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ÖZ 

 

Zikredilen doktora tez çalışmasında “Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme 

Sürecinde Eğitim” konusu ele alınmıştır. Konunun analizi, 1963’lerden bu yana 

uygulamaya konulan planlı dönemler Türkiye’sini ve kalkınma planlarının Türkiye 

gerçeği, özellikle nüfusun farklı eğitim kademelerine göre okullaşma oranları 

açısından ele alınmaktadır. Aynı zamanda eğitim hizmetinin bir toplumun en önemli 

modernleşme aracı olduğu üzerinde durulmaktadır. Bilimsel ve teknik devrimin 

eğitime yapılan yatırımlarla gerçekleşmesi, işgücünün eğitim durumuna göre 

yapısının incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

Ekonomik kalkınma- eğitim ilişkisi toplumsal kalkınmayı da beraberinde 

getirdiğinden eğitim- ekonomik kalkınma- toplumsal kalkınma ilişkisinin 

açıklanmasında önemli yer tutan sosyal sermaye kavramı tartışılmaktadır. Ekonomik 

kalkınmada önemli bir yer tutan ve bu bağlamda ülkelerin potansiyel kaynaklarını 

ifade eden içsel büyüme kavramının beşeri sermaye üretme gücü, özellikle beşeri 

sermayeye yapılan yatırımların verimliliğe etkisi bağlamında yorumlanmıştır. Beşeri 

sermaye ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki içsel büyüme teorisiyle 

açıklanmıştır. 

 

Tez çalışmasında 21.y.y.’ın önemli kavramı olan ve merkez ülke- çevre ülke 

yapılanması içinde farklı sonuçlar üreten küreselleşme retoriği, eğitim yaklaşımlı 

küreselleşme değerlendirmesini de zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Avrupa ve 

Türkiye’deki eğitim hizmetine ilişkin yaklaşımlar Avrupa ve Türk Eğitim Tarihi’ne 

kısa bir bakış açısıyla sunulmaktadır. Bu bağlamda eğitimin beşeri sermaye üretme 

gücünün yüksek olduğu ülkelerden Almanya ve Japonya örnekleri Türkiye’yi 

aydınlatması açısından değerlendirilmektedir. Hem Almanya’da hem de Japonya’da 

eğitim hizmetinin içsel büyüme dinamiği olarak ekonomik kalkınmaya etkisi 

Almanya ve Japonya’nın yükselişinin nedeni olarak yorumlanmaktadır.  
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ABSTRACT 

 

The core issue of the study is “The Role of Education in Economic 

Development in the Process of Globalization”. In the study achievements such as 

schooling ratios in different age groups obtained by planning that had been effective 

since 1963 has been scrutinized. It has also been emphasized in the study that, in 

general, education has always been one of the basic means of modernization of a 

country.  

 

Due to the fact that scientific and technological revolutionary alterations can 

be secured by means of heavy investments in education and research it is necessary 

that much attention must be paid to labor force in the way of making the labor 

structure firm enough. Because high correlation between education and economic 

development puts the issue of social development phenomenon to the forefront, it is 

important to discuss the social capital issue. The potential of producing social capital 

in a society according to endogenous development theory, which is one of the basic 

explanatory approach, has been analyzed in the study from the viewpoint of 

efficiency effect of social capital expenditures to developmental efforts.  

 

The globalization phase, which prevails the 21st century and exerts various 

effects in different economies of both central and periferic countries, forces one to 

focus on the education issue from the viewpoint of globalization in order to prepare 

the economy to fight the probable detrimental effects of the historical process. In this 

context the history of education in both European countries and Turkey has been 

presented in the study.  

 

Much attention has also been paid to the cases of Germany and Japan to shed 

light to the idea if such cases can be of any help to the case of Turkey to foster 

economic development by improving the magnitude of high-quality labor force. 
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ÖNSÖZ 

 

Ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne ilişkin başlı başına en önemli 

reçete eğitim olmaktadır. Ülkelerin gelişmelerinin temelinde eğitim merkezli 

kalkınma unsurları önem taşımaktadır. Ancak zaman içinde eğitim hizmetinin 

neoliberal politikalar ve küreselleşme akımlarıyla sermaye yönünde evrilmesi, 

eğitimin her dönem önemli bir mücadele alanı olduğunu kanıtlamaktadır. Aynı 

zamanda eğitimin içsel büyüme etkeni olarak ekonomik ve toplumsal kalkınmada 

artan önemi araştırmacıların bu alana olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur.  

 

Yüksek lisans tez konum “Eğitimde Fırsat Eşitliği” idi. Doktora tezime de 

eğitim konusunda yönelmemin nedeni; eğitimin bireyler ve toplumlar için önemli bir 

eşitlik sağlayıcı öge olmasından ve aynı zamanda eğitimin potansiyel kaynak olarak 

düşünülen nüfusu etken bir güç olarak dönüştürebilme özelliğinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

 Bu nedenle doktora tez çalışmam süresince eğitim konusunu tekrar ele almak 

bu konuya ilişkin hâlâ bilmediklerimin olduğunu görüp; bunlara yeniden çalışma 

olanağı bulmak açısından hem önemli hem de keyifliydi.  

 

Akademik hayatım boyunca görüş ve önerileriyle bana ışık ve cesaret veren 

hocam Prof. Dr. İzzettin Önder’e, hem yüksek lisans tezimde hem de doktora tezim 

süresince birlikte çalışma şansını ve fırsatını yakalayabildiğim, bilgi ve fikirleriyle 

teze ilişkin önemli katkılar sunan ve ufkumu genişleten hocam Prof. Dr. Korkut 

Tuna’ya, tez çalışmam süresince önemli açılımlar getiren, tezin yürüyüşünde 

tıkandığım noktalarda katkılarını hiç esirgemeyen hocam Prof. Dr. Figen Altuğ’a, 

kuşkusuz tez çalışmamda “Eğitim Ekonomisi” konusunda önemli birikime sahip 

olan, tez çalışmamda bu konudaki desteğini sürekli canlı tutan hocam Doç. Dr. Pınar 

Akkoyunlu’ya ve verdikleri huzur için aileme sonsuz teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Antik Çağ’dan itibaren eğitim, toplumların hayatında önemli bir yer tutmaya 

başlamıştır. Başlangıçta aristokratik eğitim anlayışı egemen iken, zamanla eğitimin 

yapılanması halkçı bir temele dayandırılmış ve böylece eğitimin bütün bireyler için 

bir hak olduğu ilkesi toplum temelinde yeniden şekillenmiştir. Bu dönemde halkçı 

eğitim temelinin öncüleri olarak Sokrates ve Platon’u görebiliriz. Aynı zamanda, 

gerek Sokrates gerekse Platon’la eğitimin felsefi temellerinin de atılmış olduğu 

genellikle kabul edilmiştir (Aytaç, 1980: 17). 

 

Sokrates, eğitim kavramını idealist açıdan ele alarak, tüm süreci bilinç, yeti 

ve yetenek gibi çoğunlukla bireylerin içsel potansiyelleriyle değerlendirmektedir. 

Buna göre eğitim, çocuklarda var olan potansiyelleri ortaya çıkarma sürecidir. Bu 

bağlamda eğitim yoluyla, birey kendi potansiyelleriyle ilişkilendirilerek bireyin 

kendi yeteneklerinin farkına varması sağlanır (İnal, 2008: 106). 

 

Platon, “Devlet” adlı yapıtında devletlerin kalkınmasında eğitim hizmetinin 

önemine değinmektedir. Platon’a göre, devlet eğitim mekanizmalarını iyi bir şekilde 

belirlediğinde, ekonomik kalkınma da düzenli şekilde gelişebilir. Şüphesiz ki, eğitim 

ve öğretimin kusursuz olması durumunda gelecek nesillerin de potansiyelleri devreye 

sokularak, kalkınma için gerekli olan güçlendirilmiş değerli varlıklar ortaya 

çıkacaktır. Dolayısıyla eğitim sisteminin düzenli işlediği toplumlarda kanunlara ve 

kurallara saygı anlayışı gelişecek ve buna paralel olarak da sosyal sermayenin 

gelişimi toplumsal uyumu da beraberinde getirecektir (Platon, 2006: 120-121). 

 

Bu düşüncelere paralel olarak J. J. Rousseau da 18.y.y.’da eğitim konusunda 

önemli yapıtı olan “Emile”i kaleme almıştır. Rousseau, Emile’i soyut bir varlık 

olarak ele almaktadır. Rousseau eserinde eğitimin insanın kendisi üzerinde 

temellendirilebileceğini belirtmektedir. Eserde çocukların doğal olarak 

yetiştirilmeleri gerekliliği ve aynı zamanda insanın kendi yetenekleri doğrultusunda 
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karekterine uygun olarak eğitilmesi gerektiği belirtilmektedir (Rousseau, 2007: 12-

16). 

 

 Bu literatür tarihsel süreç içinde eğitimin önemli bir mücadele alanı 

olduğunu göstermektedir. Hem ekonomik hem de toplumsal kalkınma açısından 

beşeri sermayenin gelişmesine ilişkin en önemli gösterge nüfusun okullaşma 

oranıdır.  Okullaşma oranının zaman içindeki değişimi ülkeler bağlamında aşağıda 

oluşturulan Tablo 1’de görülmektedir. 

 

 Tablo 1: Ülkelere Göre Tahmini İlköğretim Okullaşma Oranı 1830-1975 (10.000 Nüfus Başına) 
Ülke Yıl 
 1830 1840 1850 1860 1870 1882 1890 1900 1910 1920 1930 1939 1950 1960 1975 
ABD 1500 - 1800 - 1702 1908 1985 1969 1828 - - - - - - 
İngiltere 900 - 1045 - - 1107 1261 1407 1648 - - - - - - 
Fransa 700 846 930 930 1125 1382 1450 1412 1414 - - - - - - 
Almanya 1700 - 1600 1559 - 1547 1642 1576 1570 - - - - - - 
İtalya 300 - - 463 611 681 874 881 927 1113 1056 1313 - - - 
Arjantin - - - - - 511 709 808 944 1356 1172 1417 1286 1339 1399 
Brezilya - - - - 119 207 218 258 271 455 618 854 979 1087 1866 
Endonezya - - - - - - 57 62 96 161 267 338 613 964 1345 
Japonya - - - - - 722 772 984 1240 1508 1550 1695 - - - 
Mısır - - - - - 4 264 215 171 171 269 687 662 1038 1107 
İran - - - - - - - 3 6 10 82 213 457 701 1353 
Türkiye - - - - - - - - - 201 318 464 776 1026 1376 
Kore - - - - - - - - 27 72 246 501 1151 - - 
Kaynak: Easterlin, Richard A.: “Niye Bütün Dünya Kalkınmış Değil?”, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, 
ss. 89-90, Haz: Fikret Şenses,  Çev: Sedef Öztürk, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996. 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi kitlesel okul eğitiminin 19.y.y.’da yaygınlaşmış 

olduğu ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’da buna etki eden en önemli unsurun 

devletin kitlesel eğitime önem veren yaklaşımı olduğunu belirtebiliriz. Aynı zamanda 

önemli olan bir başka nokta da nüfusun daha geniş bir kısmının dikey hareketliliğine 

katkıda bulunma düşüncesidir. Bu nedenle eğitim sistemleri ülkelerin gelişme 

süreçlerinde ekonomik ve toplumsal modernitenin sağlanmasında önem taşımaktadır 

(Easterlin, 1996: 82-84). 
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Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynağı büyük ölçüde sahip olduğu beşeri 

sermaye birikimi olmaktadır. Zengin ve fakir ülkeler arasındaki refah farkının 

kaynağı, ülkelerin özellikle beşeri sermaye birikimi açısından sahip oldukları 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Eğitim hizmetinin büyük önemi, gelişmiş bir 

ülkenin, Japonya ve Almanya örneğinde olduğu gibi, savaş sonrasında yaşayacağı 

kayıpları, kısa bir süre içinde yüksek nitelikteki beşeri sermaye ile giderebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Süratle kendini yenileyebilme yeteneği işgücünün beceri ve 

eğitim düzeyinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (Richardson, 1975:  47).    

 

Modern ekonomik büyüme çağının oluşum ve gelişiminde en itici güç olarak 

bilimin gelişmesini ve modern eğitimin yaygınlaşmasını vurgulayabiliriz. Bunun 

temel ögeleri ise laik, rasyonel ve entelektüel eğitim anlayışının toplum yaşamına 

hâkim olmasıdır (Easterlin, 1996: 88).  

 

Bir ülke nüfusunun özellikle beşeri sermaye açısından küresel ortamda 

rekabet edebilmesinde en önemli unsur ülkeler arasındaki kurumsal eğitim 

düzeyindeki farklılıklardan oluşur. Bir ülkenin nüfusunun iyi eğitim görmesi aynı 

zamanda o ülke bireylerinin gelişen ve kullanılan teknolojiyle uyumunu da 

kolaylaştırmaktadır (Easterlin, 1996: 72). 

