsuz yönde etkileyen faktörler göz 

önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda, 

özellikle son yıllarda kararlı ve tutarlı bir tavır sergilediği görülmektedir. 

Türkiye’nin Kopenhag Ekonomik Kriterleri’ne uyum çabaları 

incelendiğinde, yapısal reformlar ile birlikte birçok alanda önemli gelişmeler 

saptanmıştır. Türkiye önemli reform hamleleri yaparak kararlılığını ve istekliliğini 

kanıtlamıştır. Bunun yanında, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkiler, Gümrük 

Birliği Anlaşması sayesinde büyük ölçüde entegre olmuş durumdadır. AB’nin 

Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olması da bunun açık bir göstergesidir. 

Bununla beraber, pek çok alanda eksiklerin olduğu ve devam ettiği 

görülmektedir. 

Piyasalarda fiyatların oluşumunda piyasa mekanizmasının işlediği ve 

piyasaya giriş ve çıkışların serbest oluşu konularında Türkiye’nin başarılı bir 

tablo sergilediği görülür. Ancak, piyasada fiyatların genellikle arz-talebe göre 
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oluşmasına rağmen, devletin iktisadi faaliyetlerdeki belirgin rolü piyasa 

dengesini olumsuz etkilemektedir. Piyasaya yeni işletmelerin giriş ve çıkışları da 

oldukça serbesttir; fakat bu alanda kamu sektörünün bürokratik altyapısının 

yeniden düzenlenmesi gerekliliği devam etmektedir. Mülkiyet hakları konusunda 

Türkiye’de hukuki çerçevenin büyük ölçüde mevcut olduğu; ancak, uygulamada 

çok önemli aksaklıkların halen varlığını sürdürdüğü gözlemlenmektedir.  

Türkiye ekonomisindeki makroekonomik göstergeler genellikle siyasi 

istikrarın sağlanıp sağlanamamasına bağlı olarak dalgalanmalar sergilemektedir. 

Kronik enflasyonun son yıllarda kontrol altına alınması ve ekonomideki yüksek 

büyüme oranları olumlu gelişmelerdendir. Buna karşın, yeterli oranda yeni iş 

olanaklarının yaratılamaması ve özellikle genç nüfus arasındaki, uzun dönemli 

işsizlik sorunu ekonomideki olumlu havayı gölgelemektedir.  

Türkiye’de mali sektör, özellikle bankacılık sektörü olmak üzere, son 

yıllarda oldukça güçlenmiştir. Buna rağmen, mali sektör gerek kamu 

bankalarının sistemdeki çarpıtıcı rolü, gerek sektördeki yoğunlaşmanın etkisi, 

gerekse düzenleme ve denetleme kurumlarının tam olarak işleyememesi gibi 

sebeplerden dolayı aracılık görevini tam olarak yerine getirememektedir. Ayrıca, 

mali piyasalarda tam ve devamlı bir güven ortamı tesisi halen sağlanamadığı 

için yerli ve yabancı yatırımcıların temkinli yaklaşımları devam etmektedir. 

 Öte yandan, bağımsız denetleme, düzenleme ve gözetim kurumlarının 

mali sektör üzerindeki etkinlikleri giderek artmakta ve kamunun rolü de 

halihazırda süregelen özelleştirme faaliyetleri de dahil olarak giderek 

azalmaktadır. Tüm bu gelişmelerin Türk mali sektörünü daha da güçlendirdiği ve 

etkinliğini artırdığı açıktır.  

Türk ekonomisinin, Avrupa Birliği piyasası ile rekabet edebilme gücü 

değerlendirildiğinde, özellikle AB ile ticari entegrasyon derecesinin oldukça 

yüksek olduğu görülür. Türkiye, Gümrük Birliği çerçevesinde AB ile ticaretini 
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sürekli olarak arttırmış ve yerli üreticiler bu rekabet karşısında ayakta kalmayı 

başarabilmişlerdir. Bunun yanında, Türkiye’de özellikle üretim sektörünün, 

öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar alabilmesine olanak sağlayacak 

makroekonomik istikrar derecesi pek çok faktörden etkilenmektedir. Yurt içi 

siyasi istikrarsızlıkların yanı sıra, Türkiye’de ve çevre ülkelerde yaşanan 

ekonomik krizler, Marmara Bölgesi depremi gibi ekonomiyi olumsuz etkileyen 

pek çok faktör, Türk ekonomisinin AB ile rekabet gücünü zayıflatmıştır. Buna 

karşın, son yıllarda ekonomik öngörülebilirlik biraz daha artmıştır. Buna rağmen, 

ekonominin kırılgan yapısı halen devam etmektedir.   

Fiziki ve beşeri sermaye açısından Türkiye’nin genç nüfusu, Avrupa Birliği 

açısından da büyük bir potansiyel olarak görülmektedir. Ancak bu alanda, 

eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasındaki yetersizlik, fiziki altyapının 

yetersizliği, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin GSYİH’daki payının hala çok 

düşük olması gibi önemli eksiklikler devam etmektedir. 

Türk ekonomisinin, AB ile rekabet gücünün artabilmesindeki en önemli 

etkenlerden bir diğeri de, kamu sektörünün ticaret politikasındaki rolünün 

düzenlenmesi gereğidir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin uygun şekilde 

özelleştirilmesi hem hantal bürokratik yapıyı değiştirecek, hem de rekabet 

koşullarını iyileştirecektir. KİTlerin özelleştirilmesi çalışmaları son yıllarda 

hızlanarak devam etmektedir. Ancak özelleştirmeye gidilen alanlar ve 

özelleştirme düzenlemeleri, ülke gereklerine ve koşullarına uygun şekilde 

gerçekleştirilmelidir.   

AB ekonomik kriterlerine uyum yönündeki bütün bu ilerlemelerin ve 

kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılan pek çok gösterge bakımından çeşitli 

eksiklik ve aksaklıkları da giderek azaltacağı düşünülmektedir. Gerek alt yapı 

yetersizliği, gerekse yenilenen mevzuatların uygulanması önünde süregelen 

engellerin varlığı gibi konularda değişime karşı bir direncin olduğu da 

gözlenmektedir. Genel olarak, Türkiye’nin Kopenhag Ekonomik Kriterleri’ni 
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karşılama kapasitesi açısından önemli ölçüde yol kat edildiği; ancak bunun 

yanında, tam bir uyum sürecinin daha uzun zaman alacağı açıktır. 

Diğer taraftan, Türkiye’deki gelişmelerin AB’ye uyumunu değerlendirme 

makamı olan Avrupa Komisyonu’nun geçen her yıl hazırladığı ilerleme 

raporlarında, aday ülkeye özgü özelliklerin ışığında, uyum için gerekli maddeleri 

bir önceki yıla göre detaylandırmakta olduğu da gözlemlenmektedir. Bunun 

sonucunda, her yeni raporda bazı alanlarda kriterlere uyum seviyesinde 

ilerlemenin yanı sıra, uyulması istenen kriterlerde bazı değişiklikler ve birkaç 

alanda ilave beklentiler görülmektedir. Aslında, aday ülkelerden beklenen, 

Avrupa Komisyonu’nun maddelerine uyum çizgisinin her geçen yıl artarak, 

yüzde yüz oranına yaklaşmasıdır. Buna rağmen, Komisyon tarafından eklenen 

bu yeni detaylar, Birlik’e katılım yönünde negatif ya da önleyici birer unsur olarak 

değerlendirilmemeli; Komisyonun aday ülkeleri değerlendirme konusunda bilgi 

birikimi ve bilincinin arttığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

AB’ye üyelik yolunda, uyum sürecinin gereğinden fazla uzamasının 

sadece aday ülke için değil aynı zamanda Komisyon için de çeşitli sorunları 

beraberinde getireceği gerçeği de unutulmamalıdır. İktisadi meseleler birbirleri 

ile sıkı sıkıya bağlantılıdırlar ve küçük bir değişim isteği tahmin edilmesi güç 

genişlikte bir etki alanına sahip olabilir. Gereksiz ayrıntılara takılıp kalmış negatif 

bir ilerleme raporu, uyum çabalarını çıkmaza sokabilir. İşte bu nedenle, 

değerlendirme süreci tüm gerekli noktalara değinilecek kadar uzun; aynı 

zamanda hepsinin makul bir zaman dilimi içerisinde ve uygun koşullarda 

çözüme kavuşturulabilmesine imkan sağlayacak kadar da kısa olmalıdır. 

Üzerine düşeni yapan bir Türkiye'nin 8-10 yıl içinde AB’ye katılım konumuna 

geleceği tahmin edilmektedir. Ne var ki kırk yılı aşkın bir süredir devam eden 

Türkiye-AB süreci, salt katılım kriterlerine uyum gerekliliğinin ötesinde siyasi ve 

toplumsal boyutları da içeren bir yoldur. 
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde pek çok iniş çıkışlar 

yaşanmış, süreç zaman zaman süreklilik içinde, büyük bir hızla seyrederken, 

zaman zaman da ilişkilerde yavaşlama, hatta duraklamalar meydana gelmiştir. 

Türkiye – AB ilişkilerindeki bu tür dalgalanmalar halen de devam etmektedir. 

Adaylık süreci, yalnızca kriterlere uyum konusuyla sınırlı kalmayıp ilişkilerde 

güven ve istikrar sorunlarıyla da karşılaşılmaktadır. Özellikle son yıllarda, 

Türkiye'de kamuoyu “AB bizi istemiyor” hayal kırıklığını yaşarken, AB'de de 

“Türkiye verdiği sözleri tutmuyor” temelinde bir hayal kırıklığı ve kısırdöngü 

ilişkileri gerginleştirmekte ve süreci belirsizleştirmektedir. 

Nesnel ve stratejik yaklaşım, Türkiye'nin Avrupa'nın siyasi, ekonomik, 

jeopolitik ve kültürel geleceğine önemli katkılar verecek bir ülke olduğunu, AB 

tam üyeliğinin de Türkiye'nin demokratik, adaletli ve istikrarlı bir topluma 

dönüşmesi için önemli katkılar sağlayacağını göstermektedir. Gerçekten de, 

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin birlikte hareket ederek sorunlarına çözüm bulmaları, 

küreselleşen dünya içinde daha güçlü olarak, dünyadaki demokratik yönetime 

katkı sağlayacak toplumsal oluşumlar gerçekleştirme sonucunu hazırlayabilir. 

Dolayısıyla, ilişkilerinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasının, ancak her iki tarafın 

siyasi, ekonomik ve sivil aktörlerinin, karşılıklı sağlanacak çıkar ve kazanç 

bağlamında ortak hareket etme yönünde bir zihniyetle ilişkilere yaklaşmasıyla 

mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
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EK-1  

İŞLEYEN BİR PİYASA EKONOMİSİNİN VARLIĞI 

I 
Arz-talep dengesinin piyasa güçlerinin bağımsız bir şekilde karşılıklı etkileşimi ile kurulmuş 
olması ve fiyatların liberal olması 

1998 

Fiyatların serbestleştirilmesi konusunda, özel sektörde üretilen malların fiyat sistemi liberal olarak değerlendirilebilir. Dış ticaret 
alanında büyük ölçüde serbestlik sağlanmıştır. Dış ticaret rejimi Gümrük Birliği Anlaşmasından dolayı genel olarak Topluluk 
politikasıyla uygunluk içindedir. Piyasa ekonomisi tesisi için gerekli kurumsal çerçeve geliştirilmiştir. KİTlerin fiyatlarının 
belirlenmesinde ve tarımda (iç ve dış ticarette) devletin oynadığı rol devam etmektedir. Devletin hakim bir konumda olduğu enerji 
ve taşımacılık sektörü fiyatların etkilenmesi konusunda gösterilebilecek kayda değer örneklerdir. 

1999 

İşleyen bir piyasa ekonomisi için gerekli hukuksal çerçeve büyük ölçüde sağlanmış durumdadır. Fiyatlar, genel olarak, piyasa 
güçleri tarafından belirlenmektedir. Ancak, TÜFE sepetindeki kalemlerin yaklaşık üçte biri hala idari fiyatlandırmaya tabidir. 
Dolayısıyla, halen devlet etkisinin devam ettiği ve piyasa aksaklıkları oluşturan alanların varlığı (tarım, mali sektör) göze 
çarpmaktadır. Dış ticarette serbestleşme Gümrük Birliği çerçevesindeki taahhütlere uygun şekilde sürdürülmektedir. Türkiye uyum 
konusunda daha fazla ilerleme sağlayabilmek amacıyla tüm AB aday ülkeleriyle de Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır. 

2000 

Genel olarak, talep ve arz arasındaki denge, piyasa güçlerinin özgür etkileşimiyle kurulmaktadır ve mal ticareti serbesttir. Ancak, 
devlet müdahalesi ve piyasadışı davranış içeren önemli alanlar vardır. Devlet tarihsel olarak sürdürdüğü sanayileşmeyi geliştirme 
anlayışı içinde, temel sanayi sektöründe bazı şirketlere sahip olmaya devam etmektedir. Bu işletmelerin genellikle personel sayıları 
gereğinden fazladır, verimsiz çalışırlar ve ancak devlet sübvansiyonları ile ayakta kalabilirler. TÜFE sepetinde idari fiyatların payı, 
nisbeten yüksek olup %25 civarındadır. İdari  fiyatlar maliyeti karşılamaz. Bazı devlet bankaları, tarım gibi belirli sektörlere 
sübvansiyonlu kredi aktarılması için araç olarak kullanılmıştır. Mevcut hükümet özelleştirme alanında ilk defa önemli sonuçlar elde 
etmiştir. POAŞ’taki %51 hissenin satılması ve TÜPRAŞ’ın ilk halka arzının tamamlanması önemli adımlardır. Ayrıca, üçüncü bir 
GSM lisansının satışı, 2000 yılında GSYH’nin %3’ü civarındaki özelleştirme gelirine ulaşılmasına olanak sağlamıştır. 

2001 

Devletin iktisadi faaliyetlere katılması yönündeki tarihsel yaklaşım sonucu çok sayıda KİT meydana gelmiştir. Devlet bankalarının 
görev zararları, enerji fiyatlarındaki devlet desteği, tarıma aktarılan kaynaklar piyasa sapmalarına yol açmış ve devlete önemli 
ölçüde yük getirmiştir. Kayıt dışı ekonominin de olumsuz etkileriyle piyasa katılıkları ve piyasadan sapma halleri daha da belirgin 
hale gelmiştir. Şubat ayında yaşanan mali krizin ardından bu tür engellerin ortadan kaldırılması çalışmaları hız kazanmıştır. 
Özelleştirme hazırlıkları hızlanmış, hükümet devlet bankalarının borçlanma kararlarına müdahale etmemeyi taahhüt etmiş, zarardaki 
bankalar üst kurula devredilmiştir. Tarım sektörünü destekleme fiyatları azaltılmıştır. Sonuç olarak üretici fiyatları üzerindeki devlet 
etkisi oldukça azalmakla beraber, TÜFE’nin halen % 25 kadarı belirlenen fiyatların etkisi altındadır. 

