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ÖZET
Sermaye aracılığıyla küresel ölçekte 

yayılma eğiliminde olan kapitalist siste-
min doğası gereği, birikim süreci zaman 
zaman tıkanır. Tıkanıklığın aşılması ve 
kapitalizmin kendini yeniden üretmesi 
için sistemin işleyişini sağlayan kurum, 
kural ve düzenlemeler dönüştürülmek-
tedir. Bu anlamda, tıkanıklığa bağlı ola-
rak günümüze kadar birikim rejimleri 
ve düzenleme tarzlarının değiştirildiği 
görülmüştür. Nitekim 1973 petrol krizi 
sonrasında da tıkanıklık, esnek birikim 
rejimiyle aşılmıştır.

Bu rejimde, hem teknolojik gelişim-
lerin hem de düzensizleştirmelerin et-
kisiyle meta piyasalarında rekabet artıp 
işgücü kutuplaşırken, mali piyasalarda 
da yeni araç ve yöntemler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde, dış satıma da-
yalı sanayileşme politikasını benimseyen 
az gelişmiş ülkeler, küresel işbölümüne 
maliyet merkezleri olarak eklemlenmiş; 
merkezde yer alan gelişmiş ülkelerin 
emek yoğun üretim aşamalarını üstle-
nen çevresel unsurlara dönüşmüşlerdir. 
Maliyet merkezleri arasındaki rekabet de 
bir dibe doğru yarışı da başlatmış; enfor-
mel sektör yaygınlık kazanırken, çalışma 
koşulları giderek ağırlaşmıştır. 

Bu anlamda çalışmanın amacı, ser-
mayenin küresel dolaşım serbestisi ka-
zandığı post-fordist dönemde, işgücü pi-
yasalarındaki değişimi ortaya koymak-
tır. Türkiye ölçeğinde gerçekleştirilen 
çalışmada, 80 sonrası küresel ekonomiye 
eklemlenme sürecinde mali piyasaların-
daki serbestleştirme ve yabancı serma-
yeyi çeken etkenler ile işgücü piyasasına 
ilişkin değişkenler incelenmiş; araların-
daki bağıntı çözümlenmiştir.

ABSTRACT
Process of capital accumulation en-

gorges occasionally due to the nature of 
the capitalist system which is in tendency 
to expansion at global level through the 
capital. To remove the blockings and to re-
produce of capitalism itself, foundations, 
rules and, regulations which ensure to run 
the system are transformed. In this sense, 
it has been seen that the accumulation 
regimes and the modes of regulation have 
been altered until today. Thus, all block-
ings have been removed via the flexible 
capital accumulation regime after the 1973 
oil crisis.  

In this regime, when competition in-
creases in product markets and the labour 
markets are become polarized with the 
effect of both technological development 
and deregulations,  new instruments and 
methods have employed in financial mar-
kets. In this period, underdeveloped coun-
tries which adopt export-based industri-
alization policy have been articulated in 
the global division of labour as cost center 
and, they have turned into the peripheral 
components which undertake the labour 
intensive production stages of developed 
countries. The competition between cost 
centers in this process has triggered the 
race to the bottom. Also, when informal 
sector gain wide currency, work condi-
tions have gotten worse.

In this sense, the aim of study is to 
reveal the alteration of labour markets 
in post-fordist era where the freedom of 
movement of capital has been existed. In 
this study which is restricted in Turkey, 
liberalization of financial markets, pull 
factors of capital flows and, some vari-
ables of labour market has been investi-
gated and the relationship between them 
explored.
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I. Kavramsal ve Kuramsal 
Çerçeve
Sermaye, doğrudan parayla 

nesnelleşen, metaya dönüştü-
rülerek somutlaşan, bilgi ve tek-
noloji biçiminde soyutlaşan, mül-
kiyet hakları ile kurumsallaşan 
(Bourdieu, 1986: 242), sosyal sı-
nıflar arasındaki ilişkileri düzen-
leyen ve böylece toplumu biçim-
lendiren bir güç (Nitzan ve Bich-
ler, 2009: 2-3) olarak tanımlanır. 
Sermaye bir birikim süreci olarak 
da incelenebilir.  Bu süreç, serma-
yenin ilk aşamada hammadde, 
ara mallar ve işgücü bakımından 
alıcı, ikinci aşamada bizzat üretim 
süreci ve son aşamada ürünün 
satıcısı niteliğine bürünmesiyle 
tamamlanır (Harvey, 2006: 83). 
Bununla birlikte, sermaye hare-
ketlerinin genel kabul görmüş bir 
tanımı bulunmamaktadır. Ulus-
lararası Para Fonu (UPF), Dünya 
Bankası (DB), Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) ve Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi 
uluslararası kurumların metin-
lerinde bir tanım birliği sağlan-
mamıştır (Pasini, 2011: 5). Bunun 
kaynağında ise, sermaye hare-
ketlerinin farklı türlerinin tanım-
lanmasındaki belirsizlik bulunur 
(UNCTAD, 1999: 100).

Bu anlamda UPF (IMF, 2006: 
73) sermaye hareketlerini, öde-
meler dengesi kapsamında doğ-
rudan yatırımlar, portföy yatı-
rımları ve diğer yatırımların bü-

tünü olarak; DB (The World Bank, 
1996: 226-227) ise, ticari banka 
borçları, borç senetleri ve diğer 
özel kesim kredilerinden olu-
şan özel kesim borç akımları ile 
doğrudan yabancı yatırımlar ve 
portföy yatırımlarından oluşan 
borç dışı akımların toplamı ola-
rak tanımlar. Anlaşılacağı üzere 
sermaye hareketlerini sermaye 
piyasasındaki akımların toplamı 
olarak tanımlayan DB (The World 
Bank, 2001:55), UPF tanımında-
ki diğer yatırımları borç akımları 
olarak değerlendirir. Buradaki 
farklılık, UPF’nin diğer yatırımlar 
kapsamına özel kesimle birlikte 
kamu kesimi borçlarını da dahil 
etmesidir. Öğretide de bir tanım 
birliği bulunmamasına rağmen 
sermaye hareketleri ödemeler 
dengesi kalemlerinden biri ol-
duğundan, bir ülkenin dünyanın 
geri kalanıyla gerçekleştirdiği 
ekonomik nitelikli işlemlerle ilgili 
olarak değerlendirilir (Buch, Kuc-
kulenz ve Manchec, 2002: 3). 

Farklı tanımlardaki ortak 
noktalardan hareketle sermaye 
hareketlerinin, gerçek veya mali 
varlıkların ulusal sınırları aşan 
alım satım işlemlerinden oluş-
tuğu söylenebilir. Bu anlamda, 
bir ülkedeki varlıkların o ülkede 
yerleşik olmayanlar tarafından 
satın alınması “sermaye girişi”, 
ülkede yerleşik kişi ve kurumla-
rın yabancı varlıklar satın alması 
“sermaye çıkışı”, aradaki fark da 
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net sermaye giriş veya çıkışı ola-
rak ifade edilir (Frank ve Bernan-
ke, 2007: 810; OECD, 2011: 291). So-
nuç olarak sermaye hareketleri, 
parasal değer taşıyan varlıkların, 
bir ülkeden bir diğerine veya ülke 
içinde yerleşik yabancı yatırım-
cılara, başka bir işleme (örneğin 
ithal edilen malların bedelinin sa-
tıcıya ödenmesi gibi) bağlı olma-
yan transferi olarak tanımlanabi-
lir (Tur, 2000: 107). 

Kuşkusuz sermayenin do-
laşıma girmesi, kapitalist siste-
min temel hedefi olan birikimin 
(Weber, 1999[1905]: 45-46)do-
ğal sonucudur. Bununla birlikte, 
ekonomik ve toplumsal düzenin 
özel mülkiyet üzerine kurul-
duğu (Horkheimer ve Adorno, 
1995[1947]: 30) bu sistemin ayırt 
edici özelliği, sermayenin ya-
ratılma biçimidir (Wallerstein, 
2002[1983]: 12). Sermaye, ister 
gerçek üretime dayalı olarak, is-
ter gerçek üretimden kopartılan 
mali sistem (Yeldan, 2006: 19) 
içinde yaratılsın; önemli olan sa-
dece kar getiren metaların üre-
timi (Marx, 1990[1894]: 230) ve 
üretim sürecine aktarılan serma-
yenin en kısa sürede dolaşım sü-
recine sokulmasıdır. Bunun için 
üretim organizasyonuna ilişkin 
yeniliklerin yanı sıra yeni mali 
araçların kullanılmasıyla (Ercan, 
1997: 675-678) mali piyasaların 
gelişimininde sağlanması gere-
kir. Bu araçların çeşitliliği, ulus-

lararası sermaye hareketlerinin 
akışkanlığını arttırır (Yeldan, 
2006: 19). Böylece sermaye, dev-
let denetimindeki bankaların gü-
dümünden çıkarak bireyler, mali 
kurumlar ve özel yatırım fonları 
tarafından yönlendirilmeye baş-
lar ve birikimin ençoklaştırabi-
leceği mekâna anında hareket 
etme serbestisine kavuşur (UN, 
2001: 1). Bu bakımdan sermaye 
hareketleri kavramı, aynı za-
manda dış borçlanmayı yeniden 
düzenleyen ve az gelişmiş ül-
keleri dışa bağımlı hale getiren 
bir araç olarak da değerlendiri-
lebilir (Gonzales, 2002: 1). Buna 
rağmen,  90’lı yıllarda bu aracın 
kullanımı daha önceki yıllarda 
görülmemiş bir ölçüde artmış-
tır (Becker ve Noone, 2008: 175). 
Ancak, her ne kadar ciddi ölçüde 
bir artış olsa da “bırakınız yap-
sınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi 
ışığında yapılandırılan küresel 
mali sistemde, sermaye hareket-
leri denetimi son derece kısıtlı-
dır (Akyüz, 2002: 2). Bu nedenle, 
sermaye hareketleri sonucunda 
birikim, genellikle merkezde yer 
alan kaynak ülkede sağlanırken; 
çevre ülkelerde ise, bir “dibe doğ-
ru yarış” başlayacağı yönündeki 
endişeler de artmaktadır (Skak, 
2005: 291-292).

Kuramsal bağlamda bir de-
ğerlendirme yapıldığında ise, 
sermaye hareketlerinin farklı bi-
çimlerine ilişkin geliştirilmiş çe-
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şitli kuramlar göze çarpmakta-
dır: Öncelikle, Doğrudan Yabancı 
Yatırımların (DYY) ne zaman, 
nerede ve neden ortaya çıktığı-
nı açıklayan kuramlar geliştiril-
miştir (Jones ve Wren, 2006: 27). 
Bu kuramlardan bir kısmı, piyasa 
başarısızlıklarını, diğer bir kısmı 
ise, oligopolistik ve monopolistik 
avantajları DYY’nin kaynağı ola-
rak değerlendirirken; uluslararası 
ticarete odaklanan kuramlar da 
bulunmaktadır (Nayak ve Chou-
dhury, 2014: 2).

DYY’leri açıklayan kuramlar-
dan ilki, ürün yaşam devreleri 
kuramıdır. Kuram, üretim mekâ-
nının seçiminin, faktör maliyet-
lerinin çözümlenmesinden daha 
karmaşık bir süreç olduğunun 
kabulüne dayanmakta ve bu se-
çimde, üç farklı yaşam devresinin 
önemli rolü olduğunu ileri sür-
mektedir (Jones ve Wren, 2006: 
29). Buna göre, yenilik ve olgun-
laşma olarak adlandırılan ilk iki 
aşama, faktör maliyetlerinin 
yüksekliğine rağmen satışın gö-
rece kolay olduğu gelişmiş ülke-
lerde gerçekleşir. Standartlaşma 
olarak adlandırılan son aşamada 
ise, standart hale gelip taklit edi-
lebilirliği artan ürünün marjinal 
üretim ve ulaşım maliyeti, olası 
dış alım maliyetini aştığından, 
üretim az gelişmiş ülkelere kay-
dırılır (Vernon, 1966: 192, 196-197, 
202).