 

Eğitim toplum ve bireyler açısından bir dönüşüm aracı olduğu kadar, aynı 

zamanda da ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerindendir. Ülkeler ekonomik 

kalkınma modellerini oluştururken eğitimle yaratılan beşeri sermayeyi içsel bir 

büyüme unsuru olarak ele almaktadırlar. Ekonomik kalkınmaya olan etkisi 

bağlamında düşünüldüğünde uygulanan eğitim sistemleri ekonomik ve toplumsal 

yeniden yapılanmada önemli olmaktadır. Eğitim sisteminin diğer bir açıdan önemi 

de, özellikle öğrenciler arasındaki eşitsizliği gideren ve eşitlik sağlayan bir öge 

olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Eğitimde elde edilen sonuçların eşitsizliğine ilişkin çalışmalar Coleman 

tarafından da üzerinde önemle durulan bir alan olmaktadır. Bu konuda Coleman 

eğitimin ve denetimin çocukların doğru yönlendirilebilmeleri açısından önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Coleman’ın yaptığı araştırmada elde edilen bulgu, kimi 

araştırmacıların da desteklediği gibi, öğrencilerin başarılarında aile ortamının toplam 

etkisinin, okuldaki değişkenlerin toplam etkisinden daha da büyük olduğunu ortaya 

koymaktadır (Chomsky, 2007: 45 ). Bu bağlamda eğitimde öğrenciler açısından elde 

edilen sonuçların eşitlenebilmesi sadece kaynaklara eşit şekilde ulaşmakla 

sağlanamamaktadır (Akkoyunlu, 2005: 19).  Dolayısıyla maddi koşulların yarattığı 

eşitsizliğin giderilmesinde devletin düzenleyici rolüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

Devletin düzenleyici rolü özellikle az gelişmiş ülkeler açısından oldukça önemlidir. 

Bu noktada önemli olan, gelir dağılımını düzenleyici politikaların uygulanması ve 

sosyal harcamalarda kesintiye gidilmemesidir, zira bu görevler devlete ilişkin 

beklentileri oluşturmaktadır. Eğitim hizmeti değerlendirilmiş mal/hizmet kapsamında 

ele alındığından hizmetin salt piyasa koşullarında değerlendirilmesi, hizmete ilişkin 

talep daralması yaratacaktır. Bu durum hizmetin dışsallığına ilişkin eksik üretime 

neden olduğu kadar, hizmet maliyetinin bölüşülmesinde de adaletsizliklere neden 

olacaktır. Bu nedenle hem hizmette optimal düzeyin sağlanması hem de maliyet 

paylaşımında haksızlığa yol açılmaması açılarından eğitim hizmetinin maddi 

koşullardan bağımsız olarak verilmesi, toplumsal faydanın ençoklaştırılmasına yol 

açacaktır. Bu bağlamda YÖK hazırladığı Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi 

Roporu’nda şunları vurgulamaktadır: 

 

YÖK’ün hazırladığı Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi  Raporu’nda da  

“Eğitim; herkesin tam ve fırsat eşitliği içinde ulaşmasına olanak verecek biçimde, 

bireylerin yaşam projelerini hayata geçirmesini zenginleştirecek potansiyellerle 

donatımını sağlamak, onları girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten 

kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip aktif yurttaşlar olmaya 

yönlendirmek, insan hakları, demokrasi ve çevresel, kültürel ve estetik değerler 

konusunda duyarlı olmasını sağlamak için verilecektir.” denilmektedir (YÖK, 

2006: 15). 
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Az gelişmiş ülkeler açısından önemli olan kamu desteğiyle kaynak 

yaratabilmektir. Yoksul ülkeler için uygulanması istenen piyasa ekonomisi modeli 

özellikle eğitim hizmetinin sunumu açısından düşünüldüğünde, toplumun büyük 

çoğunluğu için çocuklarının eğitim hizmeti almalarını fiilen olanaksız hale 

getirmekte ve aynı zamanda eğitim kurumlarının da büyük ölçüde özelleştirildiği bir 

sisteme dönüşmesine yol açmaktadır. Bu durum, çağımızda başat olan neoliberal 

politikaların eğitim alanındaki uygulamasının bir sonucu olmaktadır (Chomsky, 

2007: 45-46). Özellikle Anglo-Amerikan yapılanmasının egemen olduğu ABD ve 

İngiltere’de serbest piyasa ideolojisinin aileler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri 

bulunduğu kanıtlanmıştır. Buna karşın Avrupa yapılanmasının ise aileler ve çocuklar 

üzerinde bir iyileşme oluşturduğu gözlenmiştir (Chomsky, 2007: 45). Örneğin 

Almanya’da uygulanan eğitim politikalarında tüm öğrencilerin maddi koşullarından 

bağımsız olarak eğitim sürecine katılımları sağlanmaktadır. Aynı zamanda devletin 

aileler ve çocuklara yönelik destek hizmetleri eğitime katılımı sağlamada önemli 

olmaktadır. Bununla beraber eğitim hizmetinin niteliğinin arttırılmasına ilişkin olarak 

sürekli gözlemler ve reformlar gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu çerçevede Almanya’nın 2000 yılında yapılan PISA test sonuçları eğitim 

sisteminin tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu test 

sonuçları bağlamında eğitimde yapılması planlanan reform alanları şu şekilde 

belirlenmiştir. Okul öncesi eğitimin genişletilmesi, ilk ve ortaöğretimin yeniden 

temellendirilmesi ve öğretmen eğitiminin daha niteliksel hale getirilmesi (MEGEP, 

2005: 8).  

 

Gerek Almanya’da gerekse Japonya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ortaya çıkan devlet himayeciliği kalkınma modelinin öncüsünün devlet olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda bu ülkelerde toplumsal ve ekonomik dönüşüm aracı 

olan eğitim, önemli kamusal hizmet alanı olmaktadır. Özellikle Japonya’da gelişmiş 

olan eğitim sistemleri aynı zamanda güçlü bir sosyal sermaye yaratıcısı olmaktadır. 

Tez kapsamında sosyal sermaye toplumsal ve ekonomik etkinliği arttıran önemli 

sosyal ve ekonomik getiri sağlayan bir öge olarak ele alınmaktadır.  
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Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan yapısal uyum 

politikalarıyla birlikte toplumsal dönüşümlerde piyasa ilkesi egemen olmaya 

başlamıştır. Türkiye ekonomisinin, kapitalizm ve küreselleşme önündeki engelleri 

özelleştirmeler ve kamusal hizmet alanlarının daraltılmasıyla kaldırılmıştır. Bunlar 

Türkiye açısından küresel bağlamda dünya ekonomisine entegre olma gayretlerinin 

sermaye lehine dönüşüm geçirme aşamalarıdır.  

                                                                                   

Dolayısıyla bu gayretlerle kamu kesimi küçültülerek yoksulluk ve gelir 

dağılımı politikalarının halk aleyhine evrilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir 

yandan küreselleşen ekonomik yapı ve bir yandan da küçülen kamu kesimi 

küreselleşme ortamında rekabet yaratabilecek alanlarda üretim yapabilme olanağını 

ortadan kaldırmaktadır. Örneğin AR-GE çalışmalarına dünya ölçeğinde pay 

ayrılamaması, yeni teknolojik buluşlar yapılamaması ve yüksek teknolojiyi 

kullanabilecek yeterli sayıda yüksek donanımlı beşeri sermayeye sahip olunmaması 

bu alandaki önemli engellerdir. Küçülen kamu kesimi ve bozulan gelir dağılımı 

neticesinde halkın eğitim alma hakkı da maddi temelde yeniden şekillenmektedir. 

 

Özetle tez üç bölümden oluşmaktadır. Bölümler eğitim ve ekonomik 

kalkınma alanına ilişkin yerli ve yabancı literatür çalışmalarını ortaya koymaktadır. 

 

Tezin birinci bölümünde; Türkiye’de eğitim hizmetinin analizi kalkınma 

planları bağlamında ele alınmıştır. Aynı zamanda toplumsal dönüşüm aracı olarak 

eğitim hizmeti; eğitim kademelerine göre okullaşma oranları, teknolojik gelişim ve 

beşeri sermaye dinamiği, bilimsel-teknik devrimin yaratıcısı olarak yorumlanmıştır. 

 

Tezin ikinci bölümünde; ekonomik kalkınma ve eğitim ilişkisi bağlamında 

içsel büyüme kavramı değerlendirilmektedir. Buna paralel olarak eğitim ve 

ekonomik kalkınma ilişkisinde sosyal sermayenin de önemi vurgulanarak sosyal 

sermayenin ekonomik anlamda değer üretme unsurları dikkat çeken noktalar 

olmuştur. Ayrıca sosyal sermaye ekolleri de bu bölümde analiz edilerek sosyal 

sermayenin ekonomik ve toplumsal kalkınmaya olan etkileri monografik olarak 

incelenmiştir. 
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Tezin üçüncü bölümünde ise; küreselleşme çerçevesinde ekonomik altyapı 

yorumlanarak küresel süreçte eğitim hizmetinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu 

bölüme ilişkin önemli diğer bir çalışma alanı ise; Avrupa ve Türkiye’de küreselleşme 

çerçevesinde gerçekleşen eğitim dönüşümü Avrupa ve Türk Eğitim Tarihi’ne kısa bir 

bakış açısıyla ele alınarak Japonya ve Almanya’nın içsel büyüme unsuru olarak 

değerlendirilebilecek eğitim ve ekonomik kalkınma ilişkisi üzerinde durulmaktadır.   

   

Nihai olarak Türkiye’nin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli sorunu 

olduğunu düşündüğüm eğitim konusunu ele alarak, eğitim ile kalkınma arasındaki 

ilişkileri irdelemeye çalıştım. Almanya ve Japonya gibi mucizevi kalkınma hamleleri 

gerçekleştirmiş olan ülke deneyimlerinin Türkiye gerçeğine ne denli ışık 

tutabileceğini inceleyerek Türkiye için bir öneri getirme amacı güdülmüştür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
I- EĞİTİM HİZMETİNİN ANALİZİ 

 

1. 1. Toplumsal Dönüşüm Aracı Olarak Eğitim 
 

Toplumsal dönüşüm kavramını, siyaset ve ekonomide hâkim olan düşünce 

sisteminin kültürel yapıyı etkileyerek beşeri sermaye üretim merkezleri olan eğitim 

kurumlarını yönlendirip toplum dokusunda değişiklikler yaratarak yeni refleksler 

oluşturması şeklinde tanımlayabiliriz. Siyaset, ekonomi ve kültür hâkim ideolojilerle 

biçimlenerek toplumsal dönüşümü belirlemektedir.  

 
Eğitim ve ekonomik kalkınma ülkelerin gelişme aşamalarında önemli yapı 

taşlarından biridir. Eğitim ve ekonomik kalkınma tarihsel süreçte ciddi dönüşüm 

rüzgârıdır. Dolayısıyla toplumsal dönüşümde siyasi ve ekonomik yaklaşımlarla 

birlikte bunların üst yapısı olan ideoloji ve kültür karşılıklı olarak birbirlerini 

etkilemektedir (Amin,1999: 49). 

 

Toplumsal yeniden üretim aşamasında, siyasilerin aldıkları kararlarla üretim 

faktörlerinin kullanımı ekonomiye yön verme biçiminde önemli olmaktadır.                        

Ayrıca bunların şekillenmesinde hâkim olan düşünce sistemi üretim ilişkisinin üst 

yapısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bu toplumsal dönüşüm aygıtları özellikle 

beşeri sermayenin oluşumu açısından eğitime ilişkin yeni yaklaşımları da 

belirlemektedir. 

 

Eğitim; ekonomik verimlilik ve kişisel gelirdeki büyümeyle bağlantılıdır. 

Hangi faktörlerin eğitimle ilgili bu ilişkiyi sağladığı, özellikle eğitimin niteliğini 

belirlemede önem taşımaktadır. Ulusların eğitimde maksimum verimliliği elde etmek 

için eğitime katılımın yüksek olması bu noktada belirleyicidir. Aynı zamanda 

dünyada eğitsel niteliğin dağılımı, ülkelerdeki eğitime katılımın yüksekliği, eğitime 

yapılan harcamaların miktarı bu alandaki yatırımların etkisini oldukça değiştirmiştir. 