2002 

Türkiye’deki, geleneksel devlet yönlendirmeli kalkınma yaklaşımı ekonomideki önemli etkisini 2002 yılında da sürdürmüştür. Buna 
rağmen, son dönemde, kamu bankaları üzerindeki siyasi etkiler azaltılmış, daha çok ürünün fiyatı arz-talep çerçevesinde 
belirlenmeye başlamış ve önemli sektörlerde piyasanın serbestleştirilmesine başlanmıştır. Kısıtlı kaynakların tahsisinde piyasa 
güçlerinin rolünü artıran diğer bir önemli adım, piyasa düzenleyici ve rekabetin gözetimini sağlayacak bağımsız kurumların 
oluşturulması olmuştur. Ancak, bu süreç henüz tamamlanmış değildir. Bankacılık ve diğer temel sektörlerde KİT’lerin ağırlığı hala 
devam etmektedir. Fiyatlar maliyetlerin yalnızca bir kısmını karşılamaktadır. Bu işletmelerin, genellikle imalat sanayine girdi 
üretmelerinden dolayı, oluşan fiyat sapmaları ekonominin geneline yayılmaktadır. Tarımsal destekleme fiyatları büyük ölçüde terk 
edilmiştir. Tütün ve şeker fiyatları, ürün alımı yapan kamu kuruluşları yerine, arz ve talep tarafından belirlenmektedir. Enerji 
fiyatları da büyük ölçüde serbest piyasada belirlenmekle beraber sübvansiyonlar hala sürmektedir. TÜFE kalemlerinin 1/4’ünün 
fiyatı halen piyasa koşulları dışında belirlenmektedir. 
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EK-1 DEVAMI 

İŞLEYEN BİR PİYASA EKONOMİSİNİN VARLIĞI 

2003 

Piyasa güçlerinin serbest etkileşimi gelişmeye devam etmiştir. Baştaki bir belirsizliğin ardından, yeni hükümet, sektör düzenleme ve 
denetim organlarının bağımsızlığını teyit etmiştir. Devlet işletmelerindeki personelin azaltılması üzerindeki yasal kısıtlamalar 
kaldırılmıştır ve fiyatlar piyasa koşullarına yakınlaştırılmıştır. Elektrik sektöründe, enerji dağıtımı ve üretimi yeniden düzenlenmiştir 
ve şimdi bağımsız Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ruhsatlandırılmaktadır. Devlet işletmeleri, bankacılık gibi 
bazı sektörlerde hala önemini korumaktadır. Özellikle tarım ve enerji sektörlerinde kamu mali desteğinin geri çekilmesi sonucunda 
fiyat çarpıklıkları azalmaktadır. TÜFE sepetinde idari fiyatların payı yaklaşık %17’ye gerilemiştir. Özelleştirmeyi hızlandırmak için 
yeni bir girişim başlatılmış, fakat özelleştirme gelirleri bugüne kadar çok sınırlı kalmıştır. Hükümet, TEKEL ve Türk Telekom,  
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Milli Piyango gibi bazı kilit devlet işletmelerini özelleştirmek için yeni bir girişim 
başlatmıştır. 

2004 

Piyasa güçlerinin bağımsız şekilde etkileşimi güçlenmiştir. Son 5 yılda, modern ve belli kurallar temelinde işleyen bir ekonomik 
yapı tesis etme amacıyla ekonomi politikası üzerindeki siyasi müdahaleyi azaltmak ve gerekli hukuksal ve kurumsal çerçeveyi 
oluşturma yönünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Merkez Bankası’nın özerkliği arttırılmıştır. Elektrik, şeker ve tütün piyasaları 
liberalleştirilmiştir. Petrol piyasası ile ilgili alınan özelleştirme kararı, Ocak 2005’de hayata geçirilecektir. Aynı dönem içinde fiyat 
sapmaları da azalış sergilemiştir. Tarımsal destekleme fiyatları, doğrudan gelir desteğine dönüştürülmüştür. Tütün ve şeker fiyatları 
devlet kurumları yerine piyasa arz ve talep dengeleri tarafından belirlenmektedir. Elektrik, doğal gaz, petrol ürünleri gibi bazı mal 
fiyatları halen kontrol altındadır. TÜFE sepetindeki idari fiyatların payı 1999’da dörtte bir oranından 2003’de altıda bire gerilemiştir. 
Özelleştirme girişimleri sınırlı kalmıştır. Mevcut hükümet özelleştirme konusunda daha olumlu bir tutum izlemektedir. Anayasal 
değişiklikler ve diğer gerekli düzenlemeler devlet hakimiyetindeki sektörlerin özelleştirilmesine olanak sağlayacak biçime 
getirilmiştir. 

2005 

Piyasa güçlerinin serbest etkileşimi artmaya devam etmiş ve düzenleyici, denetleyici kurumların bağımsızlığı teyid edilmiştir. 
KİTler GSYİH’nın %5’ini oluşturmuştur. İstihdam bakımından, kamu girişimlerinde ve devlet bankalarında çalışan oranı toplam 
istihdamın %2.5’ini oluşturmaktadır.  Kamu tarafından belirlenen fiyatların TÜFE sepetindeki payı, sepetin %10.15’ine tekabül 
etmektedir. Bu oran, toplam 711 mal içinde kamu tarafından fiyatı belirlenen 111 kaleme karşılık gelmektedir. Özellikle, elektrik 
fiyatları gibi, maliyetleri yansıtmaktan uzak olan ve sektörler arası sübvansiyonları içeren fiyatlarda reform ihtiyacı devam 
etmektedir. Demiryolu ulaşımı da halen büyük ölçüde kamu tekelinde bulunmaktadır.  
Özelleştirme gelirleri 2004’de düşük düzeyde kalmış ve GSYİH’nin %0.8’ini oluşturmuştur. TEKEL’in alkol üretim tesislerinin 
blok satışı ile Türk Hava Yolları hisselerinin halka arzı gerçekleşmiştir. 2005’in ilk dokuz ayındaki özelleştirme gelirleri toplam 1.1 
milyar Euro olmuştur. Bunun yanında, TÜRK TELEKOM’un %55’inin, TÜPRAŞ ile Galata ve Mersin limanlarının %51’inin 
özelleştirilmesi, diğer bazı küçük işlemlere ek olarak toplam özelleştirme gelirlerine 15 milyar Euro ilave etmektedir. Özel sektörde 
kamunun ağırlığının 1985’ten bu yana azalmış olmasına rağmen, KİTlerin , tarım dışı sektörler içindeki payı halen %5’e yakındır. 

2006 

Piyasa kuvvetlerinin serbest işleyişi alanında ilerleme sağlanmıştır. Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı hükümet 
tarafından teyit edilmiştir. Kamu bankalarına tanınan özel ayrıcalıklar ortadan kaldırılmaktadır. KİTler GSYİH’nın %5’ine ve imalat 
sektöründe yaratılan katma değerin %15’ine tekabül etmektedir. Kamu bankaları, banka sektöründeki katma değerin yaklaşık üçte 
birini oluşturmaktadır. KİTlerdeki ve kamu bankalarındaki personel ise toplam istihdamın %2.5’u kadardır. TÜFE sepetindeki 
düzenlenmiş ücretlerin ağırlığı tüm sepet toplamının %10.2’sini oluşturmaktadır. Elektrik ücretleri halen üretim ücretlerinin çok 
altında ve sektörler arası sübvansiyonları içermektedir. 
Özelleştirme gelirleri 2005 yılında GSYİH’nın %2.8’ine tekabül etmiştir. TÜPRAŞ ve ERDEMİR en büyük özelleştirilmeleri 
oluşturmuştur. TÜRK TELEKOM’un özelleştirilmesi tamamlanmıştır. Elektrik dağıtımındaki özelleştirmede gecikmeler meydana 
gelmiştir. İş sektöründe kamunun oranı, tarım dışında, % 5’e indirilmiştir. 
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II Piyasaya giriş ve çıkış için engellerin bulunmaması 

1998 Piyasaya giriş ve  çıkışların  önünde büyük bir  engel bulunmamaktadır. 1995 yılında, 22.872 işletmenin kurulduğu ve 19.255 
işletmenin kapandığı gözlemlenmiştir. Bununla beraber, KOBİ’lerin kredi alabilmeleri kolaylaştırılmalıdır. 

1999 

Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış serbesttir. Sermaye girişleri veya sermaye kazançlarının yurt dışına çıkarılması üzerinde miktar 
kısıtlamaları yoktur. Bir piyasa ekonomisinin işleyişi için hukuki çerçeve büyük ölçüde kurulmuştur. 1998 yılında, yeni kurulan 
bağımsız Rekabet Kurumu rekabet ihlalleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Yeni hükümet, uluslararası tahkime imkan sağlamak için, bir 
anayasa değişikliğine gitmiştir. Bu düzenleme, enerji, telekomünikasyon ve altyapı sektörlerinin özelleştirilmesini kolaylaştırmakta 
ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmaktadır. Ancak, halen mevcut olan mevzuatın 
uygulamasında iyileştirme ihtiyacı sürmektedir. 

2000 2000 yılının ilk yarısında, 27.500 kadar yeni işletme kurulup (toplam işletme sayısının %15’ine yakını), aynı dönemde, 8.300 kadar 
işletmenin tasfiye edilmiş olması piyasaya giriş ve piyasadan çıkış önünde önemli kısıtlamaların olmadığını göstermektedir. 

2001 

Piyasaya giriş ve çıkış ile ilgili hayli liberal düzenlemelere karşın, var olmaya devam eden engeller ekonomik aktiviteyi 
kısıtlamaktadır. Yılın ilk dokuz ayında, yaklaşık olarak 35.000 yeni şirket tescil edilirken, 12.500 kadar işletme tasfiye edilmiştir. 
Piyasaya girişlerin azalması (%20 civarında) ve kapanışların artması (%25 oranında) ekonomik durgunluğun etkilerini 
yansıtmaktadır. Son derece yüksek faiz oranları ve özel bankaların özel sektöre kredi vermeye isteksiz olması da piyasaya girişlerin 
gerilemesinde etkili olan diğer faktörlerdir. KOBİ’ler önündeki bürokratik engeller güçlük yaratmaktadır. 

2002 

Genelde Türk ekonomisi, piyasa giriş ve çıkışın yüksek olduğu bir ekonomi olarak nitelendirilmektedir. Piyasaya giriş ve çıkışların 
sayısı mevcut işletmelerin %10'una tekabül etmektedir. Bürokratik işlemler hâlâ karmaşık ve zaman alıcıdır. Yüksek faiz oranları ve 
bankaların özel sektöre kredi verme konusundaki isteksizliği, yeni KOBİ’lerin kurulmasını güçleştirmektedir. Daha önce kamunun 
ağırlıklı olduğu elektrik, doğal gaz, tütün, alkol ve şeker piyasaları, rekabete açılma aşamasındadır. Özellikle bankacılık sektöründe, 
piyasadan çıkış, sıkı kurallara bağlanmış olup, halihazırda uluslararası ihtiyati standartlar daha sıkı uygulanmaktadır. 
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2003 

Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış önündeki engeller daha da azalmıştır. Yeni kurulan şirketlerin görece yüksek oranı piyasaya giriş 
engellerinin yüksek olmadığının işaretidir. Ancak, KOBİ’ler mali sektörden sermaye temin etmede ciddi zorluklarla karşı 
karşıyadırlar ve ağır bürokrasi gerekli yasal prosedürlerin hızlı biçimde tamamlanmasına engel olmaktadır. Yabancı şirketler, çoğu 
zaman, uzun ve karmaşık bürokratik prosedürler nedeniyle zorluk çekmektedir. Geçen yıl şirket tescil usulleri basitleştirilmiş ve 
düzeltilmiştir. 17 Haziran’da kabul edilen dolaysız yabancı yatırım üzerine bir çerçeve yasa, bürokratik işlemleri basitleştirmektedir. 
İcra ve İflas Kanunu kabul edilmiştir. 

2004 

Piyasa giriş ve çıkış engelleri azalmakla birlikte, iç piyasada rekabeti engellemeye devam etmektedir. Yüksek sayıda piyasaya giriş 
ve çıkışlara rağmen, bazı piyasalar halen varolan hukuki düzenlemeler veya bunların eksik uygulanışı nedeniyle koruma altındadır. 
Ağır bürokrasi özellikle KOBİler için sorun yaratmaktadır. Özellikle yüksek derecede kamu borçlanma gereğinin bir sonucu olarak 
bankaların bu işletmelere sağladığı kredi oranı oldukça düşüktür. Küçük işletmelerin yatırım yapmaları önündeki bir diğer engel de 
yüksek reel faiz oranlarıdır. Ancak, devlet hakimiyeti altındaki piyasaların serbestleştirilmesi konusunda önemli yol katedilmiştir. 

2005 

Piyasa girişindeki engeller büyük ölçüde azaltılmakla birlikte, piyasa çıkışındaki güçlükler devam etmektedir. Türkiye Pazar 
ekonomisinin hukuki çerçevesini önemli ölçüde tamamlamış olmakla birlikte, uygulamada daha da ilerleme sağlamalıdır. 2004 
yılında, 84.459 şirket kurulurken, 24.881 şirket iflas etmiştir. Bu rakamlar, 2003 istatistikleri ile büyük oranda aynı çizgidedir. 
Madencilik ve telekomünikasyon alanlarında sektöre özel mevzuat 2004’te kaldırılmıştır. 

2006 

2005 yılında, yaklaşık 100.000 işletme kurulmuş, 26.000’den fazla firma kapanmıştır. Bu rakamların 2004 yılına göre %5 
daha yüksek olmasına karşın piyasadan çıkış engelleri varlığını sürdürmektedir. Sivil havacılık, deniz ulaşımı, karayolu 
ulaşımı, yer hizmetleri, yatçılık, yayıncılık, elektrik, finansal şirketler, özel iş bulma ofisleri, turizm, eğitim ve savunma 
sektörlerinde yabancılara yönelik kısıtlamalar hala devam etmektedir.  
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III 
Mülkiyet haklarını içeren düzenlemeleri kapsayan yasal bir sistemin olması ve bu yasalar ile 
düzenlemelerin icra edilebilmesi 

1998 1998 yılında, Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda henüz mülkiyet hakları ile ilgili bir yorumda bulunulmamıştır. 

1999 Rekabet Kurumu rekabet hakları ihlalleri alanındaki çalışmalarına başlamıştır. Bankacılık kanununda yapılan son değişiklikler de 
sektördeki şeffaflığı arttırma amacına yönelik olarak sıkılaştırılmış düzenlemeler getirmiştir. 

2000 Mülkiyet hakları açık şekilde oluşturulmuştur. Ancak, mali düzenlemeler ve mevcut mevzuatın uygulanması iyileştirilmelidir. 
Ayrıca, hukuki sistemin etkinliği ve saydamlığının da arttırılması gerekir. 

2001 
Mülkiyet haklarının düzenlenmesi dahil, hukuk sistemi yerleşmiş olmasına rağmen yasaların ve sözleşmelerin uygulanması halen 
zorluk arzetmektedir. Adli personelin eğitimi, her zaman ihtiyaçları karşılamamaktadır. Hukuki prosedürler, bazen karmaşık ve 
zaman alıcı olmaktadır. 