İkinci kuram, Hecksher-Ohlin 

faktör donanımı kuramıdır. Bir 
ülkenin bol miktarda sahip oldu-
ğu üretim faktörünün, kendisine 
maliyet avantajı sağladığını ileri 
süren kuram, üretim gibi dış tica-
retin de bu donanımı dikkate ala-
rak biçimlendirilmesi gerektiğini 
(Ohlin, 1991[1933]: 89) savunur. 
Buna göre, doğal kaynak yoğun 
ürünler ağırlıklı olarak başlayan 
dış satım, sırasıyla düşük nitelikli 
emek yoğun, sermaye yoğun ve 
teknoloji ve bilgi yoğun ürünler-
le devam edecek (Utkulu, 2005: 
12); sermaye yoğun sektörlerde 
uzmanlaşan merkez ülkeler de 
emek yoğun üretim aşamalarını 
çevre ülkelere taşıyacaktır (Vel-
de, 2004: 24). Bununla birlikte 
Leontief (1953), gelişmiş ülkelerin 
sermaye yoğun malların dış sa-
tımı ve emek yoğun malların dış 
alımından oluşan bir dış ticaret 
örüntüsüne sahip olmayabile-
ceklerini ispatlamıştır (Leontief, 
1953: 343).

Üçüncü olarak oligopolistik 
tepki kuramı, oligopol piyasada 
faaliyet gösteren bir işletmenin 
yurtdışına yatırım yapması du-
rumunda, piyasadaki diğer iş-
letmelerin de rekabet güçlerini 
korumak için benzer yönde tepki 
verdikleri varsayımına dayanır  
(Meckl ve Schramm, 2005: 16). 
Kurama ismini veren oligopolis-
tik tepki, bir işletmenin rekabet 
gücünü korumak veya stratejik 
konumu kaybetmemek için ra-
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kip işletmelerin yatırım karar-
larına göre “kurumsal davranış 
(Knickerbocker, 1973: 5)” sergi-
lemesi olarak tanımlanır (Li ve 
Guisinger, 1993: 93). Bu tepki, bir 
yandan DYY sayısını arttırırken; 
öte yandan da DYY’leri çok ulus-
lu işletmelerin küresel rekabette 
kullandıkları bir araç niteliğine 
büründürür (Yu ve Canella, 2007: 
666).

Kaynağını Coase’nin (1937) pi-
yasadaki işlem maliyetlerinin çe-
şitli faaliyetlerin içselleştirilmesi 
sonucunu doğurduğunu (Coase, 
1937: 390-91) savunan çalışma-
sından alan içselleştirme kuramı 
ise, aksak rekabet piyasasında 
faaliyet gösteren işletmelerin, 
piyasa başarısızlıkları ve yüksek 
işlem maliyetlerine karşı bir al-
ternatif oluşturma amacıyla pi-
yasada gerçekleşen faaliyetleri 
denetim ve mülkiyetlerine ala-
rak içselleştirdiklerini; maliyet 
avantajı söz konusu olduğunda 
da içselleştirmenin ulusal sınır-
lar dışında gerçekleştiğini ileri 
sürmektedir (Buckley ve Casson, 
1976: 32-33; Buckley, 1988: 181-
82; Buckley ve Casson, 1998: 32; 
Casson, 1992: 4, 26). 

DYY’leri açıklayan son kuram, 
oligopolistik tepki ve içselleştir-
me kuramlarının bir derlemesi 
olan (Aslanoğlu, 2008: 89-90) ek-
lektik paradigmadır. Buna göre 
DYY kararı, bir işletmenin, farklı 
bir ülkedeki işletmeler karşı-

sında rekabet gücüne (mülkiyet 
avantajı), söz konusu mekânın, 
işletmenin mülkiyet avantajını 
da güçlendiren mutlak ve/veya 
görece çekiciliğine (konum avan-
tajı) ve o ülkede üretim yapmanın 
marjinal getirisi dış satımın mar-
jinal getirisinden yüksekliğine 
(içselleştirme avantajı) bağlıdır 
(Dunning ve Dilyard, 1999: 12). Bu 
avantajlara, herhangi bir değişim 
halinde işletmelerin stratejik tep-
kilerinin ne olacağının ortaya ko-
yulması amacıyla (Dunning, 2001: 
178) üretim ile yönetim stratejisi 
arasındaki uyum da eklenmiş-
tir (Dunning, 1993: 76, 79-80). Bu 
eklemeye rağmen eklektik pa-
radigma, bir adet ürün üzerinden 
varsayımlar geliştirmesi bağla-
mında mikroekonomik ve sektö-
rel çözümlemeye dayalı sınırları; 
belirtilen avantajların nasıl he-
saplanacağına ve yurtiçi ve yurt-
dışı üretime ilişkin karşılaştır-
malı maliyetlere yer vermemesi 
nedeniyle eleştirilmiştir (Kojima, 
1982: 11-12)

Portföy yatırımlarına ilişkin 
olarak ise, Markowitz (1953) ta-
rafından ortaya konan modern 
portföy kuramı, geleneksel ka-
bullerin ötesine geçilmesini sağ-
lamıştır. Riskin elde edilen port-
föy sayısına bağlı olarak çeşitlen-
dirildiğini öne süren klasik port-
föy kuramına karşı geliştirilen bu 
kuramda, riskin tam anlamıyla 
çeşitlendirilmesinin, portföy sayı-



122 KÜRESEL SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ / Ekrem Ersin CESUR

sının yanı sıra oluşturulan port-
föyün farklı sektörlerden işlet-
meleri kapsaması durumunda 
olası olacağı ileri sürülmüştür. Bu 
anlamda, portföye dahil edilen bir 
menkul kıymetin, diğer menkul 
kıymetlerle ilişkisi değerlendiri-
lerek, yatırım kararı verilir. 

II. Sermaye Hareketlerinin 
Gerekçeleri ve Türkiye’ye 
Yönelen Yabancı Sermaye 
Sermaye hareketlerinin kay-

nağında birikim zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Bir önceki dönemde 
ulusal sınırlar içinde biriken ser-
maye, post fordist dönemde kapi-
talist faaliyetin daha fazla geliştiği 
mekânlara yönelmiş; bu yönelim 
de sermayeye hareket serbes-
tisi tanınmasıyla sonuçlanmış-
tır (Harvey, 2004: 28). Bununla 
birlikte, sermayenin bu serbesti 
içinde hangi mekâna yönelece-
ğini belirlemek oldukça güçtür. 
İlk olarak kaynak ülkenin uygun 
olmayan ve/veya hedef ülkenin 
uygun koşullarının etkili olduğu 
(Leape, 1999: 125) söylenebilir. Bu 
bağlamda, sermaye hareketlerini 
de itici-çekici etkenler kuramı ile 
açıklamak yerinde olacaktır (Ah-
med, Arezki ve Funke, 2005: 5). 
Kuram, sermaye hareketlerinin 
kaynağında, kaynak ülkede itici 
ve hedef ülkede çekici etkenlerin 
bulunduğu varsayımına daya-
nır (Yörükoğlu ve Çufadar, 2008: 
467). İtici etkenler, sermayenin 

oluştuğu mekândaki getiri oranı-
nın düşüklüğünü; çekici etkenler, 
yatırım ikliminin iyileştirilmesine 
yönelik düzenlemeleri yansıtır 
(Muhanga ve Soteli, 2008: 430). 
Bu anlamda, itici etkenler ser-
maye çıkışına neden olan; çekici 
etkenler, sermaye girişi sağlayan 
(Çulha, 2006: 13-14) değişkenler-
dir.

A. İtici Etkenler
İtici etkenler, sermaye ha-

reketlerini yönlendiren küresel 
ölçekli mali koşullardır (Bruno 
ve Shin, 2013: 2). Bu koşullar, ge-
nellikle varsıl ülkelerden yoksul 
ülkelere yönelen sermaye hare-
ketlerini açıklamakta ve yoksul 
ülkenin üzerinde etkin olmadığı 
değişkenler (Calvo, Leiderman 
ve Reinhart, 1996: 25) olarak ta-
nımlanmaktadır. Başta ulus-
lararası faiz oranı olmak üzere 
pek çok değişken, itici etkenler 
kapsamında değerlendirilse (Al-
faro, Kalemli Özcan, Volosovych, 
2008: 348) de bir kesinlikten söz 
edilemez; çünkü bu değişkenler 
sermaye hareketinin biçim ve 
niteliğine göre çeşitlenmekte-
dir (Hernández, Mellado, Valdés, 
2001: 5). Yine de DB’nin (WB, 2014: 
121) kabulünden hareketle, itici 
etkenler (i) uluslararası faiz oranı, 
(ii) yatırımın getirileri, (iii) gelirin 
yaratılmasındaki yapısal değişim 
ve (iv) ekonomik çevrim olarak 
dört başlıkta toplanabilir.
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1. Uluslararası Faiz Oranı
Uluslararası faiz oranı, yatırım 

ve borçlanmanın fırsat maliye-
tini belirleyen (Magud, 2011: 32) 
bir değişkendir. Calvo, vd. (1996: 
126) uluslararası faiz oranındaki 
düşüşün, özellikle yükselen pi-
yasa ekonomilerine yönelen ya-
bancı sermayeyi arttıracağını ve 
böylece bu ülkelerin ekonomik 
koşullarında “geçici” bir iyileş-
me sağlanabileceğini ileri sür-
müşlerdir. Agenor (1998: 40) ise, 
bu ülkelere yönelen sermayenin 
geri çıktığında neden olabilece-
ği uzun erimli daralmaya dikkat 
çekmiştir. Her durumda, serma-
ye hareketleri ve uluslararası faiz 
oranı arasında bir bağıntı kurul-
muştur (Claessens, Oks, Polast-
ri, 2000: 332). Farklı görüşlerin 
ortaya çıkışında, uluslararası 
faiz oranı olarak hangi değişke-
nin kabul edileceğine ilişkin bir 

uzlaşı bulunmamasının da etkili 
olduğu söylenebilir. Bu anlamda, 
ABD faiz oranı; Libor; ABD faiz 
oranı ile Libor arasındaki fark; 
ABD, Avro Bölgesi (merkez ülke-
ler) ve Japonya devlet tahvili faiz 
oranı ortalaması ile Avrupa Mer-
kez Bankası repo oranı ve Ame-
rikan Merkez Bankası hedef faiz 
oranı farkı gibi beş farklı değiş-
ken uluslararası faiz oranı olarak 
kabul edilmektedir. Çalışmada, 
kapsayıcı bir değerlendirme ya-
pabilmek amacıyla ABD, Avro 
Bölgesi’ndeki merkez ülkeler (Al-
manya, Avusturya, Belçika, Fran-
sa, Finlandiya, Hollanda) (Saka, 
Fuertes ve Kalotychou, 2015: 171)
ve Japonya’da geçerli olan kısa 
(3 aylık hazine bonosu) ve uzun 
vadeli (10 yıllık devlet tahvili) faiz 
oranlarının ortalaması, uluslara-
rası faiz oranı olarak kabul edil-
miştir.

Şekil 1: Uluslararası Faiz Oranı ve Türkiye’ye Yönelen 
Sermaye Hareketleri

Kaynak: OECD, OECD StatExtracts; TCMB, EVDS.(2014 verileri geçicidir.)
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Şekil 1’de görüldüğü üzere, 
Türkiye’ye yönelen sermaye ha-
reketleri ile uluslararası faiz ora-
nı arasında ters yönlü bir bağıntı 
bulunmaktadır. Bu örüntüyü pek 
çok az gelişmiş ülkede gözlemle-
mek olasıdır. Ancak burada dik-
kat edilmesi gereken konu, az ge-
lişmiş ülkelerin yabancı serma-
yenin tersine yönelişi karşısın-
daki kırılganlıkları ve buna bağlı 
ortaya çıkan krizlerdir. Üstelik 
Türkiye’nin son 35 yıllık deneyi-
minde de görüleceği gibi serma-
ye girişlerinin sürdürülebilirliği 
de bulunmamaktadır (Fernan-
dez-Arias, 1994: 36). Bunlar daha 
çok kısa vadeli ve spekülatif nite-
likli sermaye hareketleridir (Yel-
dan, 2006: 20).