Bu harcamalar aynı zamanda eğitimin özel ve toplumsal getiri miktarlarını da 

etkilemektedir (Heyneman, 2004: 441). 
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Buna paralel olarak eğitimin piyasalaşması emeğe ilişkin niteliklerde bir 

daralma yaratacaktır. Özellikle ilköğretimden itibaren eğitim kurumlarının 

gideremediği sınırlı eşitlik kavramında bireylerin niteliklerini tam olarak 

geliştirebilmeleri mümkün olmamaktadır. Bireylerin piyasalaşan eğitim alanlarına  

maddi eşitsizlikler nedeniyle katılamaması hem eğitimde nitelik daralmasına hem de 

okullaşma oranlarının düşük kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle hizmetler 

yetenekler ölçüsünde alınmamakta bunun tek belirleyicisi maddi faktörler 

olmaktadır. Sadece maddi faktörlerin yol açtığı sınırlı eşitlik kavramı, aynı zamanda 

eğitime geniş katılımı da önlemektedir.   

 

Küreselleşme eğitimin piyasa şartlarında değerlendirilmesini gündeme 

getirirken aynı zamanda eğitimin kalkınmada önemli olduğunu belirtmektedir. Bu 

tezat durum piyasa ve kalkınma modeli çerçevesinde eğitimde sınırlı eşitlik 

yaklaşımını ortaya çıkarmaktadır. Buna karşın eğitim küresel ekonomilerin 

gelişmesinde kritik bir öneme sahiptir. Küreselleşmeyle birlikte bu değişime uyum 

sağlayacak nitelikte bireylerin olmaması bu değişimin gerisinde kalınmasına neden 

olmaktadır. Aynı zamanda yeterli eğitsel donanımların eksikliği çağı yakalayabilecek 

gerekli insani donanımların oluşmaması neticesini doğurmaktadır. Bu bağlamda 

eğitim önemli bir beşeri sermaye üretme aracıdır. Dolayısıyla ekonomik ve toplumsal 

dönüşümlerin gerçekleşmesi ancak iyi yetişmiş bireylerle mümkün olmaktadır.  

                                                                 

Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın merkezinde olan eğitim, insanlara yetki 

verir ve ulusları güçlendirir. Yoksulluğun giderilmesinde herkese tüm kapıları açan 

güçlü bir eşitlik sağlayıcıdır. Bireysel, toplumsal ve bir bütün olarak dünyaya yayılan  

faydaları içeren eğitim hizmetinin genişleyen etki alanları bu hizmetin önemini 

küresel bazda da ortaya koymaktadır (World  Bank, 2005: 1-2). 

 

Bireysel faydayı, kişinin eğitim hizmetinden doğrudan elde ettiği faydalar 

olarak tanımlayabiliriz. Bireysel fayda beraberinde özel getirileri ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda bireysel fayda öncelikle kişinin gelirinde oluşmaktadır. 

Eğitimin sağladığı bireysel faydayla kişi almış olduğu eğitimden dolayı özel bir getiri 
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elde etmektedir. Aynı zamanda bireysel fayda, beşeri sermaye oluşumunu da 

yansıtmaktadır.  

    

 Eğitimden elde edilen toplumsal faydaları ise dolaylı fayda olarak 

tanımlayabiliriz. Daha iyi eğitim görmüş olan bireyler gelecek kuşaklar üzerinde 

pozitif katkıda bulunurlar. Bu anlamda bakıldığında eğitim, ekonomik boyutları olan 

bir sosyal hizmet olarak da değerlendirilmektedir. Aynı zamanda eğitimin genişleyen 

toplumsal faydaları sosyal sermaye oluşumuna da katkıda bulunmaktadır. 

 

Küresel rekabet ortamında ekonomiler gerçekleşen beşeri sermaye 

oluşumuyla yeni teknolojik gelişmelere daha kolay uyum sağlayabilecek insan 

kaynaklarıyla daha yoğun teknolojik üretimleri gerçekleştirebileceklerdir. Genişleyen 

ekonomik yapılar ancak yüksek donanımlı bireylerle küresel ölçekte büyük katma 

değer yaratabilirler. 

  

Eğitimin bir bütün olarak dünyaya yayılan faydaları ise küresel kamusal mal 

kavramı olarak görülmesine neden olmaktadır. Örneğin tıp alanında geliştirilen bir 

buluş neticede tüm dünyaya yayılan faydaları kapsayabilmektedir. 
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1. 1. 1. Türkiye’de Kalkınma Planları Çerçevesinde             

Dönüşüm 
 

Kalkınma planlarına olan ihtiyaç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir 

toplumun yüksek bir yaşam düzeyine ulaşabilmesi için uzun süreli ve sistemli bir 

bakış açısıyla yürütülecek kalkınma çabalarına olan gereksinimden 

kaynaklanmaktadır. Bunun için hedeflerin gerçekleşmesinde önemli olan kaynakların 

uzun bir zaman perspektifi içinde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Kalkınmada 

önemli olan perspektif planlar ekonominin ve sosyal yapının gelişmesinde kritik 

noktaları belirler. Perspektif planların genel dengesini koruyacak şekilde 

hazırlanacak olan kısa süreli dönem planları ise, tesbit edilen hedeflere yöneltilecek 

kaynaklar arasında bir denge kurulmasını sağlar. Bu bağlamda yapılacak işler öncelik 

sıralamasına göre, yani ekonominin ve toplumun ihtiyaçları yönünde, programlanır. 

Perspektif planlar, dönem planları arasında bütünlük ve devamlılığı dikkate alır. 

Aynı zamanda perspektif plan bağlamında belirlenen amaçlar geleceğin daha doğru 

bir şekilde planlanması açısından önemli olmakla birlikte kaynak ve zaman israfına 

yol açmadan iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur (DPT, 1962: 33).   

 

Kalkınma planlarına duyulan ihtiyaç ekonominin genel dengesini kaynaklar 

ve harcamalar yönüyle dikkate alınmasını sağlamada önem taşımaktadır. Kalkınma 

planları bu kaynak ve harcamaları sosyal hedef ve politikalarla uyumlaştırmaya 

çalışmaktadır. Bu bağlamda özellikle beşeri kaynaklar ve sosyal ekonomi dengesinin 

oluşumu önemlidir. Nüfusun beşeri kaynak ve istihdam oluşumuna dönüşümü uzun 

vadede perspektif planların varlığını gerektirmektedir. 
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R. Bahro’nun “Socialism and Survival” adlı çalışmasını kaynak gösteren 

Frankel özellikle eğitimde planlamaya ilişkin doğrudan aktarımı şu şekilde 

yapmaktadır. 

 

“Yeni değerlere uyarlanmış toplumsal gelişme için yeni bir genel plana 

gerek var; ekonominin doğal olarak uymak zorunda olduğu bir plana. Tamamen 

toplumsallaşmış insanlar için gelişme koşullarının en uygun düzeye getirilmesine 

ayarlanmış bir plana. Bunun anlamı, örneğin eğitim harcamalarına öncelik 

verilmesidir…..Ve planlamanın en geniş kitle katılımıyla toplumsal öğrenme ve 

keşif sürecini kolaylaştıran tabanda demokrasi biçimlerinde gerçekleşmesi 

gerekmektedir” (Frankel, 1991: 190).   

 

Eğitim hizmeti açısından uygulanacak perspektif planlar özellikle mesleksel 

dağılıma ilişkin arz ve talep dengesizliğinin giderilmesinde sorunun en optimal 

şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin eğitimin 15 yıl sonrasının 

planlanması perspektif planları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda Japonya’nın eğitim 

planlamasında uyguladığı perspektif planları Türkiye’nin de uygulaması durumunda 

Türkiye’de en azından eğitim alanında, Profösör Kenichi Koyama’nın bir ifadesi 

olan, “Gelecek şimdiden başladı”(Koyama & Özcan: 1986: 377), diyebilecektir.   

 

Plan olgusunun uzun dönemli olması, ekonomide genel dengeyi gözetmesi 

özellikle eğitim hizmetleri yani insan kaynakları arzı açısından önemli olmaktadır.  

Kısa dönemde herhangi bir alana olan gereksinim, piyasa fiyatları yoluyla  

öğrencilere yansıtılıyor olmaktadır. Fiyat göstergeleri ise kısa dönemli sinyaller 

olduğundan, eğitim hizmetinden yararlanma süresi sonundaki piyasa koşullarını 

yansıtamaz. Bu nedenle, eğitim hizmeti süresi sonundaki insan gücü gereksinimi 

piyasa mekanizması ile değil, ancak uzun dönemli perspektifle olanaklıdır.  

 

Ekonomik kaynakların ve bu arada insan kaynaklarının optimal dağılımı 

bakımından eğitim alanında perspektif planlar yapılması ve beşeri kaynak üretiminin 

bu göstergelerle dikkate alınması kaynak israfını önlemek açısından oldukça 

önemlidir. Nitekim, Türkiye’de bir yanda işsizlik yaşanırken, diğer alanlarda eleman 

sıkıntısının görülmesi, ya planın gerçekçi olmadığı, ya da eğitim hizmetlerinin 
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sürdürülmesinde planlara uyulmaması anlamına gelmektedir. İnsan israfı ise, 

özellikle de kaynak kıtlığı çeken gelişmekte olan ekonomiler açısından önlenmesi 

gereken çok önemli bir husustur. 

 

1. 1. 1. 1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  

                         (1963-1967) 

 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda insan gücü, istihdam ve eğitim 

konuları birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. 

 

Eğitim esasının tespitinde ülke ihtiyaçlarının göz önüne alınması teknik 

eğitime verilen önemi ortaya koymaktadır. İstihdam açısından değerlendirildiğinde; 

işsizlik sorununun çözülmesi, ihtiyaç fazlası yaratan meslek grupları yerine ihtiyaçlar 

doğrultusunda ara eleman yetiştirilmesine yönelik planlama ve programlama 

yapılması önem taşımaktadır (DPT, 1962: 442). 

 

Eğitim alanlarına olan talebin işgücünün istihdam edilebilirlik durumlarına 

göre belirlenebilmesi önemlidir. Yani ekonomik gelişmenin çeşitli alanlara göre 

sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan ihtiyacın belirlenip bu ihtiyacın karşılanmasına 

yönelik olarak gerekli olan eğitim plan ve programının oluşturulmasıdır. İşgücünün 

bugüne ilişkin dağılımının bozukluğunun giderilmesi eğitimin doğru planlanmasıyla 

mümkündür. Bu amaçla geleceğe ilişkin olarak meslekler ve işgücü yapısının 

uyumlaştırılmasına yönelik amaçlanan kalkınma planları hem kaynak israfını 

önlemekte hem de kalkınmaya yön vermesi açısından önem taşımaktadır  

(DPT, 1962: 443). 

 

  Bütün diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de eğitim önemli konulardan 

biri olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkeler eğitim konusunu büyük bir 

önemle ele alarak eğitime ilişkin sorunlarını çözümleme noktasına gelmişlerdir. 

Ancak Türkiye’de her dönem eğitime ilişkin büyük tartışmalar yaşanmakta ve eğitim 
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politikaları değişen iktidarların değişmeyen mücadele alanı olarak her dönem 

önemini korumaktadır.  

  

 Bu bağlamda eğitim sisteminin bir bütünlük içinde değerlendirilmemesi ve 

eğitimin uzun süreli plan dâhilinde ele alınmayışı, eğitime yönelik çabaların verimli 

olmasına engel olmuş ve eğitim yaklaşımlarında ve eğitim düzeninde birtakım 

dengesizliklere neden olmuştur. Bu dengesizlikler günümüze de yansımış şekliyle 

şöyle ifade edilebilir: Eğitimin planlanması aşamasında iktisadi, sosyal yapı ve 

faaliyetlerdeki ihtiyaçlarla bir ilişki kurulamaması nedeniyle eğitimin sonuçları 

bakımından bir arz-talep dengesizliği oluşmuştur. Birçok insanın eğitim gördükleri 

alan dışında çalışmak zorunda kalmaları ciddi anlamda kaynak israfına neden 

olmaktadır. Aynı zamanda eğitim hizmetini elde etmede yetenekten ziyade gelir 

ölçütünün önemli olması ve dolayısıyla gelir dağılımı ve bölgesel bozuklukların 

yarattığı aksaklıklar eğitim hizmetinin sosyal adalet ve toplumsal faydanın 

sağlanmasına yönelik uygun bir sosyal hareketlilik sağlama özelliğini ortadan 

kaldırmıştır (DPT, 1962: 448-449). 

 

Bu dengesizliklerin giderilmesine yönelik olarak eğitim hakkından bütün 

bireylerin yararlanması için çeşitli bölgelerdeki okulların eğitim ve öğrenim 

imkânlarının eşitlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca teknik eğitimin desteklenirken sanayi 

ile bağlantılı ve sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir sistem kurulmasına önem 

verilmiştir (DPT, 1962: 457). 