2002 

Mülkiyet haklarına ilişkin yasaların ve sözleşmelerin uygulanması konusunda hala iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Hukuki sistemin 
sağlam bir şekilde oluşturulmuş olmasına rağmen, bürokratik işlemler hukuki sürecin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Çerçeve 
mevzuat ile uygulama mevzuatının kabulü arasındaki süre uzun olup, bu durum, hukuki çerçevenin öngörülebilirliğini ve etkililiğini 
engellemektedir. Yargı personelinin yetersiz sayıda olması, ticari davaların uzamasına neden olabilmektedir. Fikri mülkiyet 
haklarının uygulanması yetersizdir. 
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2003 
Mülkiyet haklarının düzenlenmesi dahil, hukuk sistemi yerleşmiş, ancak, yasaların ve sözleşmelerin uygulanmasını iyileştirme 
gereksinmesi sürmektedir. Yasama süreci yavaştır ve mevzuat kabul edilmesi ile uygulama yönetmelikleri çıkarılması arasındaki 
zaman çok uzun olmaktadır. Yetersiz adli personel de bu yönde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

2004 

İşleyen bir piyasa ekonomisi için gerekli hukuki sistem bulunmaktadır. Diğer yandan, ticaret hukuku sistemi kanunların 
uygulanabilirliği ve sözleşmelerin devamlılığı önünde bir darboğaz oluşturmaktadır. Bürokratik prosedürler yavaştır. 
Mevzuat kabul edilmesi ile uygulama yönetmelikleri çıkarılması arasındaki zaman çok uzundur. Yetersiz hukuki personel 
işlemlerin daha da uzamasına ve hukuki kargaşaya sebep olmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının uygulanması halen 
yetersizdir. 

2005 

Mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasal sistem yürürlüktedir. Bununla birlikte, mevzuatın ve 
sözleşmelerin uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Özellikle ticaret mahkemeleri, yavaş 
çalışmaktadırlar ve çerçeve mevzuatın kabul edilmesiyle fiilen uygulanması arasındaki süre bazen çok uzun olmaktadır. 
Özerk kurulların ve mahkemelerin kararlarının yürürlüğe konulması, yabancı yatırımlar bakımından da dahil olmak 
üzere, zordur. Bilirkişi sistemi, büyük ölçüde hukuki mütalaa veren bir adli yapıya dönüşmüştür. Yargı personelinin 
sayıca ve eğitim açısından genelde yetersiz olması, ticari davaların hızla sonuçlandırılması bakımından olumsuz etki 
yapmaktadır. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemelerin uygulanması yetersizdir. 

2006 

Mülkiyet haklarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere yasal sistem mevcuttur. Ancak, yasa ve sözleşmelerin uygulanması ileriye 
götürülmelidir. Mevzuatın kabul edilmesi ile uygulanması arasındaki zaman aralığı uzundur. Mahkemeler, özellikle ticari 
mahkemeler, yavaş işlemektedir. Yetkili makamların ve mahkemelerin aldığı kararlarının icrasında zorluklar devam etmektedir. Bu 
husus yabancı yatırımcılar açısından da geçerlidir. Adli personelin eğitimi her zaman yeterli olmamaktadır. Bu, ticari davaların 
hızlıca hallini güçleştirmektedir. Fikri mülkiyet hakları dahil, mülkiyet hakları konusundaki mevzuatın uygulanması yerinde 
değildir. 
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IV 
Fiyat istikrarını içeren bir makroekonomik istikrara ulaşılmış olması ve sürdürülebilir dış 
dengenin varlığı 

1998 Makroekonomik istikrar sağlama çabaları tam olarak sonuç vermemiştir. Siyasi istikrarsızlık bunun en önemli sebebi olarak gösterilmektedir. 

1999 

Türkiye, özellikle enflasyonist baskıların ve kamu borçlarının azaltılması yönünde makroekonomik istikrarın sağlanması için önemli ilerlemeler 
kaydetmiştir. Yetkililer, olumsuz bir ekonomik ortam ve siyasi belirsizlik süreci içerisinde dahi bütçe dengelerinin iyileştirilebileceğini 
göstermişlerdir. Para ve kur politikalarında önceden belirlenen ve ilan edilmeyen aylık bir oran paralelinde günlük temelde değer yitirmesine 
müsaade edilmeye başlanmış ve sıkı parasal hedefler yönünde kaymalar başlamıştır. İlgililer ayrıca, enflasyonist baskılar ve kamu açıklarını daha da 
düşük seviyelere indirme ve yapısal reformları geliştirme çabalarını sürdürmelidirler. 

2000 

2000 yılının ilk yarısında % 5 düzeyinde büyüme gerçekleşmiştir. Reel faiz oranlarındaki ani düşüş sonucunda özel tüketim harcamaları hızla 
yükselmiştir. İç talep artışına paralel olarak ithalat artış göstermiştir. Yılın ilk yedi ayında sanayi üretimi % 3.4 oranında artmıştır. Yılın ilk 
çeyreğinde işsizlik % 8.3 artarken; kırsal ve kentsel işsizlik oranları arasında önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Uygulanan ekonomi programında 
gözlenen en önemli etkiler faiz oranlarındaki hissedilir düşüş ve enflasyondaki gerilemedir. 2000 yılı ortalarında faiz oranları %35 civarına indi. 
Tahmin edilebilirliği arttırmak için, para ve döviz kuru politikası için önceden ilan edilmiş bir rota tanımlanmıştı. 1999’da kamu sektörünün yüksek 
borçlanma gereğinden dolayı kamu borçları GSYH’nin %62’sıne kadar yükseldi. Ekonominin kırılganlığı ve piyasa güveninin tam olmayışından 
dolayı doğrudan yabancı sermaye akışları cari işlemler dengesini karşılayamayacak düzeyde düşük kaldı. 

2001 

2000 yılının büyük bölümünde yaşanan güçlü iyileşme süreci ardından, 2001’in ilk yarısında, Kasım 2000 ve Şubat 2001’de ortaya çıkan mali 
krizlerden dolayı, ekonomik faaliyetler çarpıcı bir düşüş eğilimi içerisine girmişlerdir. Ekonomik istikrarda büyük bir sarsıntı gözlenirken, 
dengesizliğe işaret eden pekçok gösterge de yeniden belirmiştir. Ekonomide talep artışı vasıtasıyla yaşanan düzelme hareketi mali dalgalanmalar 
sonucunda aniden kesintiye uğramıştır. Reel GSYH, özel tüketim harcamaları, yatırım faaliyetleri de gözle görünür şekilde azalmıştır. İthalat oranları 
gerilemiş, ihracat sektörü %50 dolaylarında gerçekleşen devaluasyon avantajını bir ölçüde değerlendirebilmiştir. Enflasyonist baskıların iktisadi 
faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri artarken, enflasyonun daha da yükselmesi beklentileri ekonomideki olumsuz havayı daha da ağırlaştırmıştır. 
Kur çıpası uygulamasıyla Merkez Bankası esneklik gücünü mali piyasalara likidite sağlayarak yumuşak dalgalanmalara olanak tanışak için 
kullanmaya başlamıştır. Maliye politikası üzerindeki kontrolü arttırabilmek için ilave mali tedbirler alınması gerekmektedir. Kamu açığı da kontrol 
altına alınmalıdır. Faiz ve sosyal sigorta ödemeleri hükümet açıklarını son derece olumsuz şekilde etkilemektedir.   

2002 

Türkiye’de reel GSYİH büyümesi çok değişken bir gelişim göstermiştir. Yıllık ortalama büyüme oranları, %7.5 ve %–7.4 aralığında değişerek, 
1997-2001 döneminde ortalama %1 civarında gerçekleşmiştir. Bu aşırı dalgalanma ekonomide kırılganlık yaratmaktadır. Söz konusu dönemde, yıllık 
ihracat artış oranları %19.2 ile %–7.4 aralığında dalgalanırken, sermaye yatırımları büyüme oranı ise ortalama %5.8 oranında azalmıştır. Bu 
dalgalanmalar, Türkiye’deki ekonomik aktörlerin kısa dönemli planlama anlayışını yansıtmakta olup, büyük ölçüde, büyümenin yüksek oranda 
değişkenlik göstermesine yol açmıştır.  
İşsizlik, 1997 ve 2001 döneminde giderek yükselmiş, 2002 yılnın ilk yarısında %11’lik düzeye çıkmıştır. İşsizlik oranının yükselmesindeki en 
önemli etkenler yaşanan ekonomik krizler, bankacılık sektörü ve KİTler’in yeniden yapılandırılması çabalarıdır. Enflasyonist baskılar da oldukça 
yüksek düzeylerde seyretmeye devam etmiştir.  Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminin terk edilmesi ve bunu takiben TL’de meydana gelen değer 
kaybı neticesinde enflasyon, Ocak 2002’de %73’e yükselmiştir. Bu tarihten itibaren enflasyonist beklentilerin kırılması, hükümetin enflasyonun 
düşürülmesinde başarılı olabileceğini göstermiştir. 
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2003 

2002 yılının ilk yarısında, özellikle ihracat artışından kaynaklanan %5.8 civarında üretim artışı gerçekleşmiştir. 2002 yılında yatırımlarda gözlenen 
%8’lik gerilemeye rağmen 2003’ün ilk yarısında bu kalem %7.1 oranında artmıştır. Aynı dönemde hükümet harcamaları da %3 dolaylarında 
azalmıştır. Irak krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Bu durum ekonomide piyasa güveninin ve şoklara karşı 
dayanıklılığın arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişi halen GSYH’nın %1’inin altında 
kalmıştır. İşsizlik oranı 2002 ortalarındaki %9.3 düzeyinden 2003 ortasında %10’a kadar yükselmiştir. 2003 yılının ilk sekiz ayında enflasyon %28 
dolaylarına gerilemiştir. Maliye politikası 2002 sonlarında biraz gevşetilmiş ve düzenleyici önlemlere 2003 yılı baharından itibaren önem verilmeye 
başlanmıştır. Yüksek orandaki faiz dışı fazla GSYH’daki güçlü büyüme ve düşen faiz oranlarından dolayı kamu açığı azalmış ancak kamu sektörü 
işleyişi üzerinde yük teşkil etmeye devam etmiştir. 

2004 

Ekonomik istikrar gözle görülür bir düzelme sergilemiştir. 2002 yılının ilk çeyreği ile 2004’ün aynı dönemi arasında ekonomik büyüme yıllık 
ortalama %7.1 olmuştur. İhracat, 1999-2003 döneminde ortalama %8.9 artışmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar düşük seviyede kalmıştır. 2003 
yılında işsizlik oanı %10.5’e yükselirken, genç nüfus arasındaki işsizliğin 1999’daki %15 düzeyinden 2003’de %20.5’e çıktığı görülür. Enflasyon 
gözle görülür biçimde düşmüştür. Enflasyonist baskılar azalırken, oranlar 2004 ortalarında tek haneli rakamlara kadar gerilemiştir. 2004’ün ilk 
yarısında tüketici fiyat enflasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 olmuştur. %12’lik yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması da gerçekçi 
görülmektedir. Enflasyonun düşmesindeki en önemli faktörler, kamu sektöründeki ücret ödemelerinin sınırlandırılması, ileriye yönelik ücret 
politikası uygulamasına geçilmesi, Türk Lirasının güçlenmesi ve Merkez Bankası’nın para politikasındaki tutarlılığının artması olmuştur. Mali 
dengeler de oldukça iyileştirilmiştir. Hükümet açığı 2003 yılında GSYH’nın 8.7’sine gerilemiştir. Kamu sektörüne şeffaflık getirilmesi ve vergi 
sisteminin düzenlenmesi konularında da gelişme sağlanmıştır. 

2005 

Ekonomi, güçlü iç talebe dayalı olarak, 2004’te ve 2005’in ilk yarısında hızlı büyümüştür. Reel GSYİH 2004’te %8.9 büyümüştür. Sanayi (+ %9.4) 
ve ticaret (+%12.8), ortalamanın üzerinde büyüme sağlamış, öte yandan tarım ve inşaat sektöründe daha yavaş bir büyüme görülmüştür. Ekonomik 
toparlanma gücünü korumuştur. 2005’in ilk yarısında GSYİH %4.5 oranında büyümüştür.  
İthalatın artmasına paralel biçimde, ticaret ve cari açıklar artmaya devam etmiş 2003’te GSYİH’nin yaklaşık %3’ünden, 2004’te %5’in biraz üstüne 
yükselmiş, 2005’in ilk yarısında da GSYİH’nin yaklaşık %6’sına tekabül etmiştir.  
İstihdamdaki büyüme işsizlik oranında düşüşe yol açtıysa da işsizlik yüksek düzeyde seyretmektedir. 2004 yılında işsizlik %10.3 seviyesindedir. 
2005’in ikinci çeyreğinde işsizlik oranı %10 olmuştur. Sonuç olarak işsizlik istihdam arz ve talebi arasındaki yetenek uyuşmazlığı ve istihdam 
piyasasının katılığı yüzünden kalıcılık göstermiştir. İşsizlik genç nüfus arasında daha yüksek düzeydedir (2005’in ilk çeyreğinde %20.5). Ücret 
almayan aile işçilerinin hesaba katılmadığı tarım sektöründe işsizlik oranının düşüklüğü ekonomide yüksek oranda gizli işsizliğin varlığına işaret 
etmektedir. Erkekler arasındaki istihdam oranı 2003’teki %62.9’dan 2004’te %64.7’ye yükselirken, kadınlar arasındaki istidam oranı %25’i altında 
seyrederek düşük düzeyde kalmaya devam etmiştir.  
Enflasyondaki düşüş devam etmiştir. 2004 ve 2005 yıllarında enflasyondaki düşüş yüksek enerji fiyatlarına rağmen başarılmıştır. Tüketici 
fiyatlarındaki artış 2003’te %21.6’dan 2004’te %8.6’ya düşmüştür. Enflasyonist baskının devamlı olarak düşmesini sağlayan başlıca etkenler katı 
maliye ve para politikaları, Türk lirasının güçlü olması ve yıl sonu enflasyon hedeflerinin yakalanması konusundaki kararlılıkla bağlantılı olarak 
gerçekleştirilen ücret anlaşmalarıdır.  