Burada yer verilen bağıntı ve 
ortaya çıkan örüntünün sadece 
Türkiye özelinde gerçekleştiği 
düşünülemez. Örneğin, ulusla-
rarası faiz oranının 90’lardaki 
düşüşünde, Filipinler, Malezya, 
Endonezya, Tayland ve Güney 
Kore’ye büyük çaplı sermaye gi-
rişleri olmuştur (Senatla, 2003: 
14). Ancak 1997 Asya krizindeki 
tersine yönelim, bu ülkeleri kriz-
den en çok etkilenenler sınıfına 
sokmuştur (Bustelo, 2004: 6). 
2000 yılında başlayan yeni düşüş 
eğilimi (Suttle, vd., 2011: 1) ise, kü-
resel mali krizle sonuçlanmıştır.

Yerel, bölgesel ve küresel öl-
çekte, sermaye girişlerinin olum-
suz etkilerini önlemeye yönelik 

olarak, Herring ve Marston (1977: 
1) tarafından sterilizasyon poli-
tikası önerilmiştir. Bu anlamda, 
döviz ve para piyasasına eş anlı 
müdahale ile sağlanan rezerv 
birikimi, bir ölçüde ani sermaye 
çıkışı için bir güvence oluştura-
bilir (Eren, 2004: 400; Acar Ba-
laylar, 2011: 20). Bununla birlikte, 
ulusal faiz oranını arttıran (Re-
inhart ve Reinhart, 1998: 6-7) bu 
politika, sermaye girişlerini daha 
da hızlandırdığı gibi iç borcu ve 
mali açığı da yükseltebilmektedir 
(Buscaglia, 2003: 12).

2. Yatırımın Getirileri
Sermayenin marjinal verimli-

liği olarak tanımlanan (Bocutoğ-
lu ve Berber, 2012: 197) yatırımın 
getirileri, sermaye hareketlerini 
etkileyen (Schoeman, vd., 2000: 
237) ikinci değişkendir. Serma-
yenin marjinal verimliliğinin, 
uluslararası faiz oranından daha 
düşük seyretmesi, ilgili ülkeden 
sermaye çıkışı yaşanmasına ne-
den olmaktadır (Eren, 2004: 231). 
Gelişmiş ve az gelişmiş ülkele-
ri emek başına düşen sermaye 
miktarı bağlamında bir ayrıma 
tabi tutan Ghose (2004: 1), ta-
sarruf bolluğu yaşayan gelişmiş 
ülkelerde emek başına düşen 
sermaye miktarının yüksek, ya-
tırımın getirilerinin ise görece az 
olduğunu öne sürmektedir. Bu 
bakımdan, tam tersi durumun 
geçerli olduğu az gelişmiş ülkeler 
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ve yükselen piyasa ekonomileri, 
gelişmiş ülkelerdeki tasarruf sa-
hipleri için karlı olanaklar sunan 
mekânlar olarak ortaya çıkar. Bu 
anlamda, yatırımın getiri oranı 
sermayeyi az gelişmiş ülkelere 
yönlendiren bir itici etken olarak 
değerlendirilmektedir (Ghosh, vd., 
2012: 7).

Bununla birlikte, yatırımın 
getirisine ilişkin genel kabul gö-
ren bir ölçüt bulunmaması nicel 
çözümlemeyi güçleştirmektedir. 
Bazı araştırmalarda köken ve ev 
sahibi ülke arasındaki faiz oran-
ları farklılıkları kullanılmıştır. 
Ancak, faiz oranı yatırımın gerçek 
getiri oranını yansıtmadığından 
(Higgins, Hysenbegasi ve Pozo, 
2004: 407) çalışmada bu yöntem 
benimsenmemiştir. Bunun yeri-
ne, yatırımın getirileri ile serma-
yenin marjinal verimliliği eşitliği-
nin kabulünden hareketle, geliş-
miş ülkelerdeki (uluslararası faiz 
oranı hesabında dikkate alınan 
ülkeler) kişi başına gerçek Gayri 
safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri 
kullanılmıştır. Ölçümde, verilerin 
tersinin logaritması alınmıştır. Bu 
yöntem, gelişmiş ülkelerde yatı-
rımın getiri oranının az olduğu ve 
bu ülkelerdeki tasarruf sahipleri 
yatırımın getiri oranının görece 
yüksek olduğu az gelişmiş ülke-
lere yöneldiği varsayımına daya-
nır (Asiedu, 2002: 110-111). 

Şekil 2’de gelişmiş ülkelerde 
yatırımın getirilerindeki azal-

maya karşın Türkiye’ye yönelen 
yabancı sermayenin arttığı gö-
rülmektedir. Özellikle 2001 krizi 
sonrası aradaki fark ciddi biçim-
de açılmıştır. Bu dönemde, Türki-
ye’ye yönelen sermaye hareket-
lerindeki artışta, sadece gelişmiş 
ülkelerde yatırımın getirilerinde-
ki keskin düşüşün yanında mali 
sistemde yabancı sermaye açı-
sından “uygun” düzenlemelerin 
yapılması da etkilidir. Denetimin 
azaltılmasını da içeren bu dü-
zenlemelerin bir sonucu olarak, 
spekülatif nitelikli ve kısa vadeli 
sermayeye maruz kalınır. Bu ba-
kımdan, gelişmiş ülkeler yatırım 
getirilerindeki azalmayı bir bi-
çimde bertaraf ederken, “diğer-
leri” kendileri açısından oldukça 
maliyetli bir sürecin içine girer-
ler (Akyüz ve Cornford, 1999: 2). 
Dolayısıyla sermaye hareketleri-
nin, gelişmiş ülkelerdeki birikim 
sorununu “diğerlerine” aktarma 
işlevi gördüğü (UN, 2013: 6) söyle-
nebilir. Mali kalkınmada, az geliş-
miş ülkeleri yabancı sermayeye 
bağımlı hale getiren küresel mali 
mimarinin kriz çıkarma eğilimi-
nin yüksek olduğundan hareket-
le sürdürülebilirliği tartışmaya 
açılmıştır (Shelburne, 2010: 22). 
Bununla birlikte, bu tartışma-
lardan “sisteme ilişkin topyekûn 
bir sorgulama yapılması” gibi bir 
sonuç çıkmamış; daha çok so-
runların aktarımına meşru bir 
kılıf bulmaya odaklanılmıştır. Bu 
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anlamda UPF (2011: 16), yatırım 
getirileri ile risk algısı arasında bir 
ilişki kurulmasını salık vermiş; 
risk algısının oluştuğu durum-
larda yatırım getirileri azalsa bile 
sermayenin gelişmiş ülke sınır-
ları içinde değerlendirilmesinin 
daha doğru olacağı ileri sürül-
müştür (Jevcak, Setzer ve Suardi, 
2010: 18).

3. Gelirin Yaratılmasında 
Yapısal Değişim
Yapısal değişim, ekonomik 

yapının verimlilik seviyesi düşük 
geleneksel gelir getirici faaliyet-
lerden (tarım), verimliliğin daha 
yüksek olduğu modern gelir ge-
tirici faaliyetlere (imalat ve hiz-
metler) doğru evrilmesini ifade 
eder (UNIDO, 2012: 4). Konuya iliş-
kin olarak Fisher (1935) ve Clark 
(1957) tarafından geliştirilen üç 

sektör kuramı, kapitalist geliş-
me sürecinde sektör paylarının 
sırasıyla tarım, imalat ve hizmet-
ler sektörleri lehine değişeceği 
ve buna bağlı olarak kişi başına 
gelirin artacağı varsayımına da-
yanmaktadır. Sektörel gelişimin 
kesin olarak bu biçimde gerçek-
leşeceğini söyleyebilmek olası 
değildir. Örneğin, tarım payındaki 
azalmaya karşın imalat sanayii-
nin gelişmediği; bununla birlikte 
aynı süreçte hizmetler sektö-
rünün geliştiği örneklere rast-
lanabilmektedir (Carmignani ve 
Mandeville, 2010: 1). Bunun yanı 
sıra, imalat sanayii gelişse bile 
imalata dayalı işlerin ulusal gelir 
içindeki payı da düşebilir. Sana-
yiden sıyrılma olarak tanımlanan 
bu durum, özellikle çevre işgücü 
açısından sosyal maliyeti yük-
sek bir dönüşüm olarak değer-

Şekil 2: Yatırımın Getirileri ve Türkiye’ye Yönelen Sermaye 
Hareketleri

Kaynak: UNCTAD, UNCTADStat; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi 127

lendirilmektedir (CEC, 2003: 7-8). 
Benzer biçimde Lewis’in (1954) 
dual ekonomi modeli, az gelişmiş 
ülkelerde geleneksel (tarım) ve 
modern (imalat) sektörler ara-
sında verimlilik farkı bulunduğu; 
bu anlamda, az gelişmiş ülkelerin 
modern sektörlere yönelmeleri-
nin “doğru” olacağı varsayımına 
dayanır. Dolayısıyla az gelişmiş 
ülkeler, teknoloji transferi aracılı-
ğıyla yapısal değişimi gerçekleş-
tirmeli; yabancı sermayeyi çeke-
cek düzenlemeler gerçekleştir-
meli ve küresel mali piyasalarla 
bütünleşmelidirler. Ancak, böyle 
bir dönüşümün Latin Amerika ve 
Sahra-altı Afrika örneklerinde 
ekonomik büyümeyi arttırmak 
yerine, azalttığı görülmüştür 
(McMillan ve Rodrik, 2011: 49-50).

Hem gelişmiş hem de az ge-
lişmiş ülkelerde sektörlerin kat-

kı payları değişmiştir. Bunun-
la birlikte, bu ülke gruplarında 
kullanılan yöntemler ve ulaşılan 
sonuçlar birbirinden çok farklı-
dır. Bu süreçte gelişmiş ülkeler 
üretim aşamalarını dışsallaştı-
rarak, az gelişmiş ülkelere yönel-
mişlerdir (UNCTAD, 2004: 30–31). 
Bu ülkelerde özellikle sanayiden 
sıyrılmayla birlikte sermaye çı-
kışı hızlanmıştır (Taylor ve Sar-
no, 1997: 466). Bu anlamda, gelirin 
yaratılmasında yapısal değişim, 
bir itici etken haline gelmiştir. 
Ancak az gelişmiş ülkelerde daha 
farklı bir durum söz konusudur. 
Bu ülkelerde de sanayi üretimi 
azalmaktadır; ancak bunun ne-
deni, kalkınmanın farklı aşama-
larının yaşanması değil; imalatın 
enformel sektöre kaydırılmasıdır 
(Singh, 2007: 12).

Gerekçe, biçim ve etkilerine 

Şekil 3: Sektör Payları ve Türkiye’ye Yönelen Sermaye Hareketleri

Kaynak: WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)
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yönelik farklı görüşlerle birlikte, 
gelirin yaratılmasında yapısal de-
ğişim 70’lerdebaşlamış ve günü-
müze değin sürmüştür. İçeriğinin 
anlaşılabilmesi için bu süreçte 
GSYİH’nin yapısal dinamikleri 
incelenmelidir. GSYİH’nin eko-
nomik faaliyete göre dağılımı, bu 
incelemeye olanak verir (Akaev, 
vd., 2009: 280). Şekil 3’te gelişmiş 
ülkelerde sektörlerin GSYİH’ye 
katkıları ile Türkiye’ye sermaye 
girişlerinin 1980’den günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntı görülmektedir.

Şekil 3’ten anlaşılacağı üzere, 
1980’den günümüze kadar geçen 
sürede gelişmiş ülkelerde tarım 
ve sanayinin ulusal gelir içindeki 
payı gittikçe azalırken, hizmetler 
sektörünün ağırlığı artmıştır. Bu 
artışta ticaret, mali hizmetler ve 
banka hizmetleri gibi kalemlerin 
önemli rol oynadığı açıktır. Aynı 
dönemde, Türkiye’ye yönelen 
sermaye hareketlerinde de bir 
artış görülmektedir. Bu anlam-
da, gelişmiş ülkelerden sermaye 
çıkışları ile hizmetler sektörünün 
yarattığı katma değer arasında 
doğru, tarım ve sanayi sektör-
lerinin yarattıkları katma değer 
arasında ise, ters yönlü bir bağıntı 
bulunmaktadır.