 

Aynı zamanda eğitim, ekonomik ve insani kalkınmanın gerçekleşmesi için 

gerekli nitelik ve sayıda bireylerin yetiştirilmesinde temel olmakla beraber insanların 

arzu ettikleri yaşamı gerçekleştirmek ve bu yönde çalışmak için gerekli olan bilgi ve 

becerileri bireylere kazandırmaktadır. Bu amaç kalkınma yönünden de önemlidir.  
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 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ülkenin ihtiyaçlarına ve şartlarına 

uygun bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç özellikle teknik eğitimin 

gelişmesine olanak sağlamaktır. Bu bağlamda da eğitim, sosyal amaçlar yanında 

kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesinde de istihdama destek sağlamaktadır. 

Eğitimin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde ve özellikle de olanakları kısıtlı 

olan öğrencilere sağlanacak burs yöntemiyle genişletilmesi önem taşımaktadır. Aynı 

zamanda eğitim sisteminde gerçekleştirilecek yatay ve dikey geçişlerle de 

öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde eğitim almalarının önü açılmış olmaktadır  

(DPT, 1962: 441-442). 
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1. 1. 1. 2. İkinci Beş Yılık Kalkınma Planı             

(1968-1972) 

 
İnsan gücünün gelişen ekonomilerin ihtiyaçlarına göre eğitilmesi ve kendi 

yetiştiği, eğitim gördüğü alanlarda kullanılması İkinci Beş Yılık Kalkınma Planı’nda 

da önemini korumaktadır. Aynı zamanda mesleki dağılımın kalkınma için ihtiyaç 

duyulan alanları kapsayacak şekilde uyumlaştırılması önemli olmaktadır. Dolayısıyla 

kalkınma ve istihdamın sağlanması işgücünün gerekli nitelik ve nicelikte planlanması 

açısından dikkat çekmektedir (DPT, 1967: 145). 

 

Türkiye’de hedeflenen büyüme oranına ulaşılmasında doğal kaynaklar, 

sermaye ve insan gücünden oluşan üretim faktörlerinin verimli kullanılması 

önemlidir. Bu üretim faktörlerinin verimli kullanılmasında ise insan gücünün önemi 

dikkat çekmektedir. Dolayısıyla insan gücü kalkınmanın temel unsurudur. Nitelikli 

insan gücü, kıt kaynakları rasyonel şekilde kullanması gereken bir kaynak olup aynı 

zamanda kendisi de kıt bir kaynaktır. Bunun için insan gücünün ekonominin 

ihtiyaçları doğrultusunda ve bireyin kendi yeteneklerine uygun alanlarda istihdam 

edilebilmeleri önem taşımaktadır. Böyle bir planlama eğitime ayrılan kıt kaynakların 

etkin şekilde kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Önemli olan da kıt kaynakların 

ülke gerçekleri dikkate alınarak gerekli alanlara tahsis edilmesidir. Bu nedenle eğitim 

hizmetinde sosyo-ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli nitelik ve 

nicelikte bireyler yetiştirilmesi kalkınma hedeflerine ulaşmada belirleyici olmaktadır 

(DPT, 1967: 145-146). 

 

Akkoyunlu’ya göre etkinlik (Akkoyunlu, 2005: 29), mevcut kaynakların 

kullanılması yoluyla eğitimdeki çıktıların artmasını ifade etmektedir. Etkinlik aynı 

çıktıları elde ederken mevcut kaynakları daha uygun şekilde kullanmayı da ifade 

edebilir. Dolayısıyla tüm kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması 

neticesinde kullanılmayan kaynaklar aynı zamanda olanakları kısıtlı olan 

öğrencilerin ve eğitimcilerin koşullarının geliştirilmesine tahsis edilebilme imkânı 

yaratmaktadır. 
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Kıt kaynaklar eğitime yapılacak harcamalarda da ikili bir oluşum 

belirlemektedir. Birinci oluşumda eğitim hizmeti ekonominin ihtiyaç duyduğu 

nitelikte bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. İkinci oluşumda ise devlet, 

bireylerin temel eğitimini sağlamaktadır. Bu alanların dışında bireyler daha üst 

düzeyde akademik eğitim almak isterlerse bir değerlendirmeye tabi tutulmaları 

gereği ortaya çıkmaktadır (DPT, 1967: 163). Böylesi bir oluşum gelişmiş ülkelerin 

eğitimle sağladıkları kalkınma hedefini Türkiye’nin yakalayabilme imkânını 

engellemektedir. Eğitimin bu şekilde dar bir çerçevede değerlendirilmesi bireylerin 

yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilme olanaklarını ortadan kaldırmakta ve 

eğitime yönelik yeni açılımları gölgelemektedir. Örneğin yaratıcı olmayan eğitim 

uygulamaları bilim ve teknolojilerin gelişmesini sağlamayacaktır. 

 

Kıt kaynakların yarattığı sınırlamalar eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını 

engelleyerek meslek grupları arasında fazla sayıda olan yetişmiş insan gücünün 

yeniden dağılımını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla amaçlanan hedef, var olan insan 

gücünü hizmet içi eğitim anlayışıyla nitelik yönünden ihtiyaçlara uygun hale 

getirmektir (DPT, 1967: 157). Var olan mevcut insan gücü ekonominin ihtiyaçları 

doğrutusunda nitelik değiştirmekte ve bu şekildeki bir oluşumla mevcut insan 

gücünün ekonomi içinde yeniden dolanımı sağlanmaktadır.  

                                                                                                   

      Aynı zamanda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (DPT, 1967: 201), 

bilimsel ve teknik ilerlemelerin sağlanması açısından söz konusu akademik alanda 

mevcut yetişmiş iş gücünden maksimum fayda sağlanacak şekilde yararlanılması 

hedeflenmiştir. Buna paralel olarak ihtiyaç duyulması durumunda gerekli nitelik ve 

sayıda yeni insan gücünün yetiştirilmesinin ise özel eğitim programlarıyla 

gerçekleştirilmesine dikkat çekilmiştir.                                                                                                   

 

Bilim ve araştırmaya yönelik çalışmalar bilimin sınırlarını genişlettiği gibi 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın da önünü açmaktadır. Bu çalışmalar gelişen 

ekonomik ve sosyal yapıda ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda entelektüel 

disiplini gerektirmektedir. Aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında sağlanacak 

gelişmeler, beraberinde teknik bilgiyi kullanabilecek bilim adamlarının ve 
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araştırmacıların yetiştirilmesini bu ise eğitime ve AR-GE’ye ayrılan payların 

arttırılması gerçeğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bilimsel ve teknolojik 

alanda sağlanacak gelişmeler sosyal ve ekonomik refahın yükselmesinde önemli 

olmaktadır. Ülkelerin kalkınmalarında önemli bir gösterge olan AR-GE 

çalışmalarının Türkiye’deki payı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında binde 4 olarak 

belirtilmektedir (DPT, 1967: 197).  

 

AR-GE harcamalarına günümüz rakamları açısından bakıldığında aslında 

2007 yılı değerlerinin 1967 yılı değerlerinin ötesinde çok da farklı bir gelişmeyi 

yansıtmadığını göstermektedir. TÜİK’in 2007 yılı AR-GE faaliyetleri araştırması 

sonuçlarına göre Türkiye’de AR-GE harcamalarının GSYİH (1998 baz yılı) içindeki 

payı  binde 7’dir (TÜİK, 2008: 1). Bu oranlar Türkiye’nin AR-GE harcamalarına 

yeterli ölçüde kaynak ayırmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin 

teknolojik yenilik ve gelişme sağlayabilmesi bu oranların arttırılmasıyla mümkün 

olmaktadır. 

 

Türkiye’deki AR-GE harcamalarına ayrılan pay dünyanın gelişmiş ülkeleriyle 

karşılaştırılamayacak kadar düşük kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bilgiye yapılan 

yatırımın teknolojik yenilik ve ilerlemenin temelini oluşturması bilimsel 

araştırmalara daha fazla bütçe ayrılmasıyla mümkün olmaktadır. OECD verilerine 

göre (OECD, 2008a: 157), 2005 yılında AR-GE harcamalarının GSYİH içindeki payı 

Japonya’da % 3.3, Almanya’da % 2.5, ABD’de ise % 2.6’dır. Bu rakamlarda 

göstermektedir ki AR-GE harcamalarına daha fazla kaynak ayıran ülkeler gelişmiş 

ekonomiye sahip ülkelerdir. Bu ülkeler aynı zamanda teknolojik buluş ve yeniliklerin 

de merkezidir.  

   

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Türkiye’de araştırmaya ayrılan 

kaynakların kıt olması nedeniyle ortaya çıkan araştırma faaliyetlerindeki boşlukların 

uluslararası bilimsel iş birliği ile doldurulması gerekliliği hedeflenmiştir. Böylece kıt 

kaynakların ekonomik ve sosyal kalkınma açısından gerekli olan araştırmalar 

üzerinde yoğunlaştırılması esas alınmıştır (DPT, 1967: 199). 

 



 19

Bu bağlamda kıt kaynaklarla oluşturulan eğitim politikalarının uzun 

dönemleri kapsayacak şekilde kalkınma esaslı belirlenebilmesi eğitim hizmetinin 

bilimi ve gelişmeyi referans almasıyla mümkün olmaktadır.   

 

  Gerçekleşen bilimsel gelişmeler, bireysel ve toplumsal gelişmeyi de 

sağlayacaktır. Eğitimin bilimden uzaklaşması durumunda bir nesil bir başkasının inşa 

ettiğini yerle bir edebilecektir. Bu durumda da nesillerin sürdürülebilir gelişmesi yok 

olacaktır (Kant,  2007: 37). 
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1. 1. 1. 3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı                           
(1973-1977) 

 
Türkiye’de her dönemde nüfusun niteliğiyle niceliği arasındaki orantısızlığın 

giderilmesine yönelik çalışmaların bu plan döneminde de dikkat çekilen bir konu 

olarak değerlendirildiği görülmektedir. 

 

 Aynı zamanda Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda eğitim politikası 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Eğitim-

üretim ilişkisi kurularak üretimin her aşamasında farklılaşan üretim tekniklerini ve 

teknolojiyi kullanabilen nitelikli işgücünün yetiştirilmesi vurgulanmaktadır (DPT, 

1972: 717). 

 

Nüfüsun artışına rağmen ihtiyaç duyulan nitelikte insan gücünün 

yetiştirilmesine yönelik problemler devam etmiştir. Ara eleman düzeyindeki arz, 

ihtiyacın altında kalmaktadır. Ekonominin işleyişini etkileyen en önemli sorun,  

mesleksel dağılımın planlı şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle ekonomide iş 

kolları arasındaki etkinsizliktir. Bu durum nitelikli insan gücünün yerinde ve verimli 

kullanımına ilişkin problemler oluşturmaktadır (DPT, 1972: 81). 

 

Her plan aşamasında hedeflenen eğitimdeki plan ve programların 

uygulanmasında niceliksel değerlerin niteliksel değerlere dönüştürülmesi başarısı 

yakalanamamıştır. Türkiye’de her dönemde önemini koruyan en önemli sorunlar 

hızlı nüfus artışı, eğitim, istihdam, gelir dağılımı ve sağlıktır. Örneğin hızlı nüfus 

artışı bu nüfusun nitelik sorununu da beraberinde getirmektedir. Aynı şekilde eğitim 

ihtiyacı kıt kaynaklar ve fazla nüfus arasındaki dengesizliği de ortaya koymaktadır 

Bununla birlikte özellikle yükseköğretim alanında sayıları artan üniversitelerde 

nitelik kavramı önemini tekrar hissettirmiştir.  
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Ekonomik ve sosyal kalkınma sorununu çözümleyememiş olan Türkiye’nin, 

hızlı nüfus artışı nedeniyle nüfusun beslenmeden eğitime ve sağlığa kadar her türlü 

ihtiyaçlarını karşılayabilme çabası bugünden geleceğe her dönem için önemli bir 

sorunu oluşturmaktadır (DPT, 1972: 106).  

 

Türkiye dünyanın gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında hızlı nüfus artışı 

içindedir. Buna karşın nüfusun okur-yazarlık oranı gelişmiş ülkelerin oldukça 

gerisindedir. 1970’lerin Türkiye’sinden bugüne ilişkin nüfusun kalkınma çizgisine 

baktığımızda aslında sorunun hala çözülemediğini görmekteyiz. Dolayısıyla 2005 

yılı verileri de bize bu gerçeği yansıtmaktadır.  

 

Dünya Bankası verilerine göre çeşitli ülkelerde 2005 yılındaki 15 ve daha üst                        

yaştaki nüfusun okur-yazarlık oranı Fransa’da % 99,9, Almanya’da % 99,9,                        

Japonya’da % 99,9, Türkiye’de % 87, Mısır’da %71 olarak belirtilmektedir. 2000-

2007 yılı nufusun yıllık büyüme oranı ise Dünya Bankası verilerine göre Fransa’da 

% 0,7, Almanya’da % 0,0, Japonya’da % 0,1, Türkiye’de % 1,3, Mısır’da ise % 1,8 

(World Bank, 2009: 352-353). 