2006 

Ekonomik büyüme, gücünü korumuş ve daha dengeli hale gelmiştir. Yıllık reel GSYİH büyüme hızı, 2005’deki %7.4’den, 2006’nın ilk 
yarısında %7’ye inmiştir. 2006’nın ilk yarısında, gayrisafi sabit sermayedeki büyüme, 2005’teki %24’den %19’a düşmüştür. İhracattaki 
büyüme hızı 2005’teki %7.4’ten, %3.9’a gerilemiştir. Hızla büyüyen Türk ekonomisi, hızla artan dış açıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu 
durum ağırlıklı olarak, yapısal reformların son derece yavaş ilerlemesinden ve yatırım harcamalarındaki yüksek hacimli artıştan 
kaynaklanmaktadır. Buna karşın hızla mali ve parasal disiplin tedbirleri uygulamaya konmuş ve sonuç alınabilmiştir. Kişi başına düşen 
ortalama gelir, 2005’deki AB-25 ortalamasının %25’inden biraz fazla olmuştur.   
2005 yılında cari işlemler açığı artış göstererek GSYİH’nın % 6.3’üne çıkmıştır. 2006’nın ilk yarısında, bu açık daha da büyüyerek, 
GSYİH’nın % 7’sine ulaşmıştır. Özelleştirmeden elde edilen yüksek gelirler sayesinde, döviz rezervlerinin artırması Türkiye’yi cari 
açığını karşılayabilecek durumda tutmaktadır. Cari açık, orta vadede ihracat potansiyelini artırarak, dış kaynaklı zafiyetleri azaltmaya 
yardımcı olması gereken büyük yatırımlardan da kaynaklanmıştır.  
Yüksek büyümeye rağmen, az sayıda yeni istihdam yaratılmıştır. İşsizlik oranı %8 - 10 civarındadır. İşgücü arz ve talebi arasında 
yetenek uyuşmazlığı ve işgücü piyasasının katılığı, istihdam yaratılmasını güçleştirmektedir. İşsizlik gençler arasında %18 civarındadır. 
Tarım sektöründe işsizlik ve kadınların istihdamı sorunları önceki yıllarda olduğu gibi devam etmektedir.  
Aralık 2005’de enflasyonun %7.7’ye düşürülmesi sağlanmıştır. Bu süreç, katı mali politikalar, verimlilikteki büyük gelişmeler ve Türk Lirasının 
gücü sayesinde yürütülebilmiştir. Ancak, Lira’nın zayıflaması ve yüksek enerji fiyatları 2006 sonlarına doğru yakın zamanda bu süreci tersine 
çevirmiştir. Ağustos 2006’da enflasyon yaklaşık %10’a çıkmıştır.  
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V Ekonomik politikaların gerekleri hakkında geniş bir fikir birliği 

1998 Ülkedeki temel siyasi, sosyal ve iktisadi güçler arasında ekonomi politikası hakkında görüş birliği bulunmaması makroekonomik 
istikrarı baltalayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. 

1999 
Nisan 1999’daki parlamento seçimleri, mecliste rahat bir çoğunluğa sahip ve gecikmiş yapısal reformları gerçekleştirmek ve Türk 
ekonomisini felç eden enflasyonu ve kamu açıklarını düşürmek için güçlü bir siyasî taahhüt içinde olan bir koalisyon hükümetinin 
kurulması sonucunu vermiştir. 

2000 

Koalisyon hükümeti, ekonomik politikanın temel ilkeleri üzerinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşmayı sürdürdü. Konsolidasyon 
programının kısa vadeli sosyal maliyetlerine karşı bazı itirazlar olmakla beraber, reformların gerekliliği üzerinde genel bir 
uzlaşmaya varıldı. Programın hazırlanması esnasında, sosyal ortaklar ile istişareler daha iyi olabilirdi. Sosyal problemlere yönelik 
orta vadeli tedbirlerin bu programa eklenmesi veya eşlik etmesi önemlidir. Çeşitli icracı bakanlıklar arasında politika koordinasyonu 
geliştirilmelidir. 

2001 

Siyasi gerginlik ve ekonomi programının güvenilirliğinin azalması yaşanan mali krizleri hızlandıran en önemli etkenlerden 
olmuşlardır. Bunalımın nedenleri ve sonuçlarını ele almak için, Ekonomi Bakanlığı’nın yetkisi arttırılmış ve hükümet, bir IMF 
“stand-by” anlaşması çerçevesinde yeni bir ekonomik program sunmuştur. Program temelde ekonomide siyasal müdahalenin 
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Toplumsal diyalog, programın önemli bir ögesidir. 

2002 

Özellikle Şubat 2001 mali krizinin ardından, hükümet, siyasi müdahale ve mali sektörün kırılgan yapısından ileri gelen yapısal 
aksaklıkları giderme çabalarına hız vermiştir. Bu çabalar IMF ve Dünya Bankası tarafından da destek görmüştür. Buna rağmen, 
koalisyon hükümeti içerisindeki görüş ayrılıkları IMF destekli ekonomik programın uygulanmasında güvenilirliğe zarar vermiş ve 
reformları geciktirmiştir. 
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2003 

Kasım 2002’de, erken genel seçimler sonucunda, parlamentoda güçlü bir çoğunluğa sahip bir tek parti hükümeti kuruldu. Yeni 
hükümet gerekli yapısal reformlar için geniş destek beyan etmiş olmakla birlikte, gerekli reform düzenlemelerinin kabul edilmesi 
belirgin bir şekilde yavaşladı. Bu yavaşlamanın başlıca nedenleri, siyasi reformlar üzerinde güçlü biçimde odaklanılması ve komşu 
Irak’taki kriz idi. Yavaş ilerlemeye karşın, yeni hükümet, ondan önceki hükümetin tasarlamış olduğu mevcut reform programını 
uygulamaya devam etmektedir. Ekonomi politikası hakındaki fikir birliği piyasa ekonomisi performansını arttırmıştır. 

2004 

Ekonomi politikası hakkındaki fakir birliği daha da güçlenmiştir. 2002 yılı Kasım ayında yapılan erken seçim sonucunda reformları 
sürdüren bir tek parti hükümeti oluşmuştur. Bu kurumsal ve düzenleyici modernleşme sürecinde IMF ve Dünya Bankası tarafından 
sağlanan mali ve teknik yardımlardan da faydalanılmıştır. 2001 yılından bu yana izlenmekte olan ekonomik programlar, kısa 
dönemli ve tek seferlik politika uygulamalarından, orta dönemli ve kurallar çerçevesinde işleyen politikaların yerleştirilmesi 
yaklaşımına geçilmesi çabalarını ortaya koymaktadır. Buna rağmen, ekonominin sorumluluğunun beş değişik bakanlık arasında 
paylaştırılmış olması etkin şekilde politika yapılması, koordinasyonu ve uygulanmasının önünde engel teşkil etmektedir. 

2005 

Ekonomik politikanın temel hedeflerine ilişkin uzlaşmanın sağlam kalmayı sürdürmesine karşın, yüksek siyasi ve sosyal maliyetler 
ve daha fazla yarara ilişkin endişelerin, reformların kararlı biçimde uygulanmasını güçleştirebilir. Türkiye ve IMF arasındaki 2002-
2004 Stand-by Anlaşmasının (SBA) sona ermesini takiben, hükümet ilk defa kendi ekonomik programını açıklamıştır. Temel 
hedeflere ve önceliklere ilişkin konular büyük ölçüde sorunsuz olmakla birlikte IMF tarafından talep edilen, sosyal güvenlik 
sektörünün reformu gibi, bazı öncelikli önlemlerin uygulanmaya konması uzun zaman almıştır. Bunun yanı sıra, hükümet, bölgesel 
vergi teşvikleri düzenlemelerindeki değişiklikler gibi, bazı duruma özel (ad hoc) politika değişikliklerini uygulamaya koymaya 
çalışmıştır. Bu gibi önlemler, mali sürdürülebilirliği tehlikeye sokmakta olup, reform programının genel inandırıcılığını da 
zedeleyebilir. Türkiye’de ekonomik politikaların yapılması ve uygulanması hayli bölünmüş ve eşgüdümden uzaktır. Bu zafiyetin 
farkında olan hükümet kamu kurumlarının kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin kanunları gözden geçirme niyetini açıklamıştır. 
Ayrıca hükümet, Aralık 2004’te 2005-2007 döneminde mali politika ve yapısal reformlara ilişkin tutarlı bir politika çerçevesi içeren 
yıllık Üyelik Öncesi Ekonomik Programını sunmuştur. 

2006 

Hükümet makro ekonomik istikrar ve yapısal reformlar üzerindeki uzlaşmayı büyük ölçüde sürdürmüştür. Ekonomik 
politikalar, uluslararası finans kurumlarıyla gerçekleştirilen anlaşmalar (IMF’yle yapılan “stand-by” düzenlemesi ve 
Dünya Bankası’nın “Program Amaçlı Kamu Sektörü Geliştirme Politikası Kredisi”) yardımıyla desteklenmiştir. Aralık 
2005’de Komisyona sunulan Katılım-öncesi Ekonomik Program, kurumsal kapasitenin oluşturulması ve reformların ileri 
götürülmesi yönünde önemli taahhütler içermesi bakımından iyi bir ilerlemeye işaret etmektedir. Hükümet, siyasi 
kaygılar nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar olsa da, reform yönünde devamlılığı olan bir çizgi izlemiştir. Bütçe 
oluşturulmasına yönelik sorumlulukların kamu kurumları arasında dağılmış olmasından olumsuz etkilenilmektedir. 
Kararlar bazen, duruma göre (ad hoc) politikalar vasıtasıyla alınabilmektedir.  
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VI Tasarrufları verimli yatırımlara dönüştürebilecek mali sistemin varlığı  

1998 

Özellikle kronik parasal istikrarsızlık ve kamunun borçlanma ihtiyacını karşılama gibi sebeplerden dolayı, mali sektör, asıl görevi 
olan tasarrufları yatırımlara dönüştürme işlevi yerine arbitraj geliri elde etme ve mevduatları depolama amacına hizmet etme 
eğilimindedir. Sektördeki işlemler genellikle kısa veya çok kısa dönemli olarak gerçekleşmektedir. Mali sektörün sağlıklı bir yapıya 
kavuşabilmesi için kamu sektörünün bütçe önceliklerini yeniden düzenlemesi gerekir. 

1999 

Malî sektörde önemli ölçüde devlet hakimiyeti alanları ( devlet banka hesaplarındaki varlık kalemlerinin %30-40 ve mevduatların 
%35 kadarını kontrol altında tutmaktadır) ve piyasa çarpıklıkları var olmaya devam etmektedir. Bankacılık sektörünün kârlılığı ve 
kamu sektörünün yüksek kısa vadeli finansman ihtiyacının varlığı arasındaki yakın bağlantı gibi yapısal dengesizlikler, çarpık bir 
sermaye piyasasına ve yüksek reel faiz oranlarına yol açmaktadır. 

2000 

Türk mali sistemi, yeniden yapılanmak için ağır baskı altındadır. Bankalar, kamu sektörü açığını finanse etmek üzerinde 
odaklandıkları için, tasarrufları üretken yatırımlara dönüştürememektedirler. Hükümet, devlet bankalarını yakın gelecekte satma 
niyetini açıklamıştır. İhtiyat kurallarının ve denetim düzenlemelerinin uygulanması güçlendirilmelidir. Mali sektörde gözetim ve 
denetimin iyileştirilmesinin önemi, Aralık 1999’da Mevduat ve Tasarruf Sigorta Fonu’na devredilen sekiz bankanın büyük 
zararlarıyla görülmüştür. Bu bankaları tasfiye etme veya yeniden yapılandırma konusu henüz çözülmemiştir. Haziran 1999’da kabul 
edilen yeni bankalar yasası Aralık 1999’da değiştirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun oluşturulması en önemli 
iyileştirmeler arasındadır. 

2001 

Mali sektör halen yeniden yapılandırılmakta ve henüz kaynakları verimli yatırımlara dönüştürme görevini tam olarak yerine 
getirememektedir. Bankacılık sektörüne uygulanan müdahaleler, kronik enflasyon, zayıf kanuni düzenlemeler ve yetersiz denetim 
neticesinde bankacılık sektörü yapısal güçlüklerle karşı karşıyadır. Mali sektörün güçlendirilmesinde ilerleme sağlanmıştır. Devlet 
kontrolündeki bankaların sermayeleri arttırılmış ve kısa vadeli risk durumları önemli ölçüde azaltılmıştır. Özel bankalar, sermaye 
yeterlilik oranlarını düzeltmeye ve uluslararası raporlama ve ihtiyat standartlarına uymaya zorlanmışlardır. Sağlıksız özel bankalar, 
TMSF idaresine alınmışlardır. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu bankaların gözetiminde önemli bir iyileşme 
sağlamıştır. Ancak, konsolidasyon süreci, henüz tamamlanmamıştır. En büyük iki devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası özelleştirmeye hazırlanmaktadır. Özetle, mali sektör yatırımlar üzerinde etkin değildir. 

2002 

Mali sektör halen tasarrufları yatırımlara dönüştürme görevini tam olarak yerine getirememektedir. Devlet bankaları sektörde en 
büyük paya sahip olmaya devam etmekte ve çoğu özel banka aile işletmeleri gruplarının elinde bulunduğundan, kredi akışını kendi 
lehlerine yönlendirebilmektedirler. Kredi alma ve geri ödeme tutarları arasındaki fark oldukça yüksektir. Bu nedenle bankacılık 
sektörü güvenilir, şeffaf ve etkin olmaktan uzaktır. Faizlerdeki ve kamu sektörü borçlanma gereğindeki düşüş sonucunda bankacılık 
sektörünün karlılığı azalmıştır. Ayrıca, gecelik işlemler piyasasındaki olumsuz koşullar, orta vadeli kredilerin gecelik piyasadan 
yeniden finansmanını yapmakta uzmanlaşmış bankacılık kurumları açısından büyük güçlükler yaratmıştır. Mali krizlerle yaşanan 
beklenmedik likidite dar boğazları, bu bankaları iflas noktasına getirmiştir. Bankacılık sektöründe gözetim artırılmıştır. Hükümet, 
“İstanbul Yaklaşımı” olarak adlandırılan gönüllü borç yeniden yapılandırılmasını desteklemektedir. Ayrıca, bankalar yeniden 
yapılandırılmakta ve özelleştirmeye hazırlanmaktadır. Bankcılık dışı mali sektör halen zayıf durumdadır. 
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2003 

Bankacılık sektörü güçlendirilmiştir, fakat yeniden yapılandırma ve sağlamlaştırma süreci henüz tamamlanmış değildir. Bankacılık 
sektöründe halen 50 kadar banka vardır, fakat sektör gerçekte iki devlet bankasıyla birkaç özel bankanın hakimiyeti altındadır. 
Devlet bankalarını özelleştirmeye hazırlamak için, siyasi müdahale azaltılmış ve şubelerin sayısında indirim yapılmıştır. Ancak, 
bugüne kadar, herhangi bir özelleştirme olmamıştır. Geçen bir yılda, bankacılık sektörünün şoklara direncini arttırma süreci devam 
etmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkisi arttırılmıştır. Bankacılık gelirinin esas kaynağı devlet tahvillerine 
ilişkin faiz kazançlarında yoğunlaşmıştır. Bu nedenle özel sektöre kredi sağlanması çok düşük seviyede olmuştur.  “İstanbul 
Yaklaşımı” biçiminde yeniden yapılanma desteği, sektörün sermaye yapısının düzelmesine yardım etmiştir. Ancak, birçok bankanın 
aktifleri, onların kredi portföyündeki bir bozulmanın getireceği risklere açık olmaya devam etmektedir. Banka-dışı mali sektörün 
rolü çok sınırlı kalmıştır. 

2004 

Türk mali sektörü, giderek daha sağlıklı bir yapıya kavuşan ancak halen gelişmekte olan, bankacılık sektörü hakimiyeti altındadır. 
Son beş yıl boyunca bankacılık sektöründe düzenleme ve denetleme alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu bu yönde oldukça önemli bir görev üstenmiştir. Muhasebe standartları, risk yönetimi, kurum içi denetim, kredi, 
sermaye ve öz sermaye yönetimi konuları uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. Bankacılık kanunundaki diğer değişiklik 
önerileri de hazırlık aşamasındadır. Bankacılık faaliyetlerinin daha sıkı bir disiplin altında gözlemlenmesi gereği devam etmektedir. 
Bankacılık sektörü düzenlemelerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki bir başka adım da, banka 
mevduatlarına sağlanmakta olan %100 devlet garantisi uygulamasının Temmuz 2004’de 50 milyar Türk Lirası (29.000 Euro 
civarında) ile sınırlandırılması olmuştur. Bankacılık dışı mali sektörün düzenlenmesi görevi Hazine’ye verilmiş durumdadır; ancak, 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na aktarılması planlanmaktadır. 