4. Ekonomik Çevrim
Ekonomik çevrim, bir eko-

nomide gelir getiren faaliyetle-
rin hacmi veri kabul edildiğinde, 

bu seviyenin üstünde ve altında 
kalan dönemleri içeren (genişle-
me ve daralma çevrimleri) süreç 
olarak tanımlanır (HM Treasury, 
2006: 3). Genellikle gerçek GS-
YİH’deki artışı simgeleyen ge-
nişleme çevriminde “zirveye” 
ulaşılmasının ardından başlayan 
daralma çevrimi, “dip” noktası 
görülene değin sürer. Bir döne-
min GSYİH’deki azalışı simgele-
yen daralma çevrimi olarak ta-
nımlanabilmesi için ise, gerçek 
GSYİH’de en az iki çeyrek dönem 
üst üste düşüş yaşanması gere-
kir (RBI, 2008: 4).Genişleme çev-
rimine giren bir ekonomide, ya-
tırımlar daha çok ulusal sınırlar 
içinde gerçekleştirilirken; daral-
ma çevriminde ise, sermaye daha 
kârlı mekân arayışına girmekte-
dir (Bayangos ve Jansen, 2009:6).

Bu bağlamda, daralma çev-
rimine giren ekonomilerde mali 
araçlar üzerinde oluşan baskı 
(Cali, Massa ve Velde, 2008: 16) ve 
faiz oranlarındaki düşüşün yatı-
rım yapma çekiciliğini azaltması 
(Jevčák, Setzer ve Suardi, 2010: 8), 
sermaye çıkışlarını arttıracaktır 
(Kenen, 2001: 13). Her ne kadar 
bu durum az gelişmiş ülkeler ta-
rafından fırsat olarak görülse de 
yabancı sermayenin tersine yö-
nelim riskinin sürekli olarak var 
olduğu unutulmamalıdır (Mon-
tiel, 1998: 11). Bu noktada Akyüz 
(2008: 15, 16), az gelişmiş ülkele-
re sermaye girişinin bu ülkele-
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rin ekonomik yapısından ziyade 
gelişmiş ülkelerde yaşanan dur-
gunluklarla ilgili olduğuna dikkat 
çekmektedir. Kuşkusuz çevrim 
tersine döndüğünde, yabancı 
sermaye güdümünde kalkınma-
ya çabalayan az gelişmiş ülke-
lerde istikrarsızlık baş gösterir 
(Pont, 2011: 84-85). Bu bağlamda, 
gelişmiş ülkelerde gelir getiren 
faaliyetlerin hacminin azalması 
durumunda sermayenin ulusal 
sınırlar dışında değerlendirildiği; 
tersi durumunda ise, iç fırsatlara 
yöneldiği sonucuna ulaşılır (Je-
anneau ve Micu, 2002: 6).

Ekonomik çevrimin niteliğini 
belirlemek GSYİH’deki değişime 
bağlı olduğundan (Dimitz, 2001: 
7), ekonomik çevrim ile serma-
ye hareketleri arasındaki ilişkiyi 
açıklayan nicel çözümlemelerde 
GSYİH açıklayıcı değişken olarak 

kullanılmaktadır (Brana ve Lahet, 
2008: 7). Ölçümde, Hodrick-Pres-
cott filtresi aracılığıyla mevsimsel 
etkilerden arındırılarak, eğilim ve 
çevrim bileşenlerine ayrılan GS-
YİH artış oranları ortalamasından 
oluşturulan seri kullanılmıştır. 
Bu bağlamda Şekil 4, ekonomik 
çevrim ile Türkiye’ye yönelen 
sermaye hareketleri arasındaki 
bağıntıyı göstermektedir.

Şekil 4’e göre, gelişmiş ülkeler 
genişleme çevrimine girdiğin-
de, Türkiye’ye sermaye girişi ar-
tarken; daralma çevriminde ise, 
sermaye çıkışı yaşanmaktadır. 
Bu bakımdan, az gelişmiş ülke-
ler ile yükselen piyasa ekono-
mileri, gelişmiş ülkelerdeki eko-
nomik çevrimlere bağımlı hale 
gelmektedirler. Mali piyasaların 
serbestleştirildiği küreselleşme 
sürecinde, oluşan bağımlılığın 

Şekil 4: Ekonomik Çevrim ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)
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doğal sonucu olarak, istikrarsız 
bir yapı oluşur (Boratav ve Yel-
dan, 2006: 5). Bunun nedeni, dış 
dalgalanmalar kaynaklı istikrar-
sızlığı ortadan kaldıracak araç-
lardan yoksun olan az gelişmiş 
ülkelerin, ani sermaye giriş ve/
veya çıkışlarına maruz kalmala-
rıdır (Caporale ve Girardi, 2012: 1). 
Genellikle bir genişleme çevrimi-
nin “zirveye” ulaşmasının ardın-
dan, çoğunlukla büyük bir krizle 
sonuçlanan bir daralma çevrimi-
nin başladığı böyle bir yapıda, az 
gelişmiş ülkeler sermaye çıkışı ile 
bir anda krize girebilirler. Üstelik 
bu krizler, özellikle türev ürün-
lerin etkisi ile küresel ölçekli bir 
soruna dönüşür (ILO, 2010: 2). Her 
ne kadar krizin etkileri öncelikle 
mali piyasalarda kendini gösterse 
de çok geçmeden gerçek sektör 
üzerinde bir baskı oluşmakta ve 
işsizlik artışı yaşanmaktadır (UN, 
2012: 13). Bu noktada, UPF’nin 
(2010: 6) az gelişmiş ülkeler ve 
yükselen piyasa ekonomilerine 
iç istemi canlandırmalarını bir 
çözüm olarak sunması, oldukça 
dikkat çekicidir. Ancak esas so-
run, ekonomik büyümenin dış 
kaynak hareketlerine bağımlı 
hale gelmesi ve bu bağımlılığın 
ekonomik yapıda yarattığı kırıl-
ganlıktır (Taymaz, Voyvoda ve 
Yılmaz, 2011: 39).

B. Çekici Etkenler
Sermaye girişi yaşanan ül-

kedeki ekonomik, sosyal, siyasi, 
hukuki ve kurumsal düzenleme-
lerin bir yansıması olan (Fratzsc-
her, 2011: 22) çekici etkenler, ül-
keye özgü koşullardır (Taylor ve 
Sarno, 1997: 422). Çekici etkenler, 
ülkenin sermaye gereksinimi, 
faiz oranı, döviz kuru rejimi, men-
kul kıymet fiyatları, dışa açıklığı 
ve makroekonomik istikrarı gibi 
mali (Ghosh, vd., 2012: 5) ve işgü-
cü maliyetleri gibi gerçek nitelikli 
(Collyns, vd., 2013: 6) değişken-
lerdir. Bu bileşimin, sermaye ha-
reketlerinin türünü, yönelimini, 
hacmini ve oynaklığını açıkladığı 
kabul edilir (Demir, 2006: 7).

Çekici etkenlerin, ülkeye ya-
bancı sermaye girişinin yanı sıra 
bu kaynağın ülkede kalacağı yö-
nündeki görüşler (Hernandez 
ve Rudolph, 1997: 262), az geliş-
miş ülkeler arasında bir rekabet 
başlamasına kaynaklık etmiştir. 
Böyle bir rekabet içinde, yabancı 
sermaye bir az gelişmiş ülkeden 
bir diğerine “rahatlıkla” geçebi-
lirken, ani tersine yönelim nede-
niyle az gelişmiş ülkelerin krize 
girme olasılığı yükselir (Ramos, 
2012: 14). Yabancı sermayenin bu 
“rahatlığı”, küresel mali mimari-
nin az gelişmiş ülkeleri yabancı 
sermayeyi çekecek düzenleme-
ler yapmaya zorlamasından ve 
bu düzenlemelerin genelde dene-
timlerin azaltılmasını içermesin-
den kaynaklanmaktadır (García, 
2004: 3).
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1. Ulusal Faiz Oranı
Çekici faktörler, farklı mekân-

ların yatırım fırsatları açısından 
karşılaştırılmasına olanak sağ-
layan unsurlar olarak değer-
lendirilir. Ulusal faiz oranı da bu 
karşılaştırmaya olanak sağlayan 
unsurların başında gelmekte ve 
yabancı sermaye girişlerini art-
tırmaktadır (IMF, 2011: 16; Kandil, 
2005: 134). Ulusal faiz oranı artan 
ekonomilerde, sermaye girişle-
rinin de artışı doğal kabul edilir-
ken (Agenor, 1998: 46); yurtiçi faiz 
oranının düşmesi durumunda, 
sermaye çıkışlarının yaşanaca-
ğı beklenir (Bird ve Rajan, 2001: 
902). Bu nedenle, az gelişmiş 
ülkelere sıkı maliye politikaları 
gibi faiz üzerinde baskı arttırı-
cı uygulamalardan kaçınmaları 
salık verilir (Fernández-Arias ve 
Montiel, 1996: 69). Ancak, ulusal 

faiz oranındaki artışın daha çok 
kısa vadeli sermaye hareketlerini 
çektiği (Ergüneş, 2010: 12) unu-
tulmamalıdır.

Türkiye’ye yönelen sermaye 
hareketlerini açıklamada ulusal 
faiz oranı başta gelen çekici et-
kenlerden biri olarak değerlen-
dirilir. Ulusal faiz oranı arttığında 
sermaye girişleri artarken; azal-
ması durumunda ise, sermaye 
çıkışı başlar (Pazarlıoğlu ve Gü-
lay, 2007: 19). Şekil 5’te Türkiye’ye 
yönelen sermaye hareketleri ile 
ulusal faiz oranı arasındaki ba-
ğıntı gösterilmektedir. Ölçümde, 
ulusal faiz oranı olarak 3 ay va-
deli gerçek mevduat faiz oranı ile 
uluslararası faiz oranı arasında-
ki fark kullanılmıştır (Warnock 
ve Cacdac Warnock, 2006: 19). 
Nominal faiz oranı enflasyonun 
etkisinden arındırılarak, gerçek 

Şekil 5: Ulusal Gerçek Faiz Oranı ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak:  WB, World Development Indicators; ILO, Laborsta; TÜİK. (2014 verileri geçicidir.)
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faiz oranı serisi elde edilmiştir. Bu 
işlem için ((1+gerçek faiz oranı)/
(1+enflasyon oranı))-1 denkle-
mi kullanılmıştır. Daha sonra ise, 
kısa ve uzun vadeli uluslararası 
faiz oranları serileri ile farklar alı-
narak, ilgili seri elde edilmiştir.

Şekil 5’te de görüldüğü üze-
re, her ne kadar ulusal faiz ora-
nındaki artış ile birlikte yabancı 
sermaye çekilebilse de Türki-
ye’de ticari ve mali serbesti ile 
piyasaların uluslararası sermaye 
hareketlerine açılması, mali sis-
temin yeterince olgunlaşmaması 
ve yasal mevzuatın tamamlan-
mamış olması nedeniyle, gerçek 
ve mali ekonomi arasındaki bağı 
kopartıp, ülkeyi spekülatif ser-
maye girişlerine maruz bırak-
ması bakımından (Yeldan, 2004: 
11-12), kaygı ve eleştirilerin artı-
şını beraberinde getirmiştir. Bu 
anlamda, az gelişmiş ülkeler faiz 
oranlarını arttırarak dış kaynak 
sağlasalar bile aynı zamanda 
yabancı yatırımcılara risklerini 
çeşitlendirebilecekleri yeni fır-
sat alanları yaratmaktadırlar. 
Sermaye hareketlerine serbesti 
tanınan bir piyasada, para ve kur 
politikası üzerinde belirleyici olu-
namaması, bu ülkelerin tam an-
lamıyla spekülasyon için uygun 
mekanlar haline gelmelerine ne-
den olur. Olası bir tersine yöne-
limle baş gösterecek krizi aşmak 
için alınan önlemlerle yeniden 
yabancı sermaye çekilmeye ça-

lışılacak olması, içinden çıkılması 
oldukça güç bir kısır döngüyü or-
taya koyar. Spekülatif saldırılara 
açık ve dış şoklara karşı kırılgan 
az gelişmiş ülkeler, dışa bağım-
lılıktan kurtulmadıkları takdirde 
bu kısır döngünün içinden çık-
maları da en azından yakın gele-
cekte beklenmemektedir (Intal, 
Pontines ve Mojica, 2001: 5-7). 