 

 Bu değerler de göstermektedir ki Türkiye’deki hızlı nüfus artışına rağmen 

nüfusunun eğitim sorununa ilişkin çözümler aynı hızda gerçekleşmemektedir. 

Türkiye’deki eğitimin niteliği gelişmiş ülkelerin değerlerinin oldukça gerisindedir. 

Yukarıdaki değerler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı incelenerek ele 

alındığında (UNDP, 2008: 1), 2008 yılı insani gelişme indeksinde orta düzeydeki 

insani gelişme dizilimininin 76. sıralamasında yer alan Türkiye, aynı düzeydeki 

insani gelişme diziliminin 116. sıralamasındaki Mısır ile paralel bir durum 

yansıtmaktadır.      

 

Eğitim programlarının üretim faaliyetleri kapsamında ele alınmaması, 

yetiştirilen bireylerin özellikle ekonomik kalkınma kriterlerine uygun nitelikte 

olmaması sonucunu doğurmaktadır. İlköğretimden itibaren problemler yaşayan 

eğitim sistemi aynı şekilde yükseköğretimde de ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmayı hızlandırıcı nitelikten uzak olup teknolojik gelişmelere uyum 
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sağlayabilecek bireyleri yetiştirememektedir. Bu durum gelişmelere ve yeniliklere 

uyumda da bir ilerleme sağlanamamasına neden olmaktadır. Önemli olan eğitim 

sisteminin teknolojik gelişmelere uyabilecek, üretime dönük eğitim yöntemlerini 

uygulayan, ayrıca sürekli eğitim ve araştırma faaliyeti içinde bulunan bir yapıya 

yaklaştırılmasıdır (DPT, 1972: 110-111). 

 

Bu amacı gerçekleştirebilmek için uzun dönemli gelişme çizgisi izlenerek iş 

gücünün verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak; mesleki-teknik eğitim 

çalışmalarıyla birlikte yüksek nitelikli araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Dolayısıyla teknolojinin üretilmesine ve kullanılmasına hizmet 

edecek insan gücünün yetiştirilmesi yönünde teknik ve mesleki eğitime ağırlık veren 

bir sistemin kurulması dikkat çekmektedir (DPT, 1972: 683). 

    

Mevcut bilgi kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı; etkin bilgi akım 

sisteminin kurulması, teknolojinin bilinmesi, uygulanması ve teknoloji üretiminin 

önemli bir unsuru olarak oluşmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerde kalkınmanın her 

alanında ve aşamasında etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak gelişmekte olan 

ülkelerde özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetleri genel olarak akademik 

seviyede kalmakta ve daha da önemlisi teknolojik gelişmelerin uygulamaya 

aktarılması genellikle imkânsızlaşmaktadır (DPT, 1972: 685). 

 

Eğitim sisteminde yaratıcılığı ve araştırmayı geliştirmek önemsenmekte ve 

bilimsel çalışmalarda yeniliklerin öğretilmesine yönelik programlara dikkat 

çekilmektedir. Buna yönelik olarak da teknoloji ve bilimsel araştırmaların 

geliştirilmesi yönünde Avrupa ile iş birliği yapılmasının gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Bu nedenle bilimsel ve teknolojik gelişme ve ilerleme; ekonomik 

kalkınmanın temel unsurudur. Gerçekleştirilen teknoloji transferlerini kullanabilecek 

insan gücünün yetiştirilmesi kalkınmanın en önemli dinamiğini oluşturmaktadır 

(DPT, 1972: 689-691). 
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Teorik ve pratik eğitimin birbirini tamamlaması amaçlanmış; ancak yüksek 

nitelikli insan gücünün ithal edilen teknolojiyi kullanabilecek yönde eğitim almaları 

önemsenirken yetiştirilen bireylerin bilgisi genellikle teorik düzeyde kalmıştır  (DPT, 

1972: 693). 

 

Türkiye’de bazı meslek dallarında işgücü fazlası bulunmasına karşın üretimin 

her aşamasında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü, talebin gerisinde kalmaktadır. 

Özellikle üniversite eğitimi gören insan gücü kaynaklarının plansız şekilde 

arttırılması bu alanda ihtiyaç fazlasının oluşmasına neden olmuştur. Fakat ekonomi 

için aynı derecede önemli olan orta nitelikli teknik insan gücü kaynaklarının 

arttırılmasına aynı derecede gereken ağırlık verilmemiştir. Bu alanda arz edilen 

miktar, talep edilen miktarı karşılayabilmenin gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla 

teknisyen gibi ara eleman sayısı ekonominin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 

kalmıştır. Ayrıca yükseköğretimde bilimsel araştırmaların yeterli miktarlarda 

yapılmaması ihtiyaç duyulan bilgi ve donanıma sahip insan gücünün yetişmemesi 

sonucunu doğurmaktadır (DPT, 1972: 696-697) 

 

Türkiye’de sayıları hızla artan üniversiteler, eğitim mekanizmasının yanlış 

planlanması neticesinde birçok alanda istihdam edilebilir nitelikte olmayan mezunlar 

vermektedir. Bu durumun önlenmesi insan gücü planlamasını gerekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla nitelik ve meslek uyumu ekonomik verimsizliği önlemede önemli 

olmaktadır.  

 

 Teknik işgücü arzında yeterli artış sağlanamamasının nedeni eğitimin her 

aşamasında ve özellikle de yükseköğretimde yaşanan kaynak yetersizliği nedeniyle 

kapasite artışları genellikle maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle sosyal bilimler vb. 

meslek dallarında yaratılmaktadır. Bununla birlikte çoğu insanın teknik alanlarda 

eğitim görme isteklerine karşın, teknik alanlarda kapasite yaratılması sosyal bilim 

dallarında kapasite yaratılmasına göre daha yüksek maliyet gerektirdiğinden teknik 

insan gücü ekonomik anlamda ihtiyaçları karşılayamamaktadır (DPT, 1972: 700). 
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Uzun dönemli ekonomik hedefler doğrultusunda eğitim-büyüme ilişkisinin 

üretim hedefli kurulması eğitime ilişkin ekonomik yaklaşımları önemli kılmaktadır. 

Bu durum aynı zamanda mesleki planlama açısından da üretimin ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim politikalarını gerektirmektedir. 

 

 Uygulanan eğitim politikasındaki aksaklıklar dikkate alınarak eğitim 

sisteminin; bilim, teknoloji ve istihdam unsurları bağlamında uygulanmasının 

gerçekleştirilmesi özellikle az gelişmiş ülkeler bakımından önemlidir.  

 

Ülke gerçekleri dikkate alınarak gerçekleştirilen eğitim planlaması kaynak 

israfını önlemekte ve aynı zamanda insan gücünün yerinde kullanımı sonucunu da 

doğurmaktadır. Doğru eğitim planlamasıyla yetiştirilen bireylerin bir ulus için en 

önemli zenginlik kaynağını oluşturduğu gelişmiş ülkelerde gözlemlenebilen nüfusun 

niteliğiyle ön plana çıkmaktadır. En önemli üretim faktörü olan emek gücünün 

niteliğinin artması ekonomide de verimlilik artışına neden olmaktadır. Eğitimde 

nitelik artışı önemli ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin gerçekleşmesini de 

beraberinde getirmektedir.   

 

 Eğitimle kalkınmanın hedeflenmesi özellikle eğitimin düşünce temelinin ve 

konusunun bilim olmasıyla mümkündür. Bu çerçevede geliştirilen eğitim modeli 

ezberci eğitim anlayışını bozacak yeni yaklaşımlar oluşturarak eğitim planlamasının 

temeline bilimsel unsurları koymaktadır. Dolayısıyla eğitimin; akla dayanması, 

analitik olarak ele alınabilmesi ve bilimsel yöntemlerin kullanılması ezberci eğitim 

anlayışının önüne geçmekte önemli olmaktadır. Özellikle toplumun entelektüel 

potansiyeli, uygulanan bilimsel eğitim politikalarıyla ortaya çıkabilmekte ve yaratıcı 

bireylerin oluşumuna imkân sağlayabilmektedir (Alpar, 1994: 15). 
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1. 1. 1. 4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı  
                              (1979-1983) 

 

 Ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, Türkiye’de istihdam sorununu ekonominin gelişmişlik düzeyiyle 

birlikte geçmiş dönemlerde uygulanan politikaların yapısal bozukluklarının bir 

sonucu olarak değerlendirmektedir (DPT, 1978: 25).  

 

Bu dönem değerlendirildiğinde yaşanan ekonomik ve siyasal krizler 

neticesinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı bir yıl gecikme ile yerini almıştır. 

Özellikle 1974 petrol krizi, Türkiye’de de ağır ekonomik krizler yaşanmasına neden 

olmuştur. Önceki plan uygulamaları değerlendirildiğinde işsizlik gibi temel sorunlar 

çözümlenmediği gibi bu sorunların daha da büyümesi ülkedeki istikrarı bozucu etki 

yapmıştır (Kepenek & Yentürk 2007: 155).  

 

 Türkiye’de istihdam meselesini eğitimli işgücü açısından 

değerlendirdiğimizde özellikle eğitimde yaşanan arz-talep dengesizliğinin işsizlik 

sorununu 2000’li yıllarda dahi canlı tutan bir neden olduğunu belirtebiliriz. Bu 

bağlamda özellikle yüksek eğitimdeki yapılanmanın mesleksel dağılım açısından 

uyumlaştırılamaması Türkiye’deki işsizlik olgusunun eğitimli işgücü açısından da 

yaşanmasına yol açmaktadır. Bunu açıklayan değerler Tablo 2’de                        

yansıtılmaktadır.  

 

Tablo 2: (15+ Yaş) Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Yükseköğretim 11.0 12.2 10.1 10.4 10.4 11.1 

Lise ve Dengi Meslek 11.0 15.0 13.6 13.1 12.9 14.6 

Lise Altı Eğitimliler 10.4 8.6 10.2 8.7 9.4 12.2 

Okur-Yazar Olmayanlar 6.2 3.6 5.0 4.1 5.9 7.0 

Toplam  10.3 10.0 10.6 9.6 10.1 12.3 

Kaynak: TÜİK, İşgücü  İstatistikleri, 2008.                                                                              
(Çevirimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4014&tb_id=3, 04.03.2009 
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Bu bağlamda 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan neoliberal 

ekonomi politikalarının uygulanmasının sonuçları Türkiye’de ekonominin genel 

dengeleri açısından bir iyileşme yansıtmamaktadır. Küreselleşme ve 

özelleştirmelerin üretim ve istihdamdaki yıkıcı etkisi gelişmişlik düzeyini daha da 

tahrip eder duruma getirmiştir. İstihdamdaki durumu özellikle eğitimli işgücündeki 

işsizliğin artışı açısından değerlendirdiğimizde toplumsal istikrarı bozucu bir etki 

yansıttığını saptayabiliriz. 

 
  Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda göze çarpan en önemli istihdam 

sorunu, arz fazlası meslek gruplarının oluşumu ve bu alanda yarattığı yığılmalardır. 

Çeşitli eğitim kademelerini bitiren insan gücünde artış olmasına rağmen söz konusu 

artış meslek grupları arasında dengeli dağılmamaktadır. Bu durum istihdam 

yaratmada işgücünün yerinde ve doğru kullanılmaması sonucunu doğurmakta ve 

insan gücü piramidini olumsuz etkilemektedir. Çünkü yükseköğrenim mezunlarının 

mesleksel dağılımı dengeli olmadığından üniversiteli işgücü fazlası oluşmakta ve 

bunlar kendi alanları dışında üretimde ara eleman girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu 

uygulama üretim maliyetini arttırırken diğer yandan da kaynak savurganlığına yol 

açmaktadır (DPT, 1978: 29-30).  

 

Tez ve plan kapsamındaki insan gücü piramidi meslek gruplarına göre 

dağılımı göstermektedir. Dolayısıyla insan gücü piramidi işgücünün eğitim düzeyi 

itibariyle dağılımını da yansıtmaktadır. Piramitteki dağılımın dengeli olması eğitim 

sistemiyle üretim faaliyetleri arasındaki uyumu yansıtmaktadır. Bu durumda belirli 

meslek dallarında yaratılan arz fazlasının oluşturacağı işsizlik sorunu da 

yaşanmayacaktır.  

 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda teknoloji üretiminde AR-GE 

faaliyetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği ve gerçekleştirilen teknoloji ithalatı, 

ülke ekonomisinde yerli teknoloji üretiminde temel olan ulusal bilim-teknoloji 

politikasının belirsizliğini vurgulamaktadır (DPT, 1978: 48). Teknoloji üretimini 

gerçekleştirmeden büyümenin ve kalkınmanın sağlanamayacağı vurgusu önem 
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taşımaktadır. Aynı zamanda kalkınmada yatırım alanlarının bilgi ve teknoloji yoğun 

alanlar olarak belirlenmesine dikkat çekmek gerekmektedir.        