2005 

Bankacılık sektörü önemli ölçüde güçlenmiş olmakla birlikte, tasarruf sahipleriyle yatırımcılar arasında yeterli düzeyde aracılık 
yapamamaktadır. Mali sektör büyük oranda bankacılık sektörünün hakimiyeti altında kalmayı sürdürmüştür. Devlet bankaları ise, 
sektördeki toplam varlıkların yaklaşık üçte birini oluşturmuştur. Bankaların özel sektöre verdikleri krediler 2005’de yüzde 6 
civarında artmış ve Mayıs ayı itibariyle GSYİH’nın yüzde 24.4’üne çıkmıştır. Bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faiz oranları 
arasındaki fark küçülmesi rekabetin artarak, risk primlerinin düştüğüne işaret etmektedir. Geri dönmeyen kredilerin payı da 
azalmıştır. Bankacılık dışı mali sektör ekonomik genişlemeden faydalanmış ve bono piyasalarının ticaret hacmi (2005’in ilk altı 
ayında ticaret hacmi 700 milyar Euro) artmıştır. Ayrıca rapora göre ekonomideki dinamizme ve piyasadaki mevcut fırsatlara rağmen 
risk sermayesinin gelişimi yavaştır. Bu durum, yenilikçi projelerin gelişmesi potansiyelini azaltmakta, girişimciliğin önünü 
kapamakta, ve ayrıca, bilgi temelli ekonominin oluşumunu engelleyebilmektedir. 

2006 

Banka kredileri, 2006’nın ilk çeyreğinde GSYİH’nın %110’una yükselmiştir. Ortalama borç verme ve depozito oranlarının 
2004’de %6’dan 2005 yılı sonunda %4.6’ya düşmesinin de gösterdiği gibi, bankacılık sektörü güçlenmiş ve mali aracılık 
gelişmiştir. Banka sektörüne yabancı katılımın artması rekabeti artırmıştır. 2006 yılının ortaları itibarıyla, çoğunluğu 
yabancılara ait bankalar, Türk banka varlığının %15’ine tekabül etmiştir. Ancak, malların ve öz sermayenin geri dönüşü 
düşmüştür. Bu durum, bankalar için düşen kar marjlarına işaret etmektedir.  
Borsa son yıllarda büyümüştür, ancak Eylül 2006 tarihi itibarıyla, ana listede hala 289 şirketin bulunması nedeniyle 
küçük kalmaktadır. Listede yer alan şirketler, önde gelen büyük şirketler ve bankalar ile devlet denetimindeki bazı 
şirketlerdir. GSYİH’nin %50’si civarında bulunan şirketlerin piyasa değeri göreceli olarak düşüktür. Küçük sigorta 
sektörünü bankalar ve çokuluslu şirketler yönlendirmektedir. Banka dışı mali sektör büyümeye devam etmiştir.  
Mali sektörün denetimi güçlendirilmiştir. Ekim 2005’te yeni Bankacılık Yasası kabul edilmiştir. Yasanın tam olarak uygulanmasıyla 
ihtiyaçlar ve gözetim artacaktır. Mali haklar, leasing, faktoring ve tüketici finansmanı şirketlerinin üzerindeki düzenleyici ve 
gözetim yetkisini BDDK’ya devreden düzenlemeler yerindedir. 
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I 
Ekonomik kurumların öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar alabilmelerine olanak 
sağlayacak makro istikrar derecesi 

1998 

Malî sektörün zayıf yapısı ülkedeki makroekonomik istikrarsızlığı daha da derinleştirmekte,  mevcut fırsatları azaltarak sektörü 
tehlikeye sokmaktadır. Topluluk bankaları Birlik içinde rekabete açıldığında önemli sorunlara neden olabilecek bazı zaaflar 
içindedirler. Bankacılık alanında devletin önemli rolü (kamu bankaları, toplam aktiflerin neredeyse %40’ına sahiptirler) en önemli 
engellerden bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Malî sektör ile büyük endüstriyel gruplar arasındaki çapraz hissedarlık (sektörün 
%30’u 4 büyük özel bankanın elindedir) ise bir başka  sorun olarak karşımıza çıkar. Yüksek nominal faizli devlet tahvilleri üzerinde 
yoğunlaşmaları nedeniyle bankacılık faaliyetinin, esas görevleri olan aracılık işlevini yerine getirmelerine engel olmaktadır.  

1999 

Türk ekonomisi, Rusya krizinin neden olduğu çalkantıyı  karşılamada önemli derecede bir esneklik göstermiştir. Ayrıca, ekonominin 
Gümrük Birliğiyle gelen rekabet artışına nisbeten kolayca yanıt vermiş olması, iktisadi potansiyelin bir başka kanıtıdır. Bununla 
beraber, yeterli derecede bir makroekonomik istikrara ulaşılmış değildir. Yüksek enflasyon nedeniyle, ekonomik aktörlerin planlama 
ufku çok kısadır ve kuvvetli bir biçimde likiditeye yöneliktir. Mevcut ortam, bir ortak pazar çerçevesi içinde Türk özel sektörünün 
uzun vadeli rekabet gücünü güvenceye almak için gerekli olan uzun vadeli yatırım planlarına izin vermemektedir. Fiziki sermaye 
açısından, Türkiye’de yatırımların GSYH içindeki payı %25’in üzerindedir. Fakat nisbeten yüksek derecede oynaklığa ve 
çarpıklıklara tabidir. Yatırım davranışları ayrıca, istikrarsız parasal ortam nedeniyle de önemli ölçüde zarara uğramaktadır. 

2000 

Makroekonomik çalkantı ve piyasa aksaklıklarının azaltılması yönündeki çabalara rağmen yeterli ölçüde ekonomik istikrar ve 
öngörülebilirlik sağlanamamıştır. Enflasyonun düzeyi ve konsolidasyon sürecine ilişkin belirsizlik, ekonomik aktörlerin, 
faaliyetlerini orta vadeli bir perspektif içinde planlayabilmelerine hâlâ imkan vermemektedir. Devlet işletmeleri, idari fiyatlar ve 
sübvansiyonlu krediler yoluyla, devletin etkisi, yıllar boyunca piyasanın kaynak tahsis işlevini çarpıtmış olup, ekonominin Birlik 
içindeki rekabet baskılarına dayanma kapasitesini zorlaştıracaktır. 

2001 

Ard arda yaşanan iki mali kriz ekonomik iyileşmeyi olumsuz etkilemiş ve istikrar programının durmasına neden olmuştur. İşleyen 
bir piyasa ekonomisinin güçlendirilmesindeki önemli ilerlemelere rağmen, yeterli ölçüde ekonomik istikrar ve öngörülebilirlik 
sağlanamamıştır. Makroekonomik istirar sağlanamamıştır. Devletin ekonomideki rolü devam etmektedir ve mali piyasalar 
tasarrufları yatırımlara dönüştürme görevlerini yerine getirememektedirler. Pek çok makroekonomik dengesizlik ortaya çıkmıştır. 
Piyasa güveninin sağlanması; faiz oranlarının aşağı yönde değişmesi ve Türk Lirası’nın dalgalanma eğiliminin azalması için kilit rol 
oynamaktadır. Ekonomi politikasında, enflasyonu düşürme temeline dayalı, kısa dönem makroekonomik istikrar sağlanmasına 
öncelik verilmelidir. 

2002 

Piyasa ve kurumların tam olarak işleyişinin düzenlenmesi amacıyla yapılan pekçok reforma rağmen makroekonomik istikrar 
sağlamamıştır. Siyasi istikrarsızlık, bu yönde en önemli neden olarak değerlendirilmektedir. Kamu sektörünün yüksek borçlanma 
gereği de dalgalanmalara sebep olan diğer önemli etkenlerdendir. Enflasyonist baskılar uzun dönemli öngörülebilirlik ve yatırım 
kararlarını olumsuz etkilemektedir. 
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2003 

Enflasyonist baskılar, ekonomik aktörlerin orta vadeli planlama yapabilmeleri için yeterli ölçüde gerilemiş değildir. Yüksek reel faiz 
oranları, üretken yatırımları engellemektedir. Bankacılık sektörü, özel sektöre ancak sınırlı bir ölçüde finansman sağlamaktadır ve 
sektörün konsolidasyon süreci henüz tamamlanmış değildir. Çok büyük kamu borcunun servis maliyetleri, ağır bir yük 
oluşturmaktadır. Türkiye, piyasaların işleyişinin iyileştirilmesinde ve tam olarak işleyen bir piyasa ekonomisi için kurumsal 
çerçevenin güçlendirilmesinde ilerleme sağlamış olmasına rağmen, makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik henüz yeterli bir 
derecede temin edilmemiştir. 

2004 

Makroekonomik istikrar güçlenmekte ve ekonomik reform temelleri giderek sağlamlaşmaktadır. Ancak ekonomi halen uluslararası 
mali krizlerden olumsuz etkilenmektedir ve ekonomik reformlar belli bir performans ve etkinliğe ulaşabilecek dereceye 
gelememiştir. Sermaye stoğundaki büyümede artış gözlemlenmesine rağmen; doğrudan yabancı sermaye yatırımları sınırlı kalmıştır.  
2003 yılında toplam sabit yatırımlar %10 oranında artmış ve 2004’ün ilk çeyreğinde de bu yükseliş devam etmiştir. Son yıllarda 
ekonomiye doğrudan yabancı sermaye girişi GSYH’nın %0.5’inin altında kalmıştır. Serbest bir hukuki çerçeve ve Yatırım Tavsiye 
Konseyi kurulmasını da içeren, yatırımlar için elverişli bir ortam hazırlanması çabalarına rağmen; karmaşık bürokratik yapı, etkin 
olmayan yargı sistemi, fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili sorunlar Türkiye’de iş çevrelerinin faaliyetleri önünde engel 
teşkil etmektedir. 2003 yılında iyileşme sürecine katkıda bulunabilmek için doğrudan yabancı sermaye kanunu kabul edilmiştir. 

2005 

2005 - Artan istikrarlı makroekonomik koşulların, ekonomik ortam ve iş dünyası üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Düzenleyici 
ortamlar ve piyasa yapılarında sergilenen değişimler, ekonomik ortamın değişmesine katkı sağlamış olmakla beraber, özellikle 
belirli sektörlerdeki devlet müdahalesi devam etmektedir. İş gücü piyasasındaki büyük dengesizlikler marjinal ölçüde iyileştirilmiştir 
ve bu durum kaynakların ciddi şekilde yanlış tahsisine yol açmaktadır. Ayrıca, ekonominin temelleri gelişme göstermekle birlikte, 
küresel mali istikrarsızlıklara karşı belli ölçüde korumasız olmaya devam etmektedir. 

2006 

Piyasa kuvvetlerinin öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda işleyişi alanındaki olumlu gelişmeler devam etmiştir. Yapısal 
reformlar ve makroekonomik istikrar sürecinin sonucu olarak, iş olanakları ve yatırım ortamı da gelişmektedir. Buna 
karşılık, devlet yardımlarında şeffaflık ve açıklık sorunlarının devamı gibi nedenler piyasaların işleyişini bozmaı 
sürdürmekte ve ekonominin rekabetini sınırlamaktadır. Yakın geçmişteki mali piyasa dalgalanmaları, özel ve kamu 
sektörünün işlediği çevreye belirsizlik eklemekte, ama aynı zamanda ekonominin şoka dayanıklılığının gelişmekte 
olduğunu da göstermektedir.  
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II Alt yapı, eğitim ve araştırmayı içeren yeterli miktarda fiziki ve beşeri sermayenin olması 

1998 

Türkiye’nin genç nüfusu, potansiyel olarak büyük bir ekonomik avantajdır. Fakat, kamusal sağlık ve eğitim sistemlerinin 
yetersizlikleri, doğrudan doğruya beşerî sermayenin kalitesini ve böylece ekonominin rekabet baskılarına dayanma kapasitesini 
olumsuz etkilemektedir. 1997-1998 eğitim öğretim yılında zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla yükseltilmiştir. Altyapı alanında ise, 
Türkiye, bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmede ilerleme sağlamış olsa da, endüstrinin araştırma ve geliştirme yatırımları hala 
oldukça düşüktür. 

1999 

Türkiye, nüfusun yapısı bakımından elverişli bir durumda olmasına rağmen beşeri sermaye düzeyi nisbeten düşüktür. Bu açıdan 
Türkiye’nin rekabet yeteneği, daha da bozulabilir ve düşük eğitim düzeyi/düşük ücretler kısır döngüsüne girebilir. Türkiye’de ücret 
esnekliği nisbeten yüksek olmaya devam etmektedir. 1990’ların başlarında, ücret artışları hayli güçlüydü fakat 1994’teki 
resesyondan sonra keskin bir azalma içine girdi. 1998’de, kamu sektöründe çalışanların gerçek ücretleri %0.4 oranında gerilerken, 
özel sektörde gerçek ücretler %9.6 yükseldi. Fiziksel altyapı, ekonomik büyüme için potansiyel bir darboğazdır. Özellikle demiryolu 
sistemi eskimiş haldedir ve ancak büyük açıklarla işlemektedir. Diğer taraftan, telekomünikasyon şebekesinin kalitesi son yıllarda 
bir hayli yükselmiştir. Kentsel ve kırsal alanlar ve ülkenin doğusuyla batısı arasındaki bölgesel farklılıkların yüksek olması iç göç 
dalgalarına sebebiyet vermektedir. 

2000 

Türkiye, beşeri sermayenin geliştirilmesine daha çok yatırım yapmalıdır. Nüfusun yarıya yakını 20 yaşından daha gençtir ve temel 
eğitim sisteminin kaynakları, bugüne kadar, yeterli eğitim verilmesi için yetersiz kalmıştır. Yüksek düzeyde çocuk emeği bu sorunu 
ağırlaştırmaktadır. Düşük eğitim, yetersiz sağlık ve düşük gelir arasında, yoksulluk tuzağına benzer bir durum, sağlıklı bir sosyal 
kalkınmaya ve Türk ekonomisinin büyüme potansiyeline engel olacaktır. Türkiye’nin maddi altyapı tesislerinin kalitesi büyük 
farklılıklar göstermektedir. Karayolu şebekesi genel olarak yeterince gelişmiştir. Demiryolu sistemi ise, büyük ölçüde çağdışı ve 
verimsizdir. Enerji şebekesiyle ilgili olarak, son yıllarda kayda değer miktarda yatırım gerçekleşmiştir. Halen, muhtelif petrol ve gaz 
boru hattı projeleri uygulanmaktadır. İkili ekonomik yapı rekebet üzerinde engeller oluşturmaktadır. İhracata yönelik endüstri 
alanlarında yüksek teknolojili üretim yapılırken; kayıtdışı sektörde ucuz emekten faydalanılmakta ve daha düşük teknoloji 
kullanılmaktadır. 