2. İşgücü Maliyetleri
Bir ülkeye yönelik sermaye 

hareketlerinin -özellikle doğru-
dan yabancı yatırımların- açık-
lanmasında, sanayi üretimine 
ilişkin veriler belirleyicidir (Mody, 
Taylor ve Kim, 2001: 204). Bu ba-
kımdan, yabancı sermayenin 
ülkeye çekilmesinde işgücü ma-
liyetleri öne çıkar. Beklenti, ser-
mayenin işgücü maliyetlerinin 
görece düşük olduğu ülkelere 
yönelimidir (Ngugi ve Nyang’o-
ro, 2005: 32). Bu anlamda, işgücü 
maliyetlerindeki azalma da bir 
diğer çekici etken olarak karşı-
mıza çıkar (Friedrich ve Ždárek, 
2009: 3). Üretim organizasyonu-
nun dönüştüğü post-Fordist dö-
nemde böyle bir örüntünün orta-
ya çıkması şaşırtıcı değildir. Üre-
tim aşamalarının dünyanın dört 
bir yanına yayıldığı yeni dönem-
de, işgücünün kutuplaşması üre-
tim maliyetlerinde değişimi de 
beraberinde getirmiştir. Merkez 
ülkelerdeki çekirdek işgücünün 
yüksek maliyeti, bu ülkelerdeki 
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işletmeleri çevre ülkelere yönelt-
miştir. Bu yönelimi sadece işgü-
cü maliyetleri ile açıklamak “sığ” 
bir gözlem olarak değerlendirilse 
de çok uluslu işletmelerin işlem 
maliyetlerini azaltma çabaları-
nın sürece kaynaklık ettiği (Wat-
tanasupachoke, 2002: 17-18, 22) 
unutulmamalıdır. Nitekim işlem 
maliyetlerini azaltmak isteyen 
çok uluslu işletmeler ile yabancı 
sermaye çekmek isteyen az ge-
lişmiş ülkelerin etkileşimi, işgücü 
maliyetleri üzerinde bir baskıya 
neden olmuştur. Sonuç olarak da 
az gelişmiş ülkeler ile yükselen 
piyasa ekonomilerinin çoğunda, 
sermayenin organik bileşimi ser-
maye lehine değişmiştir (Chhib-
ber, Ghosh ve Palanivel, 2009: 55).

Küreselleşme sürecinde, is-
tihdamın arttırılmasının önün-
de engel olarak görülen ücret ile 
vergi ve sosyal güvenlik harca-
maları gibi ücret dışı ödemeler-
deki azalmanın, doğrudan ya-
bancı yatırım yapılması olasılı-
ğını arttırdığı varsayılmaktadır. 
Oluşan yeni mali mimari, üretim 
organizasyonu ve istihdam bi-
çimlerinde olduğu gibi işgücü 
maliyetlerinde de esneklik uygu-
lanması için baskı oluşturmuş-
tur. Piyasa mantığına uygun bi-
çimde, bir yandan, belirsiz süreli 
ve güvenceli işlerin yerini, geçici 
süreli ve a-tipik istihdam biçim-
lerinin geçerli olduğu eğreti işler 
alırken; öte yandan, işgücü mali-

yetleri azaltılmıştır (OECD, 1994: 
35-36). Sermaye sahiplerinin iş-
gücü maliyetlerini gerekçe gös-
tererek, önce emek-yoğun üre-
timden sermaye-yoğun üretime 
geçmeleri, daha sonra da gerçek 
üretimden çıkarak mali piyasala-
ra yönelimleri, işgücü maliyetle-
rinin azaltılmasında etkili olmuş-
tur (O’loughlin ve O’farrell, 1980: 
157). Bu anlamda, ücret, iş güven-
cesi ve sosyal korumaya ilişkin 
düzenlemeler işgücü piyasasının 
“katılıklarını” arttıran maliyet-
ler olarak değerlendirilip, bunları 
arttıracak tüm kamu müdaha-
lelerinden uzaklaşılması politika 
önerisi olarak benimsenmiştir 
(WB, 1990: 62-63). Ancak, işgücü 
maliyetlerinin azaltılması yoluy-
la istihdam edilen işçi sayısı art-
tırılabilmekle birlikte, istihdam 
kalitesinin artışından söz edebil-
mek olası değildir (Rodrik, 2008: 
795). Dolayısıyla yabancı serma-
ye çekme maliyetinin, işgücünün 
sırtına yüklendiği (Evans, 2014: 
146) söylenebilir.

Her durumda, günümüzde 
özellikle doğrudan yatırım biçi-
mindeki yabancı sermayeyi çek-
mek isteyen az gelişmiş ülkeler 
ile yükselen piyasa ekonomileri-
nin, işgücü maliyetlerini azaltma 
çabası içinde oldukları açıktır. 
Bu çaba, nicel çözümlemeyle de 
ortaya konulabilir. Ölçümde işçi 
başına yapılan toplam maliyetin 
GSYİH’ye oranı kullanılmıştır. Ni-
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cel çözümlemede, Türkiy İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) tarafından ha-
zırlanan İşgücü Maliyeti Endek-
si’nin, 2007 yılından öncesine ait 
veri içermemesi nedeniyle, Tür-
kiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK) tarafından ha-
zırlanan İşgücü Maliyeti Endeksi 
verilerinden (TİSK, 2013: 4) ya-
rarlanılmıştır. Bu bağlamda, Şekil 
6’da Türkiye’deki işgücü maliyet-
leri ile sermaye girişlerinin İşgü-
cü Maliyet Endeksinin ilk olarak 
yayınlandığı 1985’ten günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntı görülmektedir.

Şekil 6’da görüldüğü üzere, iş-
gücü maliyetleri ile sermaye ha-
reketleri arasında ters yönlü bir 
bağıntı bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, sadece belirli niteliklere 
sahip işgücü tarafından üretilen 
ürünler söz konusu olduğunda, 
yabancı sermayenin işgücü ma-

liyetine katlandığı görülür (Hat-
zius, 1996: 1, 10). Bu anlamda, ABD 
ve Japonya’dan Çin’e yönelik 
doğrudan yabancı yatırımlarda 
olduğu gibi (Mody, 1998: 778) iş-
gücü maliyetlerinin yanı sıra iş-
gücünün niteliği de çekici etken 
olarak değerlendirilebilir (Glober-
man ve Shapiro, 2002: 2). İşgücü-
nün niteliği gibi küreselleşme sü-
recinde ciddi ölçüde artan üretim 
ve istihdamın enformelleşmesi 
de göz ardı edilemez. Ülkemizde 
“yaptığı işten dolayı, herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna ka-
yıtlı olmadan çalışanların”, istih-
damın %34,6’sını oluşturması, bu 
oranın kendi hesabına çalışanlar 
arasında %60’a, ücretsiz aile ça-
lışanları arasında ise, %90’a çık-
ması (TÜİK, 2015), bu gerekliliği 
ortaya koymaktadır. İstihdamın 
1/3’ü kayıt dışı olmasına rağmen,  
işgücü maliyetlerine ilişkin çö-

Şekil 6: İşgücü Maliyetleri ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak:  TİSK, 2013: 4; TÜİK. 
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zümleme kayıtlı sektör üzerin-
den yapılmaktadır. Bu nedenle, 
sermaye girişlerinin açıklan-
masında işgücü niteliğinden çok 
enformel sektöre odaklanılması 
daha doğrudur. Ancak bu şekilde, 
yabancı sermayeyi çeken esas 
unsurun güvencesizlik ve istik-
rarsızlığa dayalı (Temiz, 2004: 59-
63) eğreti istihdam olduğu ortaya 
çıkar. Bu bağlamda, yeni ulus-
lararası işbölümünde, formel ve 
enformel sektör arasındaki “ti-
caret ve istihdam bağlantılı örtük 
ilişki” (Reddy, 2005: 310), nicel çö-
zümlemeyi olanaksız hale getirse 
de sermaye girişlerinde, işgücü 
maliyetlerinin belirleyici olduğu 
(Feenstra ve Hanson, 1997: 372)  
görüşünü güçlendirdiği sonucu-
na ulaşılmaktadır.

3. Dışa Açıklık
Yabancı sermaye çekme ye-

teneği olarak tanımlanan dışa 
açıklık, ticari ve mali açıklıktan 
oluşur (Sakuragawa ve Watana-
be, 2010: 5-7). Ticari açıklık, ulus-
lararası ticari ilişkiler ağına ek-
lemlenmenin (WTO ve UNCTAD, 
2012: 14); mali açıklık ise, mali 
serbestleştirmenin ve bütünleş-
menin (Hoeven ve Lubker, 2006: 
6) göstergesidir.

Kuramsal olarak bir değer-
lendirme yapıldığında, ana akım 
iktisat kuramında ticari açıklığın 
ülkeye sermaye girişini arttır-
masının yanında tersine yöneli-

mi engellediği; mali açıklığın ise, 
olası bir kriz durumunda ülkeye 
daha fazla olanak tanıdığı ileri 
sürülmektedir (Edwards, 2004: 
10). Kuram, dışa açıklığın az ge-
lişmiş ülkeler ile yükselen piyasa 
ekonomilerine doğrudan yabancı 
yatırımlar aracılığıyla üretim ve 
istihdama yönelik fırsatlar sun-
duğu; gelişmiş ülkelere ise, getiri 
oranlarında artış sağladığı iddi-
asındadır. Bu bakımdan, üç ülke 
grubunun da dış açıklığı arttır-
ması gerektiği vurgulanmakta-
dır. Karşıt akım ise, sermaye ha-
reketleri aracılığıyla -ana akımda 
belirtildiği biçimde- bir kaynak 
tahsisinin gerçekleşmediğini öne 
sürer. Bu görüşün kaynağında, 
uluslararası mali işlemlerin, ger-
çek üretimdeki işverenlerden 
çok “rantiyerler” tarafından ger-
çekleştirilmesi ve uzun vadeli 
yatırımlardan çok kısa vadeli ge-
tirilere odaklanılan portföy ya-
tırımlarından oluşması bulunur. 
Bu anlamda karşıt görüşte, mali 
açıklığını arttıran az gelişmiş ül-
keler ile yükselen piyasa ekono-
milerinin kısa vadeli ve speküla-
tif sermaye hareketlerine maruz 
kalma olasılıklarının arttığı (Ak-
yüz, 1993: 29-30); üstelik ülke 
dışında meydana gelen krizlerin 
olumsuz etkilerinin bulaşması-
nın da gündeme geldiği (Brooks 
ve Mosley, 2007: 1); bu nedenle de 
mali açıklığın azaltılması gerek-
tiği (Garcia, 2007: 21, 25) savunul-
maktadır.
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Farklı görüşlerin varlığına 
rağmen, küresel ekonomik ya-
pılanmanın mevcut durumunun 
özellikle az gelişmiş ülkeleri bir-
birleri ile rekabete zorladığı ve bu 
ülkelerin de rekabet baskısıyla 
yabancı sermaye çekmek için 
dışa açıklıklarını arttırdığı açık-
tır. Giderek bir örnek ekonomik 
ve sosyal politikaları uygulamak 
zorunda kalan bu ülkelerde, ver-
gi yapısı işgücü aleyhine deği-
şirken; eğitim, sağlık ve sosyal 
koruma alanlarındaki geriye gi-
dişle birlikte devletin sosyal ni-
teliği çözülmüştür (Mosley, 2005: 
355-357). Yine de dışa açıklık, az 
gelişmiş ülkeler ve yükselen pi-
yasa ekonomileri açısından, içer-
diği risklere rağmen yabancı ser-
maye çekmek için işlev gören bir 
araç olduğu için çekici etkenler-
den biri olarak (Odedokun, 2004: 
265) değerlendirilir. 