 

 Aynı zamanda teknoloji ve sanayi faaliyetlerinin istihdam politikalarını 

canlandıracak çalışmaları desteklemesine Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

dikkat çekilmektedir. Bu alanda özellikle ihtiyaç duyulan ara eleman işgücünün 

önemi vurgulanmakta ve mesleki eğitime yoğunlaşılması gerektiği belirtilmektedir 

(DPT, 1978: 277). 

 

Mesleki eğitimin artan önemi özellikle rekabetçi ekonomi düzeyine ulaşmada 

mesleki eğitim sistemlerinin modernizasyonunu gerektirmektedir. Bu bağlamda 

mesleki eğitim oranının yükselmesi için bireyler açısından mesleki cazibenin 

arttırılması önem taşımaktadır. Bütün öğrencilerin faydalanabilmesini sağlamada ve 

Avrupa Mesleki Eğitim sisteminin küresel bağlamda rekabetçi yönünü ortaya 

çıkarmada yenilikçiliği ve kalite unsurunu birleştirmesi hedef alınmaktadır. Aynı 

zamanda mesleki eğitim ve genel eğitim yapılanmasında değer eşitliğinin sağlanması 

hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyindeki yenilik ve modernizasyon 

uyumlaştırılmasıyla mümkün olmaktadır (MEGEP, 2004: 1). 

 

Mesleki teknik eğitim vurgusu özellikle işgücünün ve sanayi alanındaki 

faaliyetlerin rekabet edebilirliğini uluslararası alanda arttırmak ve aynı zamanda 

ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş insan gücü eksikliğinin giderilmesi 

açısından önemlidir.  

 

Eğitim sisteminin içeriğinin istihdam koşullarının belirlenmesinde; ekonomik 

ve teknolojik yapıyla uyumlu formasyonların uygulanması amaçlanmıştır. Ayrıca ara 

eleman ihtiyacını belirlemede önem taşıyan teknik liseler, işgücünün üretim sürecine 

daha etkin katılmalarını sağlayacak bir yapı oluşumunu gündeme getirmektedir. Bu 

durum, yükseköğrenim önündeki yığılmaları bir ölçüde engelleyebilecek bir yapı 

olarak değerlendirilmektedir (DPT, 1978: 455-457). 
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Eğitimde yaratıcılık, okullarda ve üniversitelerde kaliteyi egemen kılmak 

açısından değer taşımaktadır. Bilim ve sanat alanında yaratıcılık anlamında bir değer 

yaratamıyorsak, bu durum yaratıcı üniversiteleri geliştirememiş olmamızla ilgilidir. 

Bununla birlikte daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi eğitim politikası, 

kaliteden daha çok üniversite ve öğrencileri sayılarla ifade etme durumuna 

indirgenmiştir. Dolayısıyla üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında nicelik 

vurgusunun nitelik vurgusuna evrilmesi gerekliliği yaratıcı insanların yetişmesi 

bakımından da önem taşımaktadır (Halman, 2002: 14-15). Bu oluşum aynı zamanda 

farklı ve yeni olanı ortaya koyarak teknolojik yeniliklerin ülke kalkınması açısından 

üretimine dikkat çekmektedir. 

 

 Bilimsel çalışmaların geliştirilmesinde, yeterli sayıda bilim adamlarının 

yetiştirilmesinde ve bilimsel faaliyetlerin topluma hizmet etmesinde eğitim 

kurumlarının etkinliğinin geliştirilmesi gereklidir. Bilim ve teknoloji ithalatıyla 

gelişmenin sağlanamayacağı bir gerçektir. Bilimsel çalışmalara ışık tutmada AR-GE 

faaliyetleri önemli olmakla beraber bu faaliyetleri gerçekleştirecek bilim adamlarının 

yetiştirilmesini destekleyecek eğitim politikalarının devreye sokulması bilgi çağını 

yakalayabilmede önemlidir (Özoğlu, 1994: 82).  
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1. 1. 1. 5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı        
(1985-1989) 

 
 

Eğitim programlarının etkinliğinin arttırılması özellikle temel eğitimden 

itibaren eğitim ve öğretimin hayatı kapsaması, eğitim seferberliğinin başlatılması 

kalkınmanın gerekli kıldığı insan gücünün yetiştirilmesinde ve aynı zamanda 

eğitimin her basamağında niteliğinin yükseltilmesi gereğine dikkat çekilmiştir (DPT, 

1984: 2). 

 

Eğitim seferberliğinin yaygınlaştırılmasıyla paralel olarak eğitimin çağdaş 

kılınması, ekonomik gelişme ve kalkınmada ivme yaratarak eğitimin toplum 

yaşamıyla bütünleştirilmesinin teminini sağlamaktadır. Eğitimin ekonomik ve 

toplumsal gerekliliği, eğitim ve öğretimde genişleyici politikaların uygulanmasını 

gerektirmektedir. Eğitim aynı zamanda bireysel gelişmede de önemli olup, bireylerin 

sosyal yapı içinde dikey hareketliliğini gerçekleştirecek önemli bir kalkınma aracıdır.   

 

 Günümüzde bilgi ekonomisine dayalı küresel ekonomik yapı, bilginin 

üretilmesini ve paylaşılmasını esas kılan bir eğitimsel dönüşümü içermektedir. Buna 

bağlı olarak da özellikle üniversitelerdeki beklentilerin bu ihtiyaçlara cevap vermesi 

yönünde geliştiğini görüyoruz. Bu beklentileri; toplumla daha güçlü ilişkiler kurmak, 

eğitimin geniş halk kitlelerine yayılması gerekliliği üzerinde durmak, bölgesel ve 

ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak, öğretimde arz- talep dengesinin 

kurulabilmesi sağlanarak mezunların istihdam edilebilme kapasitesini artırmak 

şeklinde belirtebiliriz. Bu bağlamda ortaya çıkan küresel ihtiyaçların, azalan kamusal 

kaynaklarla karşılanmasına çalışılmaktadır (YÖK, 2006: 6).  

 

Ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsuru beşeri kaynak olduğu 

için nüfusun niteliğinin geliştirilmesi kalkınmanın fiziksel olmayan sermaye 

boyutuna dikkat çekmektedir (DPT, 1984: 125). Bu nedenle eğitime ilişkin gerekli 

altyapılar tamamlanmadan eğitim kurumlarında sağlanan sayısal artışlar kalite 

erimesini gündeme getirmektedir. Bu nedenle eğitim hizmetinin açılımı olan birey, 
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toplum ve ekonomi temelinde sağlanacak gelişmelerde de kalite sorunu 

tartışılmaktadır.  

 

Burada önemli olan niceliksel değişimin, niteliksel bir değişim 

oluşturabilmesidir (Brun, 2007: 21). 

 

Ekonominin dışa açılması sonucunda ülkenin kaynak dağılımına uygun iş 

kollarının gelişmesinin sağlanması yeni teknolojik yenilikleri de gerekli kılmaktadır  

(DPT, 1984: 128). Yaşanan teknolojik değişimler aynı zamanda işgücünün niteliksel 

gelişimini ön plana çıkarmaktadır. 

 

İstihdam politikasının sanayileşme ve sektör politikalarına entegrasyonu 

teknoloji seçiminden yatırımların ülke içinde dağılımına ve bütün olarak da 

ekonominin genel dengesi açısından önemlidir (DPT, 1984: 131). Gelişmeyi amaç 

edinen ülke ekonomilerinin sanayi, teknoloji ve bilim çerçevesinde yeni istihdam 

alanları yaratması ülke ekonomilerine büyük katma değer oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda bu istihdam alanlarına uyum sağlayabilecek nitelikli işgücünün varlığı da 

verimlilik artışını gerçekleştirmektedir.    

 

 AR-GE ve teknolojik gelişmeler, ekonomik ve toplumsal açıdan büyük 

değişimlerle birlikte toplumsal ve ekonomik sorunların çözülmesini sağlayarak yeni 

istihdam alanlarının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ülkenin ihtiyaçları 

paralelinde ileri teknolojilerin kullanılması açısından öncelikli sektörler ve alanların 

belirlenmesi bu plan döneminde ele alınmaktadır. Bu durum aynı zamanda uygun 

teknoloji seçiminin de ele alınmasını gündeme getirmektedir (DPT, 1984: 159).  

 

Bilimle teknoloji arasında gelişen ilişki sanayi devriminin başlamasına neden 

olmuş ve bilim teknoloji etkileşimi her çağda büyük gelişmeler göstermiştir. Bilim 

her dönem yeni bilgiler üretmeye devam ederken, teknolojinin bilime dayalı 

gelişmesi ampirik temellerde olmuştur. Bilim ve teknoloji karşılıklı olarak birbirini 

geliştirmektedir. Teknolojinin bilime dayalı gelişmesiyle gerçekleşen teknolojik icat 

ve yenilikler daha sonraki dönemlerde teknolojinin bilimi etkilemesine neden 
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olmuştur (Kaymakçalan, 1994: 57). Örneğin 19.yüzyılda mikrobiyolojinin doğuşu ve 

gelişmesi mikroskopların geliştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir (Acot, 2005: 102).  

 

1. 1. 1. 6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı  

                       (1990-1994) 

 

Her aşamadaki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve teknolojik ilerlemenin 

gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda meslekler itibariyle ihtiyaçların 

ve önceliklerin belirlenmesi ve bu bağlamda insan gücü piramidindeki mesleksel 

dağılımın dengeli olmasına önem verilmektedir (DPT, 1989: 3). 

 

İhtiyaç duyulan ara eleman insan gücünün yetiştirilmesi çerçevesinde mesleki 

ve teknik eğitime dikkat çekilmektedir. Ancak bu okulların gelişen teknolojiyi 

izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması ve destek sağlanması 

gerekmektedir. Aynı zamanda eğitim-istihdam ilişkisi eğitim, sanayi ve ekonomi 

uyumu çerçevesinde değerlendirilmekte ve eğitim programlarının üretime 

yönlendirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (DPT, 1989: 295). 

 

Bu destek, özellikle meslek yüksekokullarının gelişmesi bağlamında sanayi, 

ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyacı doğrultusunda eğitim-üretim ilişkisi kurularak  

talep edilen ara insan gücünün niteliğini ve niceliğini arttırmak ve aynı zamanda bu 

okulları küresel  dünyada uluslararası standartlara kavuşturmak için Dünya Bankası 

destekli Eğitim Projesi uygulamaya koyulmuştur (YÖK, 2005: 83). 

 

Bu proje kapsamında alt yapısı hazırlanan 8 Meslek Yüksekokulunda yeni bir 

uluslararası yapılanmaya gidilerek bu çerçevede programlar geliştirilmiş ve 

laboratuvarlar en son teknolojik teçhizatlarla donatılmıştır. Sonra ki aşamada tekrar 

Dünya Bankası destekli II. Endüstriyel Eğitim Projesi başlatılmıştır. Bu proje 

kapsamında da 23 Meslek Yüksekokulunun fiziksel imkanları iyileştirilerek atölye ve 

laboratuvarlar son teknolojiye dayalı olarak geliştirilmiştir (YÖK, 2005: 83-84).  
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Mesleki eğitim bağlamında önemli olan ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda 

ulusal, bölgesel ve sektörel faaliyetlerin ayrıntılı olarak planlanmasıdır. Aynı 

zamanda mesleki eğitim ve öğretim reformunun ilerlemesi yönünde yeni faaliyetlerin 

geliştirilmesi önemli olmakla birlikte mesleki eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan 

eğitimcilerin özel öğrenim ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitimcilerin değişen rolünü 

uluslararası standartlarda belirlemek ele alınması gereken reformların bir parçası 

olarak görülmektedir. Bu bağlamda eğitimcilerin mesleki becerilerinin sürekli olarak 

güncellenmesi mesleki eğitimin gelişmesi açısından önemlidir (MEGEP, 2004: 3-5). 

 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin ancak eğitim sisteminin çağın gereklerine 

göre düzenlenmesiyle ve insan gücünün iyi yetiştirilmesi ve eğitilmesiyle 

sağlanabileceği dikkate alınmaktadır. Eğitim sistemi, öncelikle ekonominin ihtiyaç 

duyduğu meslekleri verebilecek şekilde planlanması ve eğitim kurumlarıyla işgücü 

piyasası arasında dengenin sağlanmasına dikkat çekilmektedir (DPT, 1989: 353). 