2001 

Beşeri ve maddi sermayenin bileşimi, nitelik ve bölgesel dağılım yönünden çok heterojen bir yapıya sahiptir. Okullaşma oranının 
arttırılması genç nüfusu aktif hale getirmenin ilk koşuludur. Ayrıca, temel eğitimin düzeyinde önemli bir bölgesel dengesizlik vardır. 
Özel sektör ile eğitim sistemi arasındaki bağlantı, eğitimin içeriğini özel sektörün gereksinmelerine göre ayarlamak için yeterli 
değildir. Bunun sonucu olarak, lise mezunları arasında yüksek işsizlik oranları vardır. Sağlık sistemi, işgücüne yeterli destek 
sağlamamaktadır. Türkiye’de işgücü piyasası politikaları genellikle kısa dönemlidir. Bununla beraber, son zamanlarda politika 
yapma süreçlerinde sosyal katılım artmaktadır. Türkiye’de fiziki sermaye kalitesi de çok heterojendir ve önemli üretkenlik farklarına 
yol açmaktadır. Sermaye stoğunun genel verimliliği nisbeten düşüktür. Yol şebekesi gelişmiş durumdadır; ancak demiryolu ağı 
ihmal edilmiştir. Petrol ve doğal gaz boru hatları ve enerji bağlantıları genişletilmektedir. 

2002 

Beşeri sermaye yatırımları yetersiz kalmıştır. Bunun sebebi hızlı nüfus artışı ve artan eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılamasında 
bütçeden yapılan sınırlı tahsisattır. Hizmetlere erişim konusunda, iller arasında oldukça dengesiz bir dağılım gözlenmektedir. 
Kamunun yıllık eğitim harcamaları, GSYİH’nin sadece %4’ü dolayında gerçekleşmiştir. Yüksek öğrenim görmüş personelin beyin 
göçü önemli bir sorundur. Buna rağmen, son yıllarda okula kayıt oranlarının arttığı gözlenir. Düşük gelir grubunun sağlık 
hizmetlerine erişimde güçlük çekmektedir. Sağlık ve sosyal koruma harcamaları son dönemde biraz arttırılmıştır. İşgücü piyasasına 
ilişkin politikalar az gelişmiştir. İşsizlik ve işgücü piyasasına ilişkin sorunlara çok az önem verilmiştir. İşsizlik sigortası sisteminin 
başlatılması, özel istihdam büroları ve Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulması bu kapsamda atılan olumlu adımlardır. Ancak, 
Konsey halen atıl durumdadır. Altyapı yatırımları ülke genelinde eşit şekilde dağılmamıştır. Karayolu taşımacılığı oldukça gelişmiş 
ve otoyollar arttırılır durumdayken, demiryolu hatları oldukça geri kalmıştır. 
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2003 

Beşeri sermayeyi iyileştirme çabaları devam etmiştir, ama genel eğitim düzeyinin yükseltilmesi de çok önemli bir gereklilik olmaya 
devam etmektedir. Türk işgücünün genel eğitim düzeyi nispeten düşüktür. Beşeri sermaye harcamaları GSYH’nin ancak %3.5-4’ü 
civarındadır. Dünya Bankası ve AB ile işbirliği edilerek, genel olarak eğitim altyapısının ve özellikle de geri kalmış bölgelerdeki 
eğitim altyapısının kalitesini düzeltmek için çeşitli projeler uygulanmıştır. Cinsiyet eşitliğini arttırmak için çabalara girişilmiştir. 
Toplam fon temini sadece temel eğitimde değil, aynı zamanda öğrenim ve mesleki eğitiminde de çok sınırlıdır. İşgücü piyasası 
politikaları uluslararası standartlara yakınlaştırılmıştır. Haziran 2003’te çalışma yasasının kabul edilmesi önemli bir adımdır. 
Çalışanların yasal durumu iyileştirilmiş ve tatiller, sosyal koruma, esnek çalışma saatleri, işten çıkarma tazminatları ve haksız işten 
çıkarmaya karşı koruma gibi önemli işçi hakları resmen tesis edilmiştir. Fiziksel sermaye stokunun büyümesine, ekonomik 
istikrarsızlık ve borç finansmanı engel olmaya devam etmektedir. 

2004 

Okuma yazma, ilk ve orta okula devam etme oranlarının, işgücünün eğitim seviyesinin artması Türkiye’de eğitim düzeyinin arttığını 
göstermektedir. Türkiye’deki yüksek nüfus artışının artan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklara gereksinim duyulmaktadır. Bu 
nedenle, 2004 bütçe teklifinde eğitim harcamaları pekçok kesintinin dışında tutulmuştur. 2003 yılı Aralık ayında kabul edilen Ulusal 
Kalkınma Planında beşeri sermayeye verilen önemin arttığı görülmektedir. Türkiye, aynı zamanda, uluslararası yardımlar vasıtasıyla 
düzenlenen bir dizi eğitim programı da yürütmektedir. Ancak, son beş yıl içinde, Türk işgücü piyasası yıpranmıştır. İşsizlik 2003 
yılında %10.5 düzeyine yükselirken, gençler arasındaki işsizlik oranı da %20.5’lere tırmanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
için yapılan yatırımlar GSYİH’nın sadece %0.6’sı oranında kalırken bunun üçte ikisi üniversiteler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Ülke genelinde altyapı hizmetlerinin oldukça gelişmiş olmasına rağmen, yatırımlar sınırlıdır ve düzensiz bölgesel dağılım 
gözlenmektedir. Kara, hava ve deniz yolu işletmelerinin oldukça gelişmiş olmasına rağmen, demiryolu ağı yetersizdir. 
Telekomünikasyon ağları yeterli olmakla beraber Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürekli olarak ertelenmektedir. Enerji sektörü 
reformları elektrik kesintisi riskini azaltma amacı taşımaktadır. Petrol boru hattı altyapı faaliyetleri de genişletilmektedir.  

2005 

Eğitim seviyeleri artış göstermeye devam etmiştir, ancak eğitimin niteliği bakımından büyük farklılıklar sürmektedir. Hızlı nüfus 
artışı ihtiyaçları karşılayabilmek ve talebe yetecek eğitim kalitesini saplayabilmek için artan oranda kaynak gerektirmektedir 2003 
yılında %6.9 olan eğitimin bütçedeki payı 2004 yılında %8.8’e yükselmiştir. Eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı 1999-2003 
yılları arasında olduğu gibi %4 civarında kalmıştır. Son yıllarda, ilköğretim kurumlarına kayıtlar %95 ile istikrarlı bir oran takip 
ederken, orta ve yüksek öğretim kurumlarına kayıtlarda gözlenen artış devam etmiştir. Eğitim sisteminde cinsiyet ve yoksulluk 
konularında önemli eksiklikler sürmektedir. Orta öğrenimde kız öğrenci kayıtları düşüktür ve bölgesel ve gelire bağlı farklılıklar 
bulunmaktadır. Temel ve orta öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve yüksek öğrenime giriş koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.  
İşgücü piyasalarına, yarım zamanlı çalışma ve sabit süreli sözleşmeler ile belli ölçüde esneklik getirilmişse de, piyasa göreceli 
olarak halen katıdır. Yüksek büyüme oranlarına rağmen, iyi eğitimli iş gücünde ve genç kitlede görülen yüksek işsizlik oranları ile 
düşük ölçekli kadın istihdamı gibi dengesizlikler devam etmektedir. Asgari ücretler artmaya devam etmiştir. 2000 yılında asgari 
ücretlerin ortalama ücretlere göre %15 olan oranı, 2004 yılında %25’e çıkmıştır ki, bu durum, daha az vasıflı işçi çalıştırma 
yönündeki teşvik edici unsurları azaltırken, potansiyel olarak kayıtdışı istihdamı artırmıştır. 

2006 

Hükümet, eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payının 2006 yılında %12.4’e yükselmesini planlamaktadır. Bu artış, sadece 
büyümekte olan genç nüfusun artan harcamalarını değil, aynı zamanda eğitimin içeriği ve kalitesini de yansıtmaktadır. Eğitim 
seviyesinde ve kalitesinde gelir, cinsiyet bölgesel farklılıklar devam etmektedir. Orta öğretimdeki öğrencilerin ortalama bilgi 
seviyeleri düşüktür. Yüksek öğretimde kalite, şeffaflık ve erişim konusundaki zaafiyetler sürmektedir. Kadın ve yaşlı nüfusun 
işgücüne katılım oranları 2005 ve 2006’da daha da düşmüştür. İstihdamı arttırmak sistematik çaba sarfedilmesi gerekmektedir. 
İşsizlerin ancak  %4’ünden azı işsizlik haklarından faydalanabilmektedir. İş piyasasındaki zorluklar devam etmekte olup, bu amaçla 
üretilen politikaların etkileri sınırlıdır.  
Hava ve demir yolları ağlarına ilişkin olarak önemli değişiklikler gerçekleşmemiştir. Enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayan 
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı tamamlanmıştır. Cep telefonu kullanımı yaygınlaşmaya devam ederek Mart 2006’da % 64’e 
yükselmiştir. İnternet kullanıcıları düzeyi nüfusun %1’inden %2’sine yükselmiştir. AR-GE harcamaları düşük düzeyde kalmaya 
devam etmiştir. 
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III 
Hükümetin, piyasada rekabet edebilirliği, ticaret politikası, rekabet politikası, devlet 
teşvikleri, KOBİ’leri destekleme…vs yöntemlerle etkileme derecesinin düzenlenmesi ve 
küçük işletmelerin ekonomi içindeki oranı 

1998 

KİT’lerin özelleştirilmesinde geçen yılın sonuna kadar sonuçlar oldukça hayal kırıcı düzeyde kalmıştır (sadece 4.5 milyar dolarlık 
toplam gelir elde edilmiştir). Buna rağmen, bu yılın ilk yarısında ümit verici bir hızlanma (3 milyar dolarlık gelir) görülmektedir. 
1994 yılında imalat sektöründeki küçük firmalar sektördeki tüm firmaların %41.6’sını oluşturuyor ve çalışanların %6.9’unu istihdam 
ediyordu. Fakat, toplam katma değerin sadece %2.2 ’sini yaratıyordu. Geçmişteki malî buhranlarda gösterdikleri esneklik 
kabiliyetine rağmen, teknik gelişme düzeyi düşüktür ve modern yönetim tekniklerinden yoksundurlar. Daha büyük bir rekabetin 
baskısı altına girdiklerinde, bu zaaflar gerçek bir sorun yaratabilir 

1999 

Türkiye ekonomisinde halen koruma altında ve rekabetçi olmayan; devlet desteği olmadığı takdirde varlığını sürdüremeyecek 
sektörler bulunmaktır (tarım, devlet destekli temel sanayi kolları ve bankalar gibi). Küçük şirketler, Türk özel sektörünün 
belkemiğidir. İmalat sektöründe bu şirketler, toplam işletme sayısının %99.5’ini oluşturmakta, toplam istihdamın yaklaşık %61.1’ini 
sağlamakta ve toplam katma değerin %27.3’ünü yaratmaktadır. Bu şirketler, yüksek derecede bir esneklik yeteneği sergilemekle 
beraber, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeleri için daha da geliştirilmeleri gerekmektedir. 

2000 

Çoğu verimsiz çalışan kamu işletmelerinin yeniden yapılandırılması ekonominin geneli için önemli bir süreçtir. Hükümet, 
GSYH’nin yüzde 8’i civarında bir özelleştirme gelirini hedefleyerek, bu işletmelerin çoğunu 2002 sonuna kadar özelleştirmeye 
niyetlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar, GSYH’nin %0.5’inden daha küçük, ekonomik bakımdan önemsiz bir düzeydedir. 
Makroekonomik istikrarsızlık, büyüme oranındaki değişkenlik ve siyasal belirsizlik, bu durumun muhtemelen en önemli 
nedenlerindendir. 2000 yılında özelleştirme projelerinin tamamlanması, yabancı sermaye girişini önemli ölçüde arttırmalıdır. Tarım 
sektörünün yeniden yapılandırılması, elektrik ve gaz sektörlerinin liberalizasyonu konularında devlet müdahalesini azaltıcı adımlar 
atılmalıdır. Devlet yardımları azaltılmalıdır. Küçük ve çok küçük aile şirketleri kanıtlanmış esnekliklerine rağmen, standartlarını 
uygulamada zorluklar ile karşılaşabilirler. 

2001 

Tarımda ve mali sektörde devlet müdahalesi giderek azalmaktadır. Bu konuda en önemli düzenlemeler, tütün ve şeker piyasalarını 
serbestleştirmeye yönelik girişimler başlatılması, tarım satış kooperatiflerinin özerkliğinin saglanması ve devlet bankalarına politik 
müdahalenin kaldırılması olmuştur. Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu’nun rolü güçlendirilmiş olup, elektrik ve gaz sektörüyle 
ilgili mevzuatta yapılan en son değişiklikler bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturulmasını öngörmektedir. Merkez Bankası’nın 
özerkliği arttırılmıştır. Devlet sübvansiyonları azaltılmaktadır. Devletin üretimdeki payı hala önemli düzeydedir ve özelleştirme 
alanında ilerleme yavaştır. Son zamanlardaki en önemli özelleştirme projeleri, petrol dağıtım şirketi POAŞ hisselerinin blok satışı ve 
petrol rafinerisi TÜPRAŞ’ın halka arzı olmuştur. Türk Havayolları ve Türk Telekom’un özelleştirme girişimleri başarılı olmamıştır. 
Türk ekonomisinde küçük ve çok küçük işletmelerin piyasa yapısının dinamizm ve esneklik özelliklerinde rolü oldukça büyüktür. 
Ancak bu işletmeler uluslararası rekabete açık ortamda güçlüklerle karşılaşabilirler. 

2002 

Ekonomi üzerindeki devlet müdahalesi azalma göstermektedir. Tarım, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde gerçekleştirilen 
yapısal reformlar sonucunda bu sektörlerdeki devlet müdahalesi azaltılmıştır. Bağımsız denetleme ve düzenleme kurumları bu yönde 
oldukça olumlu rol oynamıştır. Devlet yardımları azaltılmıştır. Son dönemde çok sayıda serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 
Bankacılık sektörü reformları da serbestleşmeye destek olmuştur. Kamu iktisadi teşebbüslerindeki atıl işgücü azaltılmıştır. Azalan 
bütçe desteği, bu şirketleri, verimliliği artırmaya ve fiyat maliyet uyumlaştırması yapmaya zorlamaktadır. Küçük ve çok küçük 
ölçekli işletmeler, Türk ekonomisinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Çoğunlukla aile şirketi olan bu işletmelere değişen iş ortamına 
uyum sağlama konusunda esneklik verdiğinden dolayı, bu firmalar Türk ekonomisinde şokların etkisini azaltmak gibi önemli bir 
işlevi yerine getirmektedir. Özellikle kamu sektörü finansman gereği özel yatırımlara dışlama etkisi yaratmakta  ve özel işletmelerin 
kredi sağlama imkanları kısıtlanmaktadır. 
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2003 

Ekonomide devlet müdahalesinin azaltılması devam etmiştir. Bazı tereddütlerden sonra, yeni piyasa düzenleme ve denetim 
kurumlarının bağımsızlığı teyit edilmiş ve düzenleyici çerçeve güçlendirilmiştir. Devlet sübvansiyonları ve devlet yardımı 
azalmaktadır. Bankacılık sektöründe, sektör aktiflerinin üçte biri, devlet kontrolündeki bankaların elindedir. Sanayi sektöründe, 
tamamen devlet mülkiyetindeki işletmeler, sektör katma değerinin yaklaşık dörtte birini ve istihdamın yaklaşık %12’sini 
oluştururlar. Birçok durumda, bu işletmelerde personel fazlalığı ve verimsizlik söz konusudur. Fiyatlar maliyeti tam olarak 
yansıtmamaktadır. Orta, küçük ve çok küçük işletmeler, Türk ekonomisinin istikrar sağlayan çekirdeği olduklarını göstermişlerdir. 
Kayıt dışı ekonomiden gelen ucuz girdilerden yararlanan bu işletmeler, son derece değişken olan Türk ekonomisi için önemli bir 
genel istikrar sağlıyorlar. Bu işletmeler 2002 yılında sanayi sektöründeki katma değerin sadece %30 kadarını yaratmış oldukları 
halde, istihdamın yaklaşık %60’ını oluştururlar. Esas olarak aile mülkiyetindeki bu işletmeler, Türkiye ekonomisi için önemli bir 
şok emicilik fonksiyonu yerine getirmektedirler. 