Dışa açıklıkla ilgili nicel çö-
zümlemenin doğal olarak iki bo-
yutu bulunur. Bunlardan biri olan 
ticari açıklık, bir ülkenin ulusla-
rarası ticari ilişkilerinin niceliği-
ni yansıtır (Burns, vd., 2014: 14) 
ve dış ticaret hacminin GSYİH’ye 
oranlanmasıyla ölçülür (Alfaro, 
Kalemli Özcan ve Volosovych, 
2005: 14). İkinci boyutu oluşturan 
mali açıklığın ölçümü ise, son de-
rece güçtür. Uzun süre bir ölçüt 
geliştirilememiş; ancak 90’lara 
gelindiğinde çeşitli çözümler ge-
liştirilmiştir. Bununla birlikte, 
geliştirilen ölçütlerin sermaye 
denetimlerinin yoğunluğunu, 
sermaye hareketlerinin yönü ve 
türünü dikkate almaması; ayrıca 
“resmi” ve “fiili” sermaye dene-
timleri arasındaki farkı yansıt-
maması, mali açıklığı ölçme ko-
nusunda yetersiz olarak değer-
lendirmelerine neden olmaktadır 

Şekil 7: Dışa Açıklık ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: TÜİK; WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS; Chinn, Ito, 2015.
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(Chinn ve Ito, 2008: 310-311). Bu-
nunla birlikte, sayılan eksiklik-
lerin ötesine geçen bir çözüm de 
geliştirilmiştir. Bu anlamda, “res-
mi” ölçüt olarak, sermaye hare-
ketlerine ilişkin yasal kısıtlama-
ları yansıtan mali açıklık endek-
si (KAOPEN); “fiili” ölçüt olarak 
ise, yabancı sermaye stokunun 
GSYİH’ye oranı (Köse, Prasad ve 
Rogoff, 2006: 14) kullanılır. Bu 
bağlamda aşağıdaki Şekil 7, Tür-
kiye’nin dışa açıklığı ile sermaye 
girişlerinin 1980’den günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntıyı gösterir. 

Şekil 7’ye göre, ticari ve mali 
açıklık (hem “resmi”, hem “fiili”) 
artışı ile Türkiye’ye yönelen ser-
maye hareketleri arasında doğ-
ru yönlü bağıntı bulunmaktadır. 
Son 35 yıllık süreçte hem ticari, 
hem de mali açıklık artmış; bun-
lara koşut olarak da sermaye ha-
reketlerinde artış gözlenmiştir. 
Ticari ve mali açıklığa ilişkin ola-
rak da fiili boyutta mali açıklığın 
ticari açıklıktan yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak, mali pi-
yasalardaki kurumsallaşmanın 
yeterince sağlanamadığı Türki-
ye, sermaye hareketlerinin ter-
sine yönelimine karşı son derece 
kırılgan hale gelirken, savunma 
mekanizmasını da kaybetmiştir 
(ILO, 2005: 3, 6). Bu bakımdan, her 
ne kadar dışa açıklık ile sermaye 
girişleri sağlansa da mali piyasa-
ların sağlıklı işleyişi sağlanma-

dıkça, mali kurumlar tasarrufları 
yatırımlara dönüştüren bir işlev 
görmedikçe ve etkin biçimde 
çalışan denetim mekanizmaları 
oluşturulmadıkça, dışa açıklığın 
olumlu etkileri son derece kısıtlı 
bir nitelik taşıyacaktır (Aydın, Ak 
ve Altuntaş, 2013: 12).

4. Makroekonomik 
İstikrar/İstikrarsızlık
Makroekonomik istikrar kav-

ramı, altın çağda mali denge, tam 
istihdam, ekonomik büyüme ve 
düşük enflasyon oranının bir ka-
rışımı olarak tanımlanmıştır. Post 
Fordist dönemde ise, kavramın 
içeriği değişmiş; gerçek sektör 
bir yana bırakılarak, sadece mali 
denge ve fiyat istikrarı, makro-
ekonomik istikrarı tanımlama-
da yeterli görülmüştür. Bununla 
birlikte, gerçek sektör başarımını 
saf dışı bırakan bir içeriğin yeter-
liliği sorgulanmalıdır (Ocampo, 
2005: 1); çünkü makroekonomi 
politikaları, ekonomik büyüme, 
mali denge ve fiyat istikrarının 
yanında, işsizlik ve yoksulluğun 
azaltılması ile dağılım adaletini 
de içerir (ILO, 2014: 153). Bu an-
lamda, ekonomi politikaları ile 
sosyal politikaları bütünleştiren 
bir anlayışın ürünü olarak (UN, 
2001: 1, 29-30) makroekonomik 
istikrar, kamu borcu ve bütçe 
açığının azalışı, enflasyon ora-
nının %5’in altına düşüşü ve kişi 
başına GSYİH’nin artışı olarak 
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tanımlanır. Cari açık, kamu borcu 
ve enflasyon oranının yüksekliği 
ile kişi başına GSYİH’daki azalış 
ise makroekonomik istikrarsız-
lığı ifade eder (Ruckert, 2006: 50).

Makroekonomik istikrar, eko-
nomik koşulları yansıtan bir 
gösterge olarak, çekici etkenler 
kapsamına girer (Mohan ve Ka-
pur, 2009: 3) ve yabancı sermaye 
çekmenin zorunlu unsurlarından 
biri olarak değerlendirilir(Axar-
lolou ve Pournarakis, 2005: 21-22, 
29). Bu unsurun nicel çözümle-
mesine yönelik çeşitli ölçütler 
geliştirilmiştir. Sadece enflasyon 
oranının makroekonomik is-
tikrarı yansıtacağı iddiasındaki 
çalışmaların (Taylor, vd., 2012: 5) 
varlığının yanı sıra makroekono-
mik istikrarın ölçümünde GSYİH, 
faiz oranı, döviz kuru ve rezervi, 
dış borç, bütçe açığı, mali açık ve 
denge ile işsizlik oranı gibi çok 

çeşitli değişkenler kullanılmak-
tadır. Bu çalışmada ise, kapsa-
yıcı bir değerlendirme yapabil-
mek adına enflasyon oranı, döviz 
kuru, kamu açığı ve dış borcun 
GSYİH’ye oranı değişkenlerinden 
oluşan makroekonomik istik-
rarsızlık endeksi (İsmihan, Metin 
Öcan, 2009: 15, 17) kullanılmıştır.

Şekil 8, Türkiye’deki makro-
ekonomik istikrar(sızlık) ile ser-
maye girişlerinin 1980’den günü-
müze izlediği seyir ve aralarında-
ki bağıntıyı gösterir. Makroeko-
nomik istikrarsızlığın 94 krizine 
kadar arttığı, daha sonra ise, 97, 
2001 ve 2008 krizlerindeki artış-
lar dışında, genel olarak azaldı-
ğı görülür. 2001 sonrası yabancı 
sermaye girişindeki artış eğilimi 
göz önüne alındığında, makro-
ekonomik istikrarın, Türkiye’ye 
yönelik sermaye girişlerini açık-
layan çekici etkenlerden biri ol-

Şekil 8: Makro Ekonomik İstikrarsızlık ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: TCMB, EVDS; TÜİK; IMF, World Economic Outlook Database
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duğu yönündeki varsayım doğ-
rulanmış olur. Bununla birlikte, 
makroekonomik istikrarın, mali 
istikrarı güvence altına almadığı; 
istikrarlı büyüme ve düşük oran-
daki enflasyona rağmen, gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan mali den-
gesizliklerin, küresel mali krizin 
tetikleyicisi olduğu (Ünsal, 2013: 
234) unutulmamalıdır. Ayrıca, 
yeni büyüme modelleri incelen-
diğinde, ekonomik büyümenin 
makroekonomik istikrardan ba-
ğımsız olduğu görülür (Utkulu ve 
Özdemir, 2004: 251). Bu anlamda, 
makroekonomik istikrar ile ser-
maye hareketleri arasında doğru 
yönlü bağıntının, üretim ve is-
tihdam artışı ile dağılım adaletini 
yansıttığını söylemek olası değil-
dir.

I. Sermaye Hareketlerinin 
Türkiye’de İşgücü Piyasasına 
Etkisi
A. İşgücü Piyasasında Değişim
Fordist dönemin son bulması-

na neden olarak gösterilen 1973 
yılındaki petrol krizi, bir yandan 
petrol satan ülkelere doğru bir 
gelir transferi başlatırken; bu ül-
kelerde mali piyasaların gelişme-
mesi nedeniyle, oluşan cari işlem 
fazlalarının da gelişmiş ülkelerde 
değerlendirilmesine yol açmıştır. 
Gelişmiş ülkeler ise, elde ettikleri 
bu kaynakla az gelişmiş ülkelere 
yeni bir borçlanma kanalı açmış 
ve bu ülkelerin ağır borç yükü 

altına girecekleri bir süreci baş-
latmışlardır. Dış alım ikamesinin 
yerini borçlanmanın almasıyla 
birlikte fordist dönemin sonuna 
varılmıştır (Celasun, 2002: 168-
169).

Bu dönemde, piyasa mantığı-
nın egemen hale getirilmesi ve 
devletin rolünün azaltılmasıyla 
betimlenen yeni-liberal politika-
lar, yeni bir toplumsal düzeni bü-
tün dünyaya dayatmıştır. Bu an-
lamda, piyasa işleyişi ile sermaye 
sahiplerinin çıkarları arasında 
katı bir bağ oluşurken, devlet de 
yeni toplumsal düzenin oluşu-
munu sağlama işlevi görmüştür. 
Ekonomi politikalarının kökten 
değiştiği kapitalizmin bu yeni 
aşamasında, her ülke için fark-
lı kural, kurum ve düzenekler 
geçerli olsa da gerek merkezde, 
gerek çevrede sermaye biriki-
mi sağlamak için egemen sınıfın 
istemleri üzerinden sosyal poli-
tikanın da dönüştürülmeye ça-
lışıldığı (Duménil ve Lévy, 2006: 
139-140) gözlenmektedir.

Kuşkusuz Türkiye de bu dö-
nüşümlerden etkilenmiştir. İlk 
aşamada, 24 Ocak 1980 tarihli 
yapısal uyum programıyla “kü-
resel ekonomiyle bütünleşme” 
adı altında ticaret serbestleşti-
rilmiş; ürün ve işgücü piyasaları 
düzensizleştirilmiştir. Bunu 89’da 
32 sayılı Karar ile sermaye hare-
ketlerinin (Onaran, 2007: 356), 
2000’den sonra da tüm mali sis-
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temin serbestleştirilmesi (Ekzen, 
2009: 118-119) izlemiştir. Ancak, 
birikim ve yatırım önceliklerinin 
uluslararası mali piyasalara göre 
belirlendiği (Erdut, 2002: 207) 89 
sonrası süreçte, 80 sonrası gide-
rek derinleşen yeni liberal yöne-
lişin ürünleri olan (Savran, 2013: 
268) büyük krizler yaşanmıştır.

1980 dönüşümü, ticari serbes-
ti sağlayarak Türkiye’yi yabancı 
sermayeye açmıştır. Yürürlüğe 
konulan düzenlemeler ile sen-
dikaların gücü azalmış, gerçek 
ücretler düşürülmüş ve işgücü 
piyasaları esnekleştirilmiş; “sos-
yal güvenlik sistemini finanse 
edebilecek gelir kaynakları cılız-
laşmış” ve bağımlılık oranı art-
mış; işgücü piyasaları giderek 
düzensizleştirilirken (Türcan Öz-
şuca, 2003:135), dış satımı aşan 
dış alımın maliyeti borçlanma 
veya özelleştirmelerle giderilme-
ye çalışılmıştır. Tüm bunlardan 
hareketle, 24 Ocak kararları ile 
somutlaşan yeni liberal politika-
lar, 1980–88 döneminde yabancı 
sermaye girişi eş deyişle borç-
lanma karşılığında, bireysel ge-
lir dağılımının yoksullar, işlevsel 
gelir dağılımının emek sahipleri 
ve çiftçiler aleyhine bozulmasına 
ve adaletsiz bir dağılım meka-
nizmasının işlerlik kazanması-
na neden olmuştur (Şahin, 2008: 
230, 236).