 

Küreselleşen dünyada özellikle yüksek öğretim, kendi sınırlarının ötesindeki 

oluşumlardan etkilenerek küresel bir dolaşım ağı haline dönüşmektedir. Örneğin 

gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru öğrenci hareketliliği daha da 

belirginleşmeye başlamaktadır (YÖK, 2006: 36).   
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1. 1. 1. 7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı       

(1996-2000) 

 

Küreselleşme akımlarıyla birlikte dünyada üretim sistemlerindeki gelişme ve 

teknolojideki yeniliklerle bilgi toplumuna geçiş süreci bu yeniliklere uyum 

sağlayabilecek yüksek donanımlı insan gücünü gerektirmektedir. 

 

 Dünyadaki teknolojik yenilikler ve bilgi yoğun sanayilerle birlikte ileri 

üretim yöntemleri ekonomik ve sosyal alandaki değişimin nesnel boyutunun   

belirleyicisi olmuştur. Dolayısıyla niteliksiz işgücü ve hammadde bolluğu gibi 

faktörlerin önemi azalırken; iyi yetişmiş insan gücünün, gelişmiş teknolojik ve ticari 

altyapının varlığı gibi faktörlerin önemi artmaktadır (DPT, 1995: 1-2). 

 

 Beşeri sermaye paralelinde gerçekleştirilen eğitim hizmeti ülkelerin dünya ile 

entegrasyonu bağlamında ekonomik ve toplumsal yapıda önem taşımaktadır. Bu 

nedenle eğitim hizmeti ekonomik olarak büyüme, kalkınma, rekabet gücü ve 

verimlilik artışının merkezinde yer almaktadır. Toplumsal kapsamda ise yoksulluğun 

azaltılması, gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi, sosyal sermayenin gelişmesi 

sonucu oluşan sosyal uyum ve çevrenin korunması gibi sosyal politika alanlarının 

geliştirilmesini kapsamaktadır. Eğitimin ekonomik ve sosyal dönüşümü 

gerçekleştirmesi eğitimin niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu iyileştirme aynı zamanda ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin 

giderilmesinde de önem taşımaktadır (TÜSİAD, 2006: 15). 

 

 Eğitimin ekonomiye ve topluma olan katkısı nedeniyle insana yatırımı hedef 

alan ülkeler en önemli kalkınma dinamiği olan nüfusu verimli kılmaktadır. Ayrıca 

nitelikli nüfusun ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan katkısı gelir dağılımının 

düzelmesinde, yoksulluğun azalmasında ve sosyal sermayenin gelişmesinde kendini 

göstermektedir. 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Yapısal Değişim Projelerinin 

gerçekleştirilmesi yönünde bilgi çağını yakalayabilmede eğitim reformları önem 

taşımaktadır. Yapısal Değişim Projeleri aynı zamanda üretim sürecindeki değişimleri 

de içermektedir. Ayrıca Yedinci Planda gerçekleştirilmesi öngörülen, Yapısal 

Değişim Projelerindeki eğitimsel dönüşüm amaçları, üretimde yaşanan teknolojik 

yeniliklere uyum sağlayabilecek insan kaynaklarının geliştirilmesini 

hedeflemektedir. İyi yetiştirilmiş insan kaynağı, uluslararası alanda rekabet gücünün 

arttırılmasını sağlarken aynı zamanda işgücünün katma değeri yüksek alanlarda 

istihdam edilmesini de sağlamaktadır (DPT, 1995: 22). 

 

Okulların özellikle yoksul öğrencilerin lehine okul dışında karşılaştıkları 

eşitsizliği giderici şekilde eğitim vermeleri öğrencilerin olanaklarını eşitlemek 

açısından önemlidir. Eşitlik sadece eğitim olanaklarına, araç ve gereçlerine 

ulaşabilmek şeklinde tanımlanamaz.  Aynı zamanda daha düşük sosyal çevrelerden 

gelen öğrenciler, görece daha üstün konumda olan öğrencilerle karşılaştırıldıklarında 

eğitim hizmetinden elde edilen fayda açısından eşit bir durum oluşmayacaktır. Bu 

nedenle okulların bu eşitsizliği ortadan kaldırması eğitimin sonuçlarını eşitlemek 

açısından önem taşımaktadır (Akkoyunlu,  2005: 19). 

 

Burada önemli olan eğitime ayrılan kaynakların olanak eşitsizliğini giderecek 

şekilde dağılımı dikkate alınmalıdır. Bunun için farklı müfredata, daha iyi yönetime, 

yoksul çocuklara yapılacak yardımdaki artışlara ihtiyaç vardır. Aynı zamanda 

eğitime ayrılan kaynağın okullara harcanmasından ziyade yoksul çocukların 

kendileri için harcanması daha anlamlı olabilecektir (Illich, 2005: 18). Devletin 

ilköğretimden itibaren yoksul öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesine 

zenginleştirilmiş müfredatla katkıda bulunmaları yetişmekte olan nüfüsun büyük bir 

değere dönüşmesinde önem taşımaktadır. Bilgi çağının gereklerine göre donatılan 

nüfus ülkelerin rekabet gücü açısından önemli bir avantaj olarak görülmektedir.    
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 Paul Nizan’ın “Les Chiens de Gadre” adlı yapıtından aktaran Baker (Baker, 

2006: 46), eğitimin işlevini anlatırken aynı zamanda bu işlevin gerçekleşebilmesi için 

devlete büyük sorumluluklar düştüğünü belirtmektedir. Baker, Paul Nizan’ın bu 

konudaki düşüncelerini şu şekilde aktarmaktadır: 

 

  “[…] Eğitimin her şeyden önce kolektif bir işlevi olduğuna göre ve 

eğitim çocuğu, içinde yaşayacağı toplumsal ortama hazırlamayı amaçladığına 

göre, toplumun böyle bir çaba karşısında ilgisiz kalması düşünülemez[…]. 

Demokrasi ahlâkının temelini oluşturan akıl, bilim, duygu ve düşüncelerdir. 

Devletin görevi de, işte bu temel ilkeleri yaymak, okullarda öğretmek, ülkenin 

hiçbir yerinde bu ilkelerden habersiz tek bir çocuğun kalmaması için çalışmak ve 

bu ilkelerin her yerde layık oldukları saygıyı görmelerini sağlamak[…].” 

 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesi 

yönünde eğitim sisteminde yenilik ve değişim gerekli görülmektedir. Teknoloji, 

ekonomik gelişmede ara girdi olarak kabul edilir. Eğitim sistemlerinde bilimi ve 

teknolojik gelişmeleri esas almayan ülkeler dünya ölçeklerindeki değişimi ve 

gelişimi talep etmeleri mümkün değildir (Kaymakçalan, 1994: 59). 

 

  Teknolojik gelişmelerle birlikte küreselleşme süreçlerinin tüm dünyayı 

etkilemesi gibi Türkiye’nin toplumsal yapısında da meydana getirdiği gelişmelerin 

zorladığı insan gücü talebi özellikle mesleki eğitimin önemine dikkat çekmektedir.  

 

Mesleki eğitimin yeniden yapılanması iş yeri ve okul birliğini gerektiren 

pratiklerin örgün ve yaygın eğitimin her basamağında uygulanmasının gerekliliğini 

ön plana çıkarmaktadır (DPT, 1995: 27). Bu uygulamanın gerçekleşmesi okul sonrası 

mesleğe yönelmede ekonomi ve birey uyumunun yansıması olarak kendini 

gösterecektir. Bireysel açıdan iş tekniklerinin öğrenilmesinde ve mesleki becerilerin 

edinilmesinde fayda sağlarken; ekonomik açıdan ise üretimde gerekli olan insan 

gücünün yetiştirilmesi ve verimlilik artışı olarak ekonomiye önemli bir girdi olarak 

yansıyacaktır.  
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 Bilgi, ekonomik ve sosyal süreçlere uygulanabildiğinde önem kazanmaktadır. 

Bu nedenle edinilen bilginin uygulama alanı bulacağı yapıların varlığı gereklidir. Bu 

çerçevede bilgiyi esas alacak üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve 

ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ekonomik istikrarın oluşması ön koşuldur. 

(TÜSİAD, 2006: 23). 

 

 Artan uluslararası rekabet gücü beraberinde getirdiği küreselleşmenin insan 

gücü talebine ilişkin olarak üstün teknolojik becerilere sahip, iyi eğitilmiş bireyi 

gerekli kılmaktadır. İnsan gücünün niteliğinin arttırılması ve üretim sürecine üretim 

faktörü olarak katılımı önemli olmaktadır. Bu nedenle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan alanlarda insan gücünün yetiştirilmesi 

için, orta ve yükseköğretimde örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime önem 

verilmesi hedeflenmiştir (DPT, 1995: 29). 

 

 Bir devletin ekonomik durumu eğitime yapacağı harcamaların miktarını 

belirlemektedir. Batılı uluslar Sanayi Devrimi’yle zenginleşmemiş olsalardı, herkes 

için zorunlu eğitim olanaksız olurdu. Çin, Batı standartlarını kabul etmeden önce de 

dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bilgiye daha saygılıydı ve önem 

vermekteydi. Ancak Çin’in kaynakları sınırlıydı ve sahip olduğu nüfusun %5’inden 

daha fazlasına okuma-yazma öğretebilecek zenginliğe sahip değildi. 1780 ya da 1830 

İngiltere’sinde herkese zorunlu eğitim sağlayabilecek ölçüde vergiler getirmek çok 

zordu. Her toplum için eğitimin amaçlarından birisi de toplam üretimi artırmaktır. 

Okur-yazar bir nüfus okur-yazar olmayan bir nüfusa göre daha etkindir. Fakat burada 

okur-yazar olmanın ötesinde üretimi maksimum kılmakta daha da önemli olan; 

bilimsel eğitimi, araştırmaları ve teknik eğitimi sağlayabilmektir (Russel, 1993: 125). 

 

Ekonomik ve sosyal kalkınmada beşeri sermaye bütün gelişmelerin kaynağı 

olmaktadır. Bu nedenle ekonomide sınırlı kaynakların öncelikle eğitim alanına 

yönlendirilmesi önem taşımaktadır. Ekonomik ve toplumsal yeniden üretimde eğitim 

bir dönüştürme gücüne sahip olup, kalkınma üzerindeki olumlu katkısı eğitim 

reformlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.  
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1. 1. 1. 8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı          

(2001-2005) 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı tüm dünyayı etkileyen ve 1980’li 

yıllarda büyük bir ivme kazanan küreselleşme bağlamında özellikle yapısal 

dönüşümün önemli belirleyicileri olan ekonomik ve sosyal değişime etkileri 

açısından değerlendirilmektedir. Bu açıdan nüfusun teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilecek niteliklerle donatılması ve nitelikli nüfusun bir ülke için önemli bir 

varlık kaynağı olabileceği eğitim politikalarının geliştirilmesi açısından önem 

taşımaktadır.    

 

Dünyadaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, 

bilgiye ulaşabilen ve aynı zamanda bilgiyi üretebilen ve kullanabilen bireyler gelecek 

yüzyıllarda dünya tarihinde önemli ekonomik ve sosyal dönüşümler 

gerçekleştirebileceklerdir. Fakat bu gerçekliğe rağmen, Türkiye sosyo-ekonomik 

alanda istenilen düzeye ulaşamamıştır. Makroekonomik istikrarsızlık olarak 

belirleyeceğimiz işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, enflasyon, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin geliştirilememesi, işgücünün eğitimsizliği, teknolojinin üretim-

kullanım ve yayılmasındaki yetersizlikler, bilgi ve iletişim altyapısındaki eksiklikler 

önemli sorunlar olarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısında yer almakta ve 

toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin 

küreselleşmenin olanaklarından en iyi şekilde yararlanabilmesi ve olumsuzlukları en 

düşük düzeyde tutabilmesi için, bilgi toplumunun gerekli kıldığı başat dönüşümleri 

gerçekleştirmesi dünyada gerçekleşen bilmsel ve teknolojik gelişmelerin öncüleri 

arasında sayılması açısından önemli olmaktadır (DPT, 2000: 216). 

 

Küreselleşme bağlamında ekonomik ve sosyal dönüşümle gerçekleştirilmek 

istenen hedef bilgi toplumuna geçişin sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesidir. Bu kapsamda yoksullukla mücadele bağlamında gelir dağılımının 

düzeltilmesi, beraberinde toplumun eğitim ve sağlık hizmetlerinin düzeyinin 

yükseltilmesi sonucunu getirecektir (DPT, 2000: 217). Aynı zamanda bilim ve 
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teknolojiye önem verilmesi, AR-GE çalışmalarına gerekli desteğin sağlanması sonuç 

olarak bilgi birikimine ve insan kaynaklarının geliştiği yeni kurumsal yapıların 

ortaya çıkmasına neden olacaktır.  