2004 

Devletin ekonomiye müdahalesi oldukça azalmıştır. Tarım, enerji, telekomünikasyon gibi önemli sektörlerdeki yeniden 
yapılandırma çalışmaları devlet müdahalelerini gözle görülür ölçüde azaltmıştır. Devlet düzenlemelerinin yerini bağımsız 
düzenleme kurumları almıştır. Buna rağmen, AB standartları çerçevesinde, devlet yardımlarının gözlem altına alınması şeffaflığı ve 
reformların uygulanma oranını daha da arttıracaktır. KİT’lerdeki verimsiz işçi sayısı azaltılmıştır.  
Büyük ihracatçı şirketler ve KİT’lere rağmen KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin istikrarı için büyük önem taşımaktadırlar. Ekonomide 
büyük önem taşıyan şok emici fonksiyonu yerine getirirler. Ancak KOBİ’ler kredilere ulaşabilmede önemli güçlüklerle 
karşılamaktadırlar. Ayrıca, Türk ekonomisindeki çoğu küçük işletmenin, çalışma koşulları, sosyal standartlar, sağlık ve çevre 
standartları gibi, AB standartlarına uyum konusunda sorunlarla karşılaşabileceği değerlendirilmektedir. 

2005 

Devlet yardımı alanında düzenlemelerin ve izlemenin eksikliği, şeffaflığı ve genel olarak rekabet ortamını olumsuz etkilemektedir. 
Özelleştirme ve yeni düzenleyici kurumlar alanında iyileştirmeler yapılmasına rağmen, devlet teşebbüslerinin sahip olduğu tekelci 
ve rekabet karşıtı imtiyazlar, hala bazı sektörlerde rekabeti bozmaktadır. Rekabet Kurumu adil rekabet için çalışmalarını 
sürdürmekte, ancak yavaş işleyen yargı süreci ve üzerinde etki sahibi olmaması nedeniyle gücü sınırlı kalmaktadır.  
KOBİ’ler tüm istihdamın yaklaşık %77’sini ve sermaye yatırımın %38’ini oluştururken, katma değere yaptıkları katkı sadece %27, 
ihracat içindeki payları ise %10 civarındadır. Ancak, bu işletmelerin sermayeye erişimlerinin sınırlı olması genişleme ve 
modernleşme kabiliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Verimlilikte bir artış sağlanmadığı takdirde, çok sayıda KOBİ gittikçe artan 
rekabet ortamı sonucu varlığını sürdürmekte güçlüklerle karşılaşacaktır. 

2006 

KOBİlerin istihdam ve katma değer içindeki payı önemli bir değişiklik göstermemiştir. Bankacılık sektörü borç verme 
olanaklarını genişlettiği için, KOBİlere yönelik finansman olanakları iyileşmiştir ancak daha ileri boyutta iyileşmeye 
ihtiyaç vardır. KOBİ’ler ekonominin önemli bir temel taşı olmaya devam etmiş, ancak verimlilikleri genellikle düşük 
kalmış ve kayıt dışılıkları yaygın olmuştur. Kamu işletmeleri ve kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve 
özelleştirilmesine yönelik hazırlıklarda bazı ilerlemeler kaydedilmiş ancak süreçte gecikmeler yaşanmaktadır. Enerji 
sektörünün yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi çabaları devam etmektedir.  
Rekabet Kurumu’nun çalışmaları tatmin edici şekilde devam etmiş ve Kurum’un piyasadaki rolü özelleştirme süreciyle 
daha da desteklenmiştir. Şirketlerde şeffaflıkta iyileşme görülmüş, standartları yükseltilmiştir. Devlet yardımları ile ilgili 
denetim eksikliği devam etmektedir. Düzenleyici çerçeveye getirilen ilave istisnalar nedeniyle kamu alımları politikaları 
zayıflamıştır. 
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IV Avrupa Birliği ile ticari entegrasyon ve uyum derecesi 

1998 

Türk ekonomisi dünya ekonomisine yüksek derecede entegre olmuştur (1997 yılında ihracat GSMH’nın %29.5’i ve İthalat %23.9’u 
olarak gerçekleşmiştir). AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği genelde düzgün işliyor 
olsa da, taraflar arasındaki ticarette bazı sorunlar ortaya çıkmıştır (Türkiye’nin sığır eti ve canlı hayvan ithalatına yasak koyması, 
tütün ve alkolde ithalat tekelini sürdürmesi; AB’nin sağlık nedenleriyle bazı balıkçılık ürünlerinin ithalatı üzerine yasak koyması). 
Tarımsal ürünlerin Türk ihracatı içindeki payı 1996’da yaklaşık %10’a gerilemiştir. Sanayi mallarının payı ise %80’e yakındır 
(yarıdan fazlası tekstil ürünleridir). AB’ye yapılan ihracatın yarısı bu ürünlerden oluşmaktadır. Son yıllarda, ulaştırma araçları ve 
sermaye malları ihracatı da artmış, demir ve çelik ihracatı ise azalmıştır. 

1999 

Avrupa Birliği ile ticaret bütünleşmesi Gümrük Birliği çerçevesinde yüksek olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin dış ticaretinin 
yaklaşık %50’si AB ile yapılmaktadır. Türk işletmeleri, yeni rekabet durumuna intibak etmekte büyük sorunlar yaşamamıştır. 
1990’larda, Türkiye dış ticaretinin mal yapısı hızla iyileşmiştir. AB ile sanayi ticaretinin payı hızla yükselmiş; mamul malların payı 
1998’de %78’e çıkmıştır. AB ile sanayi ticaretinin payı da oldukça yüksektir. 

2000 
Türkiye ve AT arasında ticaret bütünleşmesi, devamlı olarak artmıştır. Özellikle, kilit nitelik taşıyan otomotiv ve tekstil 
sanayilerindeki katma değer belirgin biçimde artmıştır. AT ile sektör içi ticaretin payı nispeten yüksektir. Bununla beraber, Türk 
Lirası’nın son zamanlarda değerlenmesi nedeniyle, Türk mallarının fiyat yönünden rekabet gücü azalmıştır. 

2001 

İlerlemenin oldukça yavaş olmasına rağmen, AB ile ticari ilişkiler daha da artmıştır. Türk ihracatının %52’si ve ithalatının %50’si 
AB ile yapılmaktadır. Mali krizin sonuçlarından bir tanesi olan Türk Lirası’nın %50 oranında değer kaybetmesi sonucunda Türk 
mallarının fiyat avantajı artmıştır. Buna rağmen, üretimi yüksek içerikli ihraç mallarından ötürü, malların üretim maliyetleri artmış 
ve ihracat sektörü devalüasyonun yarattığı avantajdan tam olarak faydalanamamıştır. 

2002 

AB ile ticari bütünleşme yüksek düzeyde kalmaya devam etmiştir. 15 AB ülkesinden yapılan ithalat ekonomik krizlerle bağlantılı 
olarak biraz gerilemiştir. Tarıma dayalı ekonomiden hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye geçiş devam etmektedir. Hizmet 
sektörünün payı tarım aleyhine artmaktadır. İmalat sanayii ve inşaat sektörleri payları artış göstermektedir. Buna rağmen, tarımda 
çalışan işgücü miktarı  aynı kaldığından çarpıklıklar oluşmaktadır. Türk ihraç mallarının rekabet edebilirliği istikrarsız bir rota 
izlemektedir. 2000 yılında ihraç malları piyasasında Türkiye Pazar kaybına uğrarken, ithalat miktarı artmıştır. 2001 yılında yaşanan 
devaluasyonla kayıplar bir ölçüde telafi edilmiştir. Düşük oranda sermeye birikimi ve üretim artışı nedeniyle işgücü verimliliği 
azalmaktadır. 
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2003 

AB ile ticaret bütünleşmesi istikrarını korumuş, ihracatın mal yapısı düzelmeye devam etmiştir. 2002 yılında, Türkiye’nin toplam 
mal ihracatı ve AB’ye ihracatı, nominal olarak %6 civarında büyüdü. AB’den ithalatı ise, toplam ihracata kıyasla önemli oranda 
daha hızlı artış gösterdi (%19.8). 2003’ün ilk yarısında, bu eğilim devam etti. Önceki yıllarda olduğu gibi, ihracat yapısı iyileşmiştir. 
İleri sanayi mallarının payı artarken, tarımsal ürünlerin payı azalmaya devam etmiştir. Geçen yıl içinde, özellikle motorlu taşıt 
ihracatı belirgin bir artış kaydetmiştir. Türk lirasının önemli oranda değerlenmesine karşın, Türk ihracatının fiyat bakımından 
rekabet gücü korunmuştur. Reel efektif döviz kuru 2002 İlerleme Raporundan bu yana %14 kadar değerlendiği halde, Türk 
mallarının ihracat performansı son derece dayanıklı olmuştur. İhracata yönelik şirketlerin karlılığı ve rekabet gücü de korunmuştur. 

2004 

AB ile ticari bütünleşme derecesi yüksek düzeyini korumaktadır. Türkiye’nin AB’ye ihraç malları oranı 2003 yılında %55.4’e 
yükselmiştir. Ancak, artan petrol fiyatlarına da bağlı olarak, ithalat geçen yıl %1 civarında azalış göstermiştir. Türkiye’nin dış 
ticareti koruma oranı, en çok kayrılan ülke tarife oranlarının basit ortalamasına göre, 2004 yılında en çok kayrılan ülke kuralına tabi 
ülkelerden ithalatta % 13.4, AB’den yapılan ithalatta ise % 9.8 olarak gerçekleşmiştir. İhraç malları çeşitliliği ise katma değeri 
yüksek mallar yönünde kaymaya başlamıştır. Endüstri ürünleri ihracatı artarken, tarım ürünlerinin ihracattaki payı azalmıştır. 
Yatırım malları ve metal ürünleri, makina gibi endüstriyel girdilerin payı %20’den  %15’e düşerken, ham petrol oranı %11 civarına 
yükselerek, yaklaşık iki katına çıkmıştır. İstikrarsız kur rejimine rağmen, Türk ihraç malları fiyat avantajını koruyabilmiştir. Şubat 
2001’de Türk Lirasındaki ani düşüş ile sağlanan fiyat avantajı 2003-2004 döneminde etkisini yitirmiştir. Birim işgücü maliyetine 
dayalı reel efektif kur 2001 mali krizinin ardından %25’in üzerinde düşmüş; 2003’de %10 toparlanma göstermiş ve ancak 2004’de 
kriz öncesi seviyeye yükselebilmiştir. İşgücü üretkenliği de benzer iniş çıkışlar göstermiştir. 

2005 

Türkiye Birlik içerisindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile mücadelede  oldukça başarılı bir çizgisini sürdürmektedir; ancak, AB 
ile ticaret, son zamanlarda güçlü ekonomik kalkınma gerçekleştiren çoğunlukla Orta Doğu ülkeleri ve gelişmekte olan pazar 
ekonomilerinin oluşturduğu bazı ülkelerle olan ticarete oranla daha az gelişmiştir. 2004 yılında AB’ye yapılan ihracat hafifçe düşüş 
gösterirken, AB’den Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın payı daha dikkat çekici bir şekilde azalmıştır. Ancak, AB’ye yapılan ihracat 
hala toplam ihracatın %55’ini oluşturmaktadır. 2005 yılının ilk 8 ayında toplam ihracat içindeki payın düşüşü devam etmiş ve 
AB’ye yapılan ihracat toplam ihracatın %52’sini oluşturmuştur. Yabancı doğrudan yatırımlar açısından bakıldığında da, AB 
Türkiye’nin ana ortağıdır. 2004 yılında toplam yabancı sermaye akışının yaklaşık %78’i AB ülkelerinden kaynaklanmıştır.  
Son beş yıl içinde işçi verimliliği de hem özel hem kamu sektöründe artış göstermiştir. Bu durum, kamu sektöründe son zamanlarda 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı yansıtmaktadır. Özel sektörde ve üretim sektöründe verimlilik artmış, istihdam koşulları ve 
çalışma saatlerindeki düzenlemelerle AB standartlarına yaklaşılmıştır.  

2006 

2006 İlerleme raporuna göre de AB Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmiştir. Ancak, diğer pazarlar da önem 
kazanmaktadır. Ticaret ortakları çeşitlendirilmiştir. Başka pazarlara ihracatta daha hızlı bir artış kaydedildiği için, AB’ye yönelik 
ihracat payı 2004’te %54.5’ten 2005’te %52.4’e gerilemiştir. AB’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı da % 46’dan 
%42.2’ye düşmüştür.  
İşgücü verimliliğinde iyileşme görülmüş olup yıl boyunca imalat sanayinde %8 artmıştır. İstihdam edilenlerin sayısının %7 azaldığı 
kamu sektöründe de iyileşme görülmüş ve verimlilik %10 artmıştır. Birim işgücü maliyetine dayanan gerçek efektif kur (GEK) 2006 
Şubatına kadar ciddi şekilde yükselmiştir. Mayıs ayında başlayan keskin kur değer kaybı nedeniyle bu eğilim güçlü bir şekilde 
tersine dönmüştür. 
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31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için 
başvurdu. 
 
11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını 
kabul etti. 
 
12 Eylül 1963 Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği 
sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 
 
1 Aralık 1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. 
 
22 Ocak 1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı aldı. 
 
16 Eylül 1986 Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 
tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması 
süreci başladı. 
 
14 Nisan 1987 Türkiye, (Avrupa Topluluğu) AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237. 
(Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) AKÇT Antlaşması'nın 98. ve (Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu) EURATOM Antlaşması'nın 205. maddelerine istinaden tam 
üye olmak üzere müracaat etti. 
 
18 Aralık 1989 AT Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki 
"Görüş" ünde, Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce 
(1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılmadan önce, 
ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına 
yer verdi. 
 
6 Mart 1995 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili 
ve 
Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 
2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi'nin 36. dönem toplantısında kabul edildi. 
 
13 Aralık 1995 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa 
Parlamentosu 
tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser) 
 
1 Ocak 1996 Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 
Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik 
sürecinde "Son Dönem"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde 
sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir. 
 
25 Temmuz 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel'de imzalandı. 
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1 Ağustos 1996 Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti resmi 
Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
12-13 Aralık 1997 Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve 
hükümet 
başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, 
Polonya, Slovenya, Romanya,Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs 
Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday 
ülkeler arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe uygun olduğu teyid edilmiştir. 
 