Türkiye’de sermaye birikim 
sürecinin “en önemli kırılma 

noktası” sayılan 1980 dönüşümü, 
bölüşüm mekanizmasının piya-
sa mantığına uygun olarak işlev 
görmeye başlamasına yol açmış-
tır (Sönmez, 2013: 20). Birikim, dış 
satım teşviklerinin olanak ver-
diği ranta ve işgücü maliyetleri-
nin düşüşüne bağlı hale gelmiş-
tir (Yeldan, 2004: 54). Dolayısıyla, 
piyasa mantığının egemen kılın-
ması temelinde dış satım ikameci 
sanayileşme stratejisinin benim-
senmesini ve faktör piyasaların-
da “serbesti” sağlanmasını he-
defleyen 1980 programı, çalışma 
yaşamını olumsuz etkilemiştir. 
Kamu kesiminin istihdam yara-
tıcı niteliği, özelleştirme ve/veya 
yeniden düzenleme uygulamaları 
ile sınırlandırılmış; sendikaların 
işgücü piyasası üzerindeki etki-
leri de büyük ölçüde azaltılmıştır 
(Şenses, 1989: 27-32). Bu anlam-
da 1980–88 dönemi, isteme göre 
biçimlendirilen ve işgücü maliye-
ti düşüşünü esas alan, “dış satım 
ikameci taşeron üretim dönemi” 
olarak nitelendirilir (Kolsuz ve 
Yeldan, 2014: 50).

24 Ocak 1980’de uygulama-
ya konulan istikrar programıyla 
başlayan ticari serbesti döne-
minde, devletin piyasaya müda-
halesinden, dış alım ikamesinden 
ve kamu sektörüne bel bağlan-
masından vazgeçilmiş; bunların 
yerine ekonomik yaşamın ser-
bestleştirilmesi, dışa yönelme, 
yabancı sermaye çekecek dü-
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zenlemeler ve özelleştirme yo-
luyla özel sektöre alan açılması 
gibi hedefler benimsenmiştir 
(WTO, 1993: 2, 5). Bu hedeflere 
ulaşılması için ise, daraltıcı para 
ve maliye politikaları ve daha çok 
emek aleyhtarı gelir politikaları 
kullanılmıştır. Esasen daha önce 
de pek çok az gelişmiş ülkede uy-
gulanan bu yeni liberal program, 
1989’a kadar sürdürülmüştür. Bu 
süreçte sermaye yeniden yapı-
lanmış; bölüşüm mekanizması da 
yeniden düzenlenmiştir (Boratav, 
2003: 148-150).

1989 yılı ise, küresel ekono-
miyle bütünleşme yolundaki yeni 
bir evreyi temsil eder. 1980’de 
ticaretin serbestleştirilmesinin 
ardından, 1989’da 32 sayılı Karar 
ile sermaye hareketleri de ser-
bestleştirilmiştir. Bu serbesti, bir 
yandan Türkiye’nin kısa vadeli 
sermaye hareketleriyle tanış-
masına; öte yandan da kaynak 
tahsisi konusunda piyasa mantı-
ğının egemen hale gelmesine ne-
den olmuştur (Ekzen, 2009: 133). 
Bu dönemde, uygulanan yüksek 
faiz-düşük kur politikası aracı-
lığıyla yabancı sermayeye bağlı 
olarak ekonomik büyümede artış 
yaşanmıştır. Ancak, kısa vade-
li ve spekülatif yabancı sermaye 
nedeniyle yaşanan büyüme “ya-
pay” niteliktedir. Nitekim, 1994 
yılında daha fazla yabancı ser-
maye çekmek için yükselen fa-
izlerin indirilmesi ile birlikte ya-

bancı sermaye aniden ülkeyi terk 
etmiş; son derece büyük bir mali 
bunalım yaşanmış ve “yapay” 
büyüme dönemi de son bulmuş-
tur (Erdut, 2002: 207). 1994 kri-
zinden sonra UPF etkinliğini iyice 
arttırmış; ancak uygulanan ya-
pısal uyum programları bir türlü 
“beklenen” sonucu vermemiş; 
her defasında emek sahiplerinin 
kazanımları, rantiyerlere göre 
ciddi ölçüde gerilemiştir (Köy-
men, 2007: 138-139). 1997’de Asya 
ve 1998’deki Rusya krizleri, 1999 
yılında ise Marmara depreminin 
olumsuz etkileri ile 1994 krizinin 
ardından tam bir iyileşme sağ-
lanamamıştır (Başkaya, Kalemli 
Özcan, 2013: 7). 2001 yılına gelin-
diğinde de üstelik ekonomi poli-
tikası UPF güdümünde iken, yeni 
bir kriz yaşanmış ve mali serbes-
ti döneminin sonuna gelinmiştir 
(Rodrik, 2012: 44). 

2001 krizi ile birlikte yeni bir 
dönem başlamış; bir yandan mali 
sistem yeniden yapılandırılarak 
(Öniş, 2010: 53, 58) küresel ser-
mayenin etkin olacağı bir alan 
açılmış; öte yandan da uluslara-
rası sermaye merkezlerinin ge-
reksinimlerine uygun biçimde 
Türkiye uluslararası işbölümüne 
bir çevre ekonomi olarak eklem-
lenmiştir (Yeldan, 2002: 12-13).  
Bu eklemlenmeye rağmen, 2001 
sonrasında üretken olmayan 
sektörler giderek genişlemiştir. 
Siyasi erkin, yeni liberal ideoloji 
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ekseninde dönüşümünün de et-
kisi ile bir yandan sermaye el de-
ğiştirmiş; bir yandan da yeniden 
bölüşüm ilişkileri değişmiştir. Bu 
değişim, kar oranlarının kamu 
kaynaklarının özelleştirme yo-
luyla sermaye sahiplerine trans-
feri ve çalışma koşullarındaki ge-
rilemeye dayandırılması yoluyla 
sağlanmıştır (BSB, 2011: 96-97). 
Eş deyişle, sermaye sahipleri ara-
sındaki rekabetin faturasının bir 
kez daha ancak biçimsel farklı-
lıklarla emek sahiplerine çıkarıl-
mıştır (Öngen, 1994: 95).

1980’de başlayan dönüşüm, 
çalışma ilişkilerini de etkilemiş-
tir. Bir önceki dönemde, ücretler 
maliyet unsuru olmakla birlikte, 
bir istem unsuru olarak da işlev 
görürken; 80 sonrasında ücretler, 
toplam maliyetin önemli bir bi-
leşeni olarak değerlendirilmiştir. 
Ürün fiyatının uluslararası piya-
sada belirlenmesi, ücretler üze-
rindeki baskıyı arttırmıştır. Bu 
baskı, ücretlerle sınırlı kalmamış; 
çalışma yaşamına ilişkin düzen-
lemelere ve sendikalara da yan-
sımıştır (Makal, 2007: 527). Dola-
yısıyla 80’li yıllarda, gelir dağılımı 
ücretliler aleyhine bozulmuştur. 
Bu dönemde, yaratılan katma de-
ğerden sermayenin aldığı payda-
ki artış, emeğin payındaki artışı 
önemli ölçüde aşmış; sermaye 
geliri artarken, gelir eşitsizliği 
kendini göstermiştir. Bir yandan 
ekonomi politikasındaki köklü 

değişimler, bir yandan işçi sendi-
kalarının etkinliğinin azalması ve 
bir yandan da düzensizleştirme 
böyle bir sonuca yol açmıştır (Jo-
hnston, 2005: 137).

B. İşlevsel Gelir 
Dağılımında Değişim
Yeni liberal politikaların ege-

menlik kazandığı post-Fordist 
dönem, gelişmiş ülkelerin gelir 
dağılımında iyileşme görülen, 
bununla birlikte Türkiye gibi az 
gelişmiş ülkelerde nitelikli ve ni-
teliksiz işgücü arasındaki ücret 
farkının önemli ölçüde açılmaya 
başladığı bir zaman dilimini yan-
sıtır. Böyle bir örüntünün ortaya 
çıkmasında, teknolojik gelişme-
ler ile yeni üretim teknikleri ve 
çalışma yöntemleri etkili olmuş-
tur. Öncelikle üretim aşamala-
rı coğrafi bağlamda birbirinden 
ayrılarak uluslararasılaşmış; bu 
anlamda çok uluslu işletmeler 
mülkiyet, konum ve içselleştirme 
avantajı elde etmişlerdir. Bununla 
birlikte, çok uluslu işletmenin ağ 
tipi örgütlenmesinde bir konum 
elde etmek isteyen az gelişmiş 
ülkelerde faaliyet gösteren iş-
letmeler ise, birbirleri ile işgücü 
maliyetleri üzerinden rekabete 
girmişlerdir. İşte bu rekabetin 
en çok yaşandığı Asya ve Doğu 
Avrupa’daki pek çok ülkede ve 
Türkiye’de gelir adaletsizliği baş 
göstermiştir (Edwards ve Perroni, 
2012: 1).  

Türkiye’de 1980 sonrasında 
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başlayan dönüşüm, niteliğini bö-
lüşüm ilişkilerinde daha berrak 
biçimde göstermekte ve bir ye-
niliği değil, bir rutini yansıtmak-
tadır. Şöyle ki, ilk olarak ilkel biri-
kim rejimi, feodal otoritenin çözü-
lüşünden sonra her türlü yeniden 
üretim aracından yoksun kalan 
çiftçilerin, ücret karşılığı çalışma-
ya zorlanan işçilere dönüşümünü 
sağlamıştır. Ancak bununla yeti-
nilmemiş; emek sahiplerinin gü-
cündeki her artışa ”dinamik bir 
kapitalist yanıt” verilmiştir. Bir 
yandan kapitalist ilişkiler gelişir-
ken, öte yandan emek daha sıkı 
biçimde denetim altına alınmış-
tır. Dolayısıyla ister emek sahip-
leri, ister çiftçiler olsun, sermaye 
sahibi ve rantiyer dışındaki sınıf-
ların kapitalizmle bütünleşmesi, 
topraklarının ve ona bağlı hak-
larının kaybıyla gerçekleşmiş-
tir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 
hem ekonomik büyümeyi, hem 
de sosyal adaleti güvence altına 
alan Keynesyen uzlaşı da 80 son-
rası varlığını sürdürememiştir. 
Yeni kapitalist birikim mantığı, 
emek mücadelesinin kazanımla-
rını aşındırmış; sosyal demokrat 
nitelikli hiçbir uzlaşıya olanak ta-
nımayarak, toplumsal sözleşme-
yi hükümsüz kılmıştır (Midnight 
Notes Kollektifi, 2014: 278-281).

Bu bağlamda Türkiye’de 24 
Ocak Kararları ile bir önceki dö-
nemde uyguladığı politikaları 
terk etmiş ve uluslararası yeni iş-
bölümünde bir konum edinmiştir. 

Bu konumun gereği olarak, sana-
yinin payı büyük ölçüde azalıp, 
hizmet sektörünün hacmi ge-
nişlerken; Türkiye düşük katma 
değerli ürünleri, basitleştirilmiş 
teknolojilerle üreten bir maliyet 
merkezi haline gelmiştir. Sanayi 
sektörüne benzer biçimde tarım-
da da gerek gelir, gerek istihdam 
anlamında gerileme yaşanmıştır 
(Boratav, 2013: 56,59). Sonuç ola-
rak, emeğin ulusal gelirden aldığı 
pay sistemli bir biçimde azaltıl-
mıştır (Kolsuz ve Yeldan, 2014: 
49). Üstelik ticari serbesti ve dış 
satıma yönelik sanayi sektörü-
nün gelişimi ile formel istihdam 
arasında bağıntı kurulamamış; 
özel sektör enformel istihdama 
yönelirken, kamu sektörünün 
payı giderek azalmıştır (Özkap-
lan, 2008: 172). Dolayısıyla ticari 
ve mali serbesti sonrası orta-
ya çıkan örüntüde, hem sınıf içi, 
hem de sınıflar arası gelir farkının 
önemli ölçüde arttığı (Görenel, 
2005: 187-190) görülür. Bu bağ-
lamda  Tablo 1’de 1963-1994 yılları 
arasında faktör gelirlerinin dağı-
lımı ile imalat sanayinde ücretle-
rin katma değer içindeki payına 
yer verilmiştir. 1980 sonrası dö-
nemle karşılaştırma yapabilmek 
için tabloya dahil edilen 1963-
1979 yılları arası dönemin sadece 
ortalamaları kullanılmıştır. Tablo 
2’de ise, 2002 yılından günümüze 
kadar gelen döneme ilişkin veri-
ler yer almaktadır.
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Tablo 1: 1960 – 1994 Yılları Arasında Türkiye’de İşlevsel Gelir 
Dağılımı

Faktör Gelirlerinin Dağılımı
İmalat Sanayiinde 

Ücretlerin
Katma Değerdeki Payı

Tarım
Tarım Dışı

Maaş ve 
Ücret

Diğer 
Gelirler

1963-79 32,0 30,2 37,8 29,8
1980-88 20,7 21,1 58,2 22,4
1989-94 18,1 30,2 51,4 13,4

Kaynak: Özmucur, 1996: 109-110, 113-118.