 

Küreselleşmenin yapısal dönüşüm uygulamalarında; ekonomik ve sosyal 

değişimde belirleyiciliğe sahip olan teknolojik gelişme, ekonomilerin dış piyasalarla 

entegrasyonu ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi önem kazanmaktadır. Bu 

oluşum bilgi teknoloji yoğun sektörleri, AR-GE çalışmalarını, yüksek katma değerli 

mal ve hizmet üretimi gibi yeni stratejilerin uygulanmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır (DPT, 2000: 215).  

 

  Ekonomik gelişme, eğitim alanında yapılacak düzenlemelerle eğitimin 

ekonomik gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda emeğin niteliksel 

gelişimi, ekonomik gelişmeyle birlikte toplumsal gelişmeyi de beraberinde 

getirmektedir. 

  

Devletler uluslararası güç ve rekabet ortamında ekonomik gelişmeyi stratejik 

önemde değerlendirirken, toplumun üretim faaliyetlerindeki ve toplumsal 

ilişkilerdeki yapılanmasını eğitim sistemleriyle açıklamaktadırlar (Günlü, 2002: 261). 

 

 Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki inanılmaz gelişmeler özellikle 

Türkiye açısından beşeri kaynak sorununu gündeme getirmekte ve bu çerçevede 

eğitim seviyesi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi önemseyen insan gücünün 

yetiştirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu durum beraberinde ekonomide 

verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plana çıkartarak refahtan daha fazla pay 

alınmasını sağlayacak gelişmelerle makro ekonomik istikrarsızlıkların giderilmesine 

katkıda bulunacaktır. Bilgi toplumu olabilmenin önemli göstergesi olan bilgi yoğun 

teknolojiler nitelikli işgücünü gerekli kılmaktadır. Nitelikli işgücünü 

gerçekleştirememiş olan ülkelerde bilgi teknolojilerinden ve dolayısıyla bilgi 

ekonomilerinden beklenen faydanın elde edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

eğitim, bilgi toplumuna dönüşmede, bilgi ekonomilerinin üretim alanlarında faaliyet 

gösterebilmede oldukça önemlidir. Bu nedenle AR-GE için ayrılan kaynakların 
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arttırılması, yeterli sayıda araştırmacıların yetiştirilmesi, özellikle mesleki eğitimin 

sanayi politikalarıyla uyumlu olarak desteklenmesi gerekmektedir (DPT, 2000: 73-

74).  

 

Eğitimin dağılımsal etkileri vardır. Bunlar fakirliğin azaltılmasında ve gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin azaltılmasında net etkileri içermektedir. Fakirliğin 

azaltılması sosyal refahta bir artış oluşturmaktadır. Demokratik toplumlarda kamu 

bütçelerindeki eğitim kalemleri üzerinde toplum tarafından bir değer inşa edilmesi 

genellikle kabul edilmektedir. Çünkü eğitime bu anlamda değer verilmesi eşitsizliğin 

ve fakirliğin azaltılmasında önemlidir (McMahon, 1999: 10). 

 

 Ancak yapılan bu planlamalara rağmen hedeflere ulaşmada, 

gerçekleştirilenler yetersiz kalmaktadır. Kaynak yetersizliği, mevcut kaynakların 

etkin kullanılamaması, mesleki-teknik eğitimde sınırlı gelişmeler, eğitime ilişkin 

amaçların gerçekleştirilmesini sağlayamamaktadır. Ayrıca istihdam edilenlerin 

eğitim düzeyinin düşük olması nedeniyle üretim ve prodüktivitede de düşüş 

yaşanmaktadır.  

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda üretime yönelik eğitim anlayışı 

önemsenmekte olup, teknoloji kullanan ülke konumundan teknoloji üretebilen ülke 

konumuna geçişin önemi vurgulanmaktadır.       

  

Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde bütün dünyada hızla yayılan 

Sanayi Devrimi’nin önemini görememiş ve teknoloji alanında önemli bir faaliyet 

gösterememiştir. Bu nedenle toplumsal dönüşüm aracı olarak eğitim sisteminin,  

Türkiye’de aynı zamanda yenileştirici ve gelişmeci özelliğinin de bulunması 

gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle Japonya, Avrupa ülkelerindeki bilimsel ve 

teknolojik gelişmeleri örnek alarak bunları yeni teknolojiler ve alanlar yaratmada 

kullanmışlardır. Japonlar bu faaliyetleri gerçekleştirebilmenin altyapısı olarak da 

eğitime ve araştırma geliştirmeye önem vermişlerdir. Dolayısıyla eğitime yapılan 

yatırım faaliyetleriyle kalkınma periyodu daha hızla gelişmiştir. Başlangıçta basit bir 

kültürel faaliyet olarak başlayan bilimsel araştırmalar zamanla bilginin ve 
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yeniliklerin sınırlarını genişletmenin en önemli aracı olmuştur. Buna bağlı olarak da 

eğitim, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik gelişmenin temel faktörü olarak 

teknolojik buluş ve gelişmelerin temel dayanağı olmuştur (Özdaş, 1967: 154-169). 

 

1. 1. 1. 9. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

                      (2007-2013) 

 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve gelir 

dağılımında adaletin sağlanmasını gerçekleştirebilecek ve aynı zamanda küresel 

rekabette önemli olan bilgi ve teknoloji üretebilme gücüne sahip, AB’ye üyeliği 

gerçekleştirebilmiş bir Türkiye hedeflenmektedir. Kamu hizmetinde kalitenin ve 

etkinliğin arttırılması, beşeri sermayenin gelişmesine yönelik eğitim sisteminin 

geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması şeklindeki ekonomik ve sosyal gelişme 

hedefleri, stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir (DPT, 2006: 3-4).  

 

Yirminci yüzyılın sonlarında gelişmiş ülkelerde egemen olan bilgi toplumuna 

geçiş süreci hızlanmış ve bu çerçevede de bilgi ekonomisi yeni küresel ekonomik 

yapının temeli olmuştur. Küresel yapı içinde rekabete dayalı yeni bir eğitim 

yapılanması oluşmuştur. Bu yeni oluşumda bilgi ve araştırma-geliştirme çalışmaları 

yeni ekonomik gücü oluşturmakta ve ülkelerin rekabet edebilme gücünü sahip 

oldukları beşeri ve sosyal sermaye birikimini göstermektedir. Bütün bu oluşumlar, 

eğitim sistemiyle birlikte, bilginin üretilmesi ve paylaşılmasında önemli derecede 

sorumlu olan üniversitelerden beklentileri arttırmıştır (YÖK, 2006: 34). 

 

Beşeri sermayenin gelişmesine yönelik olarak eğitim sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Küresel ortamda bilgi yoğun sanayilerin gelişimi beraberinde 

diğer ülkelerdeki iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Az 

gelişmiş ülkeler küreselleşmeyle artan rekabet ortamında büyümelerini verimlilik 

artışlarına dayandırarak sağlayıp aynı zamanda büyüme açısından kendileri için yeni 

karşılaştırmalı üstünlük alanları belirlemeleriyle mümkün olmaktadır. Bu amaca 

ulaşabilmekse yeni olanın yaratılmasını, bilim ve teknoloji kapasitesinin 
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arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımını sağlayacak altyapının gelişmesini özellikle beşeri sermaye açısından ön 

plana çıkarmaktadır. (DPT, 2006: 5)  

 

Tüm bu olanakların genişletilmesinde eğitimde kaynak sorununun önemini 

koruduğu bilinen bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında eğitimde kaynak sorunu iki 

yönlü olarak değerlendirilebilir. Birincisi toplumsal kaynakların ne kadarı beşeri 

sermaye üretimine tahsis edilecektir? İkincisi ise üretilen beşeri sermayenin 

mülkiyeti ve bu yolla yaratılan değerlerin kimlerin tahsisine yönelik olacağıdır? 

Birinci konu toplumsal açıdan kaynak dağılımı sorununu, ikinci konu ise hizmet 

üretiminde etkinlik ve etkenlik konuları yanında gelir dağılımı sorununu 

düşündürmektedir.     

   

 Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve bu gelişmenin 

beraberinde getirdiği yenilikler dünyanın her yerindeki kişileri ve toplumları ciddi 

şekilde etkilemektedir. Bu bağlamda bilgi stoklanamayacağı için bireylerin bu 

bilgilerden istifade edebilmeleri ve sözkonusu teknolojilere uyum sağlamada temel 

eğitim önemli olmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasında temel eğitimin daha ileri 

aşaması olan teknolojik yenilikler ve bu yenileşmeyi sağlamak için de araştırmaların 

yapılması ekonomik kalkınmaya destek vermektedir. Türkiye eğitim alanında hala 

gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. 

 

Özellikle ara eleman sıkıntısının giderilmesinde önem taşıyan mesleki ve 

teknik eğitim programlarının işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda 

değerlendirilmemesi mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliğini 

azaltmakta ve bu durum da beraberinde mesleki eğitime olan talebi düşürmektedir 

(DPT, 2006: 40). 
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Eğitim sistemi, Dokuzuncu Kalkınma Plan döneminde de ekonominin 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu ara elemanların 

yetersizliği sözkonusudır. Bu durum mesleki eğitim sisteminin işgücü piyasasının 

ihtiyaç duyduğu nitelikte olmaması, mevcut mesleki eğitim programlarının ilgili 

kesimlerle iş birliği içinde güncellenmemesi ve donanım eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır (DPT, 2006: 39).   

   

Yirminci yüzyılda yüksek öğrenim Avrupa’da önemli dönüşümlerin merkezi 

olmakla birlikte üniversiteler diğer toplumlar içinde önemli bir dönüşüm merkezi 

olmuştur. Bugün yükseköğrenim geleceğin kadrolarını hazırlayan kurumlar olarak 

bilimsel, sosyal ve siyasal açılımları ve yenilikleri etkilemektedir. Daha küresel bir 

açıdan değerlendirildiğinde yirminci yüzyıl toplumlarının önemli dönüşümlerinin 

çoğu üniversitelerde gerçekleşmiştir (Charle & Verger, 2005: 153). 
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1. 1. 2. Kalkınma Planlarının Türkiye Gerçeği 

 

Kalkınma Planlarında hedef yetişmiş insan gücüdür. Kalkınma Planları 

çerçevesinde yapılan değerlendirmede eğitimde kaynak sorunu önem taşımaktadır. 

Eğitime milli gelirden ne kadar pay ayırmak gerektiğinin saptanarak, hizmetin ulusal 

düzeydeki yerinin ve niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

eğitim, emeğe nitelik kazandıran ve beşeri sermaye oluşumunu gerçekleştiren 

toplumsal birikim aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu yönü ile eğitim, sosyal 

yatırım olup, milli gelire katkı yapan önemli bir sermaye ögesidir. Ayrıca eğitim 

bireye yaşam boyu gelir sağlama olanağı sağlayan bireysel birikim aracı olarak da 

değerlendirilmektedir. 

 

Teknolojinin gösterdiği gelişme belirli bir amaca ulaşmamızı sağlar ve bizi 

bir sonuca götürebilir. Burada teknolojinin toplumsal amaçlara hizmet etmesi önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla teknolojik gelişimlerin, katkı sağlayacağı toplumsal 

amaçlardan uzaklaşarak, hangi nihai amaca hizmet ettiği gerçeğini perdelememesi 

önemlidir. Bu nihai amaca ulaşmada niçin eğitim ve nasıl eğitim soruları önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla eğitimde amaç edindiğimiz felsefe bizlere yol gösterici 

olmaktadır (Brun, 2007: 48).  

 

Önemli olan eğitimin akışını gerek birey, gerek kamu açısından daha faydalı 

olacak şekilde yönetmektir (Smith, 2006: 848). Burada da önemli olan bireyin 

yetenekleri ve ekonominin ihtiyaçları arasında denge kurmaktır. 

 

İnsan gücünün yetiştirilmesindeki temel sorunlar eğitime ayrılan kaynakların 

yetersizliği, mesleki ve teknik eğitim arasında yatırımların dengesiz dağılımı ve 

eğitim sisteminin ekonominin gelişmesine uyumunun sınırlı olmasıdır. Artan işgücü 

arzı ve sermayenin birikim oranını arttırmanın büyümeyi tek başına 

açıklayamayacağı ve büyümeye ilişkin artık değer normal olarak bilgi ve 

becerilerdeki artışla açıklanabilecektir. Bunun sonucu olarak da eğitime daha fazla 

harcama yapılması kabul edilmektedir (Peters, 1973: 68). 
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Eğitim hizmeti bireyi özgürleştirici ve yaratıcı bir dönüşüme uğratan bir 

üretim olduğu kadar aynı zamanda da toplumla uyumlu standart birey yetiştirme 

alanı olarak da görülebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında eğitimin finansman biçimi 

hizmetten elde edilecek sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır. Eğitim hizmetinin 

kamusal finansman biçimiyle, birey tarafından gerçekleştirilen özel finansman biçimi