11-12 Aralık 1999 Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve 
Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. 
 
8 Mart 2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul 
etti. 
 
19 Mart 2001 TBMM "Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal 
Programı"nı kabul etti. 
 
13 Kasım 2001 Avrupa Komisyonu Türkiye için 4. İlerleme Raporu yayınlandı. 1 
Ocak 2002 Avrupa Birliği’nde Euro fiili olarak dolaşıma girdi. 
 
9 Ekim 2002 Avrupa Komisyonu Türkiye için 5. İlerleme Raporu’nu açıkladı. 
 
12-13 Aralık 2002 Kopenhag’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve 
Toplantısında “AB Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye’nin 
Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık 
ayında toplanacak olan Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile AB arasındaki 
müzakereleri gecikme olmaksızın başlatacağı” ifadesine yer verilmiştir. 
 
19 Mayıs 2003 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım 
Ortaklığı 
Belgesi’ni kabul etti. 
 
24 Temmuz 2003 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
 
5 Kasım 2003 Avrupa Komisyonu Türkiye için 6. İlerleme Raporu’nu açıkladı. 
 
17-18 Kasım 2003 AB dışişleri bakanlarını biraraya getiren Genel İşler Konsey 
toplantısında bakanlar ilerleme raporlarını değerlendirerek ülkelerin görüşlerini 
bildirdiler. 
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12-13 Aralık 2003 AB Zirve toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi. Konsey, 
Komisyon’un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak olan 
Zirve’de alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü 
vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için 
yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak 
Türkiye’yi üyelik yolunda teşvik ettiğini vurgulamaktadır. 
 
14 Aralık 2003 KKTC’de genel seçimler düzenlendi. 
 
24 Nisan 2004 Kıbrıs’ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının %64.9’u Annan 
Planını onaylarken Kıbrıs Rum kesiminde ise halkın %75.83’ü planı reddetti. 
 
1 Mayıs 2004 Avrupa Birliği’nin 10 yeni üyeyi kapsayan (Polonya, Macaristan, 
Çekya, 
Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) beşinci 
genişlemesi gerçekleşmişti. 
 
10-13 Haziran 2004 Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. 
 
17-18 Haziran 2004 Avrupa Anayasası taslak hali Brüksel Zirve’sinde kabul 
edildi. 
 
15 Temmuz 2004 Türkiye İlerleme Raporu kaleme alınmaya başlandı. 
 
5-9 Eylül 2004 Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter 
Verheugen Türkiye’yi ziyaret etti. 
 
6 Eylül 2004 Avrupa politikasında önemli görevlerde bulunmuş kişilerden Mart 
2004’te oluşturulan Bağımsız Türkiye Komisyonu “Avrupa’da Türkiye: Bir 
Sözden Fazlası mı?” isimli raporunu yayınladı. 
 
6 Ekim 2004 Türkiye’nin 7.İlerleme Raporu yayınlandı. Avrupa Komisyonu 
Türkiye’nin 
siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığını belirterek ve katılım müzakerelerinin 
açılmasını öneren İlerleme Raporu’nun yanında Etki Raporları’yla Tavsiye 
Metnini açıklandı. 
 
19-22 Ekim 2004 AP Yeşiller Grubu her yıl Brüksel dışında yaptığı yıllık 
toplantısını bu yıl “Avrupa Birliği içinde Türkiye-Ortak Bir Gelecek mi?” başlığı 
altında İstanbul’da düzenlendi. 
 
29 Ekim 2004 Avrupa Anayasası üye devletlerce Roma’da imzalandı. Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya ile birlikte aday ülke statüsünde Nihai Senet’i 
imzalandı. 



 147 

EK-2 DEVAMI  
24 Kasım 2004 AB -Türkiye Troyka toplantısı Lahey’de gerçekleştirildi. 
 
15 Aralık 2004 Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumunda Hollandalı parlamenter 
Camiel Eurlings tarafından hazırlanan Türkiye raporu oylandı. Gizli yapılan 
oylamada 262 red oyuna karşılık 407 kabul oyu kullanıldı. 
 
16-17 Aralık 2004 Türkiye açısından büyük öneme sahip Brüksel Zirvesi’nde, 
Türkiye’ye 3 Ekim 2005 tarihinde başlamak üzere müzakere tarihi verildi. 
 
2 Ocak 2005 Avrupa Parlamentosu, AB Anayasası’nı onayladı. 
 
23-24 Şubat 2005 53. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 
Strazburg’da gerçekleştirildi. 
 
28 Şubat 2005 Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin (GBOK) 16. 
Dönem Toplantısı, Brüksel’de gerçekleştirildi. 
 
2 Mart 2005 Avrupa ülkelerindeki halkların sosyal ve siyasi yaklaşımlarını 
izlemek üzere 30 yılı aşkın bir süredir raporlar hazırlayan Eurobarometre, 
Türkiye’ye ilişkin ilk raporunu açıkladı. Türkiye’de 9-26 Ekim 2004 tarihleri 
arasında toplam 1027 kişiyle görüşülerek hazırlanan Rapor’a göre, Türk halkının 
AB üyeliğinden en önemli beklentisi ekonomik refah ve işsizlikle mücadele oldu. 
 
7 Mart 2005 AB-Türkiye Troyka toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda 
siyasi kriterlere uyum öncelikli olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler 
gözden geçirildi. 
 
17 Mart 2005 Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel’de yapıldı. 
 
25 Nisan 2005 Romanya Katılım Antlaşması’nı Lüksemburg’da imzaladı. İki ülke 
ile 2000 yılında açılan üyelik müzakereleri Aralık 2004’te tamamlamıştı. 
Üyelikleri ise, Bulgaristan ve reform süreçlerini tamamlamaları halinde, 1 Ocak 
2007 tarihinde gerçekleşecektir. Katılım Antlaşması’na göre, iki ülkenin reform 
sürecinde kaydettiği ilerlemeler üyelik tarihlerini belirleyecektir. 
 
26 Nisan 2005 Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 44. Toplantısı Lüksemburg’da 
gerçekleştirildi. 44. Ortaklık Komitesi’nin gündemini, G.Kıbrıs’ın Gümrük 
Birliği’ne dahil edilmesi ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen reformlar 
oluşturdu. Toplantıda taraflar reform çalışmaları hakkında görüş alışverişlerinde 
bulunmuş, gerçekleştirilen uyum çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını 
belirten AB, reformların etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 
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3-5 Mayıs 2005 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gerçekleştirdiği Türkiye 
gezisinde, AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Türkiye’nin AB 
üyeliğine verdiği desteği yineleyerek reformların sürdürülmesi gerektiğini ifade 
etti. 
 
5-6 Mayıs 2005 İstanbul’da düzenlenen “2023 Vizyonu: Türkiye’nin AB Üyeliği 
ve Rekabetçi Küresel Bilgi Toplumunun Kurulması” konulu Forum İstanbul 2005 
toplantısında konuşan AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli 
Rehn, reform sürecinin iç dinamiklere Dayanması sebebiyle artık bu yoldan geri 
dönülemeyeceğini belirtti. 
 
23 Mayıs 2005 Devlet Bakanı Ali Babacan, Başbakan Erdoğan tarafından AB 
müzakere sürecini yürütmek amacıyla Başmüzakereci olarak görevledirildi. 
 
29 Mayıs 2005 Fransa, %75 gibi oldukça yüksek bir katılımın gerçekleştiği 
referandumundan %55,5 ret ve %44,5 kabul oyuyla AB Anayasası’nı reddetti. 
 
1 Haziran 2005 Hollanda’da gerçekleştirilen ve %62,8 katılım sağlanan 
referandumda Avrupa Birliği  anayasasına %61,6 ret, %38,4 kabul oyu verdi. 
 
1 Haziran 2005 Türk ceza sisteminde köklü değişiklikler getiren Yeni Türk Ceza 
Kanunu yürürlüğe girerek AB uyum sürecine ilişkin önemli bir adım daha atıldı. 
 
13 Haziran 2005 Lüksemburg’da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Ankara 
Anlaşması’nı G.Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde genişleten Protokolü onayladı. 
Türkiye, imza aşamasında yayımlayacağı bir deklarasyon ile Protokol’de “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” olarak yer alan Rum Yönetimi’ni tanımadığını ilan edecektir. 
 
16-17 Haziran 2005 AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi, Brüksel’de 
gerçekleşti. Zirve Sonuç Bildirgesi’nde Türkiye’ye ilişkin doğrudan bir ifade yer 
almamakla birlikte, önceki Zirve Kararlarına atıfta bulunarak, bu kararların tam 
olarak uygulanması gerektiğini vurgulandı. 
 
 
29 Haziran 2005 Avrupa Komisyonu, 2005 yılı içinde Türkiye’ye yönelik olarak 
hazırlanması öngörülen belgelerden, “Türkiye İçin Katılım Müzakereleri 
Çerçevesi Taslağı”nı açıkladı. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun, 2005 yılı içinde 
Türkiye’ye yönelik olarak hazırlaması öngörülen “Sivil Toplumlar Arasındaki 
Diyaloğa İlişkin Tebliği” de “Müzakere Çerçeve Taslağı” ile birlikte açıklandı. Söz 
konusu Tebliğ’de, AB ve Türk toplumlarının birbiri hakkında bilgi düzeyinin 
düşük olması nedeniyle taraflar arasında diyaloğun gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. 
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6 Temmuz 2005 Avrupa Parlamentosu’nda, raportörlüğünü Avrupa 
Parlamentosu üyesi Hollanda vatandaşı Emine Bozkurt’un yaptığı “Kadının 
Türkiye’de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Faaliyetlere Katılımı” konulu rapor 
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edildi. 
 
30 Temmuz 2005 Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 
tarihli Ankara Anlaşması’nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi 
kapsayacak şekilde genişleten “Ek Protokol”ü imzaladı. Türkiye ile AB Dönem 
Başkanı İngiltere arasında mektup teatisiyle yürütülen imza süreci, imzalı 
metnin, Türkiye’nin Ek Protokol’ü imzalamasının, Protokol’de “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” adıyla ifade edilen G. Kıbrıs’ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğine 
yönelik deklerasyonla birlikte gönderilmesiyle tamamlandı. 
 
21 Eylül 2005 AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında kabul 
edilen AB’nin Kıbrıs’a ilişkin Karşı Deklerasyon’u Konsey tarafından onaylandı. 
Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Karşı 
Deklarasyon’un “makul ve dengeli” olduğunu açıklamış, müzakere çerçeve ile 
ilgili olarak ise belgenin 3 Ekim’de Türkiye ile katılım müzakerelerinin 
başlamasına zemin oluşturacağını hatırlattı. Karşı Deklarasyon’da Gümrük 
Birlliği’nin uygulanmasının 2006 yılında değerlendirileceği ve müzakerelerin 
seyrinin bu değerlendirmeden etkileneceği belirtti. 
 
3 Ekim 2005 AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg’da yaptıkları toplantıda Türkiye 
ile katılım müzakerelerinin başlamasını kararlaştırdı. Dışişleri Bakanları 
Müzakere Çerçevesi’ne de son halini verdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 
Lüksemburg’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile AB arasında 
müzakerelerin başlamasının, Türkiye’nin yanı sıra AB, bölge ve dünya için tarihi 
bir olay olduğunu söyledi. Gül, Türkiye-AB ilişkileri sürecinde bundan sonra 
yükün büyük bölümünün Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın 
üzerinde olacağını kaydetti. 
 
20 Ekim 2005 Tarama Süreci “Bilim ve Araştırma” müktesebat başlığının 
incelenmesi ile başladı. 
 
9 Kasım 2005 Avrupa Komisyonu Türkiye için 2005 İlerleme Raporu’nu, Katılım 
Ortaklığı Belgesi’ni ve 2005 Genişleme Strateji Belgesi’ni açıkladı. 
 
8 Kasım 2006 Avrupa Komisyonu Türkiye 2006 İlerleme Raporu’nu 2006 
Genelge Strateji Belgesi’ni açıkladı. 
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Finans Sektörünün Piyasa Yapısı 

 
Kaynak: BDDK, HM, SPK, TSRSB, TSPAKB, TÜİK 
 
Bankacılık Sektörünün Yapısal Göstergeleri 

 
Kaynak: BDDK, (Eylül 2006), Finansal Piyasalar Raporu 
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ÖZET 

Bu çalışmanın ana konusunu, Avrupa Birliği’ne giriş için öngörülen 

ekonomik kriterlerle Türkiye’nin bu kriterleri karşılama yönünde harcadığı 

çabalar ve mevcut durumun değerlendirilmesi oluşturmaktadır.  

Çalışmada öncelikle, Kopenhag Ekonomik Kriterleri ile Maastricht 

Kriterleri arasındaki farklara dikkat çekilmiş ve Kopenhag Ekonomik Kriterleri 

detaylarıyla incelenmiştir. Kriterlerin uygulanmasında Avrupa Komisyonu 

tarafından göz önünde bulundurulan temel göstergelerin neler olduğu ve 

bunların açıklanması çalışmanın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. 

Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin incelenmesinde ele alınan temel 

göstergeler; işleyen bir piyasa ekonomisin varlığı ve ekonominin rekabet 

edebilme gücü olarak ortaya konmakta ve bu göstergelere bilimsel kavramların 

incelenmesi yoluyla açıklamalar getirilmektedir. 

Ayrıca çalışmada, Türkiye’nin Kopenhag Ekonomik Kriterleri’ni yerine 

getirme amacıyla izlediği yol ve bu yolda Avrupa Birliği tarafından yapılan yıllık 

değerlendirmeler kronolojik sıra ve alt başlık gruplandırmalarıyla incelenmiştir. 

Bu bölümdeki temel amaç, Türkiye’nin AB’ye katılım amacıyla gösterdiği 

gelişmelerin doğru şekilde anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu inceleme 

yapılırken, Avrupa Komisyonu tarafından, 1998 yılından beri her yıl hazırlanan 

İlerleme Raporları gösterge olarak alınmış ve bu raporlar analiz edilmiştir. 

İncelemeler sonucunda, Türkiye’nin Kopenhag Ekonomik Kriterleri’ni karşılama 

konusunda çok önemli gelişmeler gösterdiği ancak uyum sürecinin 

tamamlanmasının daha uzun zaman alacağı değerlendirilmektedir. 

 

 



 153 

ABSTRACT 

This paper is an attempt at analysing economic criteria for accession to 

the European Union and Turkey’s efforts in meeting these criteria under the light 

of existing situation. 

 Major differences between Kopenhagen Economic Criteria and 

Maastricht Criteria are being stressed as the initial point and the Copenhagen 

Economic Criteria are explained and studied particularly. Clarification of key 

indicators, used by the European Commission, in assessing the improvement 

process of candidate countries in meeting these criteria is another core objective 

of the thesis. 

Main indicators in analyzing Kopenhagen Economic Criteria are existence 

of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive 

pressure and market forces within the Union. These indicators are studied via 

scientific explanations in the paper. 

Dissertation also brings together into a single document of the economic 

chapters of Regular Reports on Turkey’s Progress Towards Accession which 

have been published annually by European Commission since 1998. It is 

analysed that Turkey has attempted significant improvements in meeting 

accession requirements; however, still more time and effort are needed in order 

to complete the process. 

 
 
 