Tablo 2: 2002 – 2014 Yılları Arasında Türkiye’de İşlevsel Gelir 
Dağılımı

 
Maaş ve 

Ücret
Yevmiye Müteşebbis Gayrimenkul

Menkul 
Kıymet

Transferler
Diğer 

Gelirler

2002 35,8 2,9 34,5 4,1 5,1 15,2 2,4
2003 38,7 3,1 32,0 3,6 2,6 18,1 1,9
2004 38,7 3,5 31,8 2,7 2,2 19,2 2,0
2005 39,2 3,3 28,8 2,9 2,7 20,9 2,2
2006 40,8 3,7 24,2 3,1 6,1 20,7 1,5

2007 39,7 4,0 23,2 4,1 7,0 20,8 1,1

2008 41,9 4,1 22,4 4,4 4,2 22,2 0,9

2009 42,9 3,5 20,4 5,0 5,3 22,6 0,2

2010 43,7 3,6 20,2 4,2 4,5 23,6 0,2

2011 44,8 3,6 21,4 3,9 3,8 22,4 0,2

2012 46,5 3,4 20,4 3,5 3,3 22,7 0,2

2013 48,3 3,2 19,6 3,3 3,1 22,2 0,2

2014 49,1 3,3 18,5 3,3 2,9 22,7 0,2

Kaynak: TÜİK
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Tablo 1’e göre, 1963-1979 yıl-
ları arasında faktör gelirlerinin 
dengeli bir biçimde paylaşıldığı; 
1980 sonrasında ise, bu dengenin 
yitirildiği görülmektedir. Gerek 
tarımda, gerekse de tarım dı-
şında çalışan emek sahiplerinin 
gelirleri önemli ölçüde azalmış; 
çoğunluğu sermaye sahiplerinin 
oluşturduğu diğer gelirler kalemi 
ise, aynı oranda artış göstermiş-
tir. İmalat sanayinde ücretlerin 
katma değer içindeki payları da 
benzer biçimde azalış göster-
miştir. Bu dönemde uygulamaya 
konulan yeni-liberal politikalar, 
ücretlere ilişkin bir “dibe doğru 
yarış” başlatmış (Goda, Onaran 
ve Stockhammer, 2014: 10); ilk 
olarak da gerçek ücretler düşü-
rülerek emeğin gelirden aldığı 
pay azalmıştır. Bunun yanı sıra 
yabancı sermaye girişi işgücü is-
temini arttırmakla birlikte, ser-
mayenin başka ülkelere yöne-
lim tehdidi nedeniyle işgücünün 
pazarlık gücü aşınmış ve sonuç 
olarak gelir dağılımı sermaye le-
hine yeniden yapılandırılmıştır 
(Onaran, 2007: 4). Bu anlamda, 
1980-1988 yılları arasındaki ti-
cari serbesti dönemini Boratav 
(2013: 56), “sermayenin bölüşüm 
ilişkilerine karşı etkili bir saldırı 
gerçekleştirdiği” bir zaman dilimi 
olarak değerlendirmektedir.

1989 yılından 94 krizine kadar 
geçen süredeki veriler değerlen-
dirildiğinde ise, yalnızca tarımın 

payındaki azalmanın sürdüğü gö-
rülür. Bir önceki dönemden farklı 
olarak, tarım dışında faaliyet gös-
teren emek sahiplerinin gelirleri-
nin payı artmış; diğer gelirlerin 
payı ise azalmıştır. Ancak burada 
dikkat çeken unsur, emekçile-
rin gelirlerinin artışına rağmen 
aynı dönemde, imalat sanayinde 
ücretlerin katma değer içinde-
ki paylarındaki önemli orandaki 
düşüştür. Bunun nedeni, bu dö-
nemde gerek Körfez Savaşı’nın, 
gerek ekonomik krizlerin etkisi 
ile imalat sanayi istihdamındaki 
artışın yavaşlaması ve enformel 
sektörün yaygınlık kazanmasıdır 
(Onaran, 2003: 583). Maaş ve üc-
retlerdeki artışın kaynağında ise, 
1980-1988 döneminde alt sınıra 
ulaşan gerçek ücretlerin, daha 
fazla geriletilmesinin ne sosyal ne 
de siyasal açıdan olası olması bu-
lunur. Bununla birlikte, her ne ka-
dar ücretler de bir artış meydana 
gelse de bu dönemde gerçek kar-
lardaki artış çok daha fazladır. Bu 
anlamda, sermaye sahiplerinin 
katma değerden aldıkları payın 
%72,8 gibi yüksek bir orana ulaş-
ması, gelirler politikasındaki de-
ğişimin “göstermelik” olduğunu; 
bölüşümde sermaye yanlısı ya-
pının sürdüğünü gösterir (Türcan 
Özşuca, 1995: 121-122). 94 krizi 
sonrasında, ücretlilerin ekono-
mik durumundaki iyileşme dur-
muş ve gerçek ücretlerin azalma 
eğilimine girmesi bağlamında 
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eşitsizlik yeniden tesis edilmiştir 
(Akkaya, 2000: 238). 

Böyle bir sonuçla karşılaşıl-
masında, sürdürülen sanayileş-
me politikasının etkisi vardır. 
Buna göre, dış satıma dayalı sa-
nayileşmenin işgücü maliyetine 
bağlı hale getirilmesi, bir yandan 
emeğin kazancının azalmasına 
neden olurken, öte yandan ser-
maye sahiplerinin katma değer-
den aldıkları payı arttırmalarına 
olanak sağlamıştır. Bu süreç-
te dış satım artmasına rağmen, 
elde edilen kar artışı ne yatırım 
ve ekonomik büyümeye, ne de 
istihdam ve ücretlere yansımış-
tır (Onaran ve Stockhammer, 
2005: 67, 83, 84). 1989-1993 yılları 
arasında ortalama %4,89 büyü-
yen ekonomi, 1994-2000 yılları 
arasında ortalama %3,14 büyü-
müştür. Aynı dönemde dış satı-
mın GSYİH’e oranı ise, %6,96’dan 
%10,12’ye çıkmıştır. İstihdam ora-
nı ise, %49’dan %46,95’e düşmüş-
tür. Dolayısıyla, 1980–1988 döne-
minde mal ve hizmetlere, 1989–
2000 döneminde ise, sermayeye 
dolaşım serbestisi tanıyan; bu-
nunla birlikte işgücünün dolaşım 
serbestisini sınırlandıran yeni 
sanayileşme stratejisinin, hem 
ülkeyi yabancı sermayedeki dal-
galanmalara karşı kırılgan hale 
getirdiği, hem de özellikle yarı 
nitelikli ve niteliksiz işgücünün 
kayıplarını arttırıp, gelir eşitsiz-
liğine neden olduğu ortaya çıkar 
(Arın, 2013: 145-146). 

Tablo 2’ye bakıldığında ise, 
emek gelirindeki ve transfer 
harcamalarındaki “çarpıcı” artı-
şı, sermaye ve rantiyer sınıfların 
gelirindeki gerilemenin izlediği 
görülmektedir. İşin ilginç yanı, 
1990’lar gibi 2000’li yılların da 
gelir dağılımında adaletin sağ-
lanmasına katkı verecek eko-
nomi politikalarına ya da yapısal 
dönüşümlere sahne olmaması-
dır. Üstelik bu dönemde istihdam 
yaratmayan büyüme, enformel 
sektörün yaygınlığı, gerçek üc-
retlerdeki durgunluk ve serma-
yenin organik bileşiminde emek 
aleyhine değişim nedeniyle bek-
lenti, emek gelirlerindeki düşüş-
tür. Oysaki veriler, ileri sürülen 
görüşün tersi sonucu destekle-
mektedir. 

Duman (2011: 58-61) bu çeliş-
kinin nedenini 2006 Hanehalkı 
Bütçe Anketi’ni kullanarak or-
taya koymuştur. Buna göre, en 
yoksul %20’lik gelir grubunun 
geliri ayrıştırıldığında “ücret, 
yevmiye ve maaş” gelirlerinin; 
en varsıl %20’lik gelir grubunun 
geliri ayrıştırıldığında ise, “mü-
teşebbis kazançları, faiz gelirleri, 
mülk gelirleri ve mali varlık ge-
tirilerinin en yüksek paya sahip 
olması gerekir. Benzer biçimde, 
transfer harcamaları ile ilgili ola-
rak da bu kalem, en yoksul gelir 
grubunda yüksek, en varsıl ge-
lir grubunda ise, düşük bir orana 
sahip olmalıdır. İlginç bir biçimde, 
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en varsıl %20’lik grubun toplam 
gelirlerinin %73’ü gibi son derece 
büyük bir kısmının emek gelirin-
den kaynaklanması; en azından 
bu biçimde görülmesidir. Bu gelir 
grubunda rant gelirlerinin %6,8 
gibi son derece düşük bir oranda 
kalması da ihtiyatla yaklaşılma-
sı gereken bir durumun varlığı-
na işaret eder. Hanehalkı Bütçe 
Anketi’nde elde edilen toplam 
gelirle aynı yılın GSYİH değerle-
rinin karşılaştırılması, sorunun 
kaynağına inilmesini sağlamıştır. 
Bu anlamda, anket kapsamında-
ki gelirin gerçek gelirin sadece 
%46’sına denk gelmesi, ücret dışı 
gelirlerin saklandığı kuşkusunu 
doğurmuştur. Buradan hareket-
ler, anket kapsamındaen varsıl 
%20 gelir grubunda yer alanla-
rın sadece %4,4’ünün bir banka 
mevduat geliri olması bu kuşku-
yu kuvvetlendirmiştir. Mevduat 
gelir toplamının ankette 435 mil-
yon TL olması, bununla birlikte 
Merkez Bankası verilerine göre 
toplamın 150,8 milyar TL; %20’lik 
kısım için ise, 30 milyar TL olması 
gerekir. Aradaki uçurum, varsıl 
gelir gruplarının gelirlerinin ta-
mamının istatistiklere yansıtıl-

madığını ortaya koyar. 
1997-2009 yıllarını kapsayan 

ve Boratav tarafından hazırlanan 
çalışmada (2012: 216, vd.) 2001 
krizi sonrasında bölüşüm ilişki-
lerinin emek aleyhine seyrettiği 
vurgulanmaktadır. Üstelik 2002-
2007 yılları araındaki genişleme 
çevrimine rağmen, emekle ilgili 
göstergelerde bir iyileşme sağ-
lanmamıştır. Bu dönemde emek 
verimliliğinde bir artış sağlansa 
bile gerçek ücretlerdeki aşınma 
%10 civarında seyretmiştir. Bu-
nunla birlikte asgari ücret 2003-
2008 aralığında %30 oranında 
artmış; ama yine de %34-38 ora-
nında artan emek verimliliğinin 
gerisinde kalmıştır. Bu anlamda, 
2000 yılı sonrası verileri ihtiyatla 
değerlendirilmesi gereken (Uy-
sal, 2007: 267) Hanehalkı İşgücü 
Anketleri bir yana bırakılacak 
olursa, işçi sınıfının krizlerden sa-
kınma esnekliğinden tamamen 
yoksun olduğu; dolayısıyla hem 
ulusal, hem de küresel krizlerle 
karşılaşılan 2000’lerde kazanım-
larının arttırmasının söz konusu 
olamayacağı ortaya çıkar. 
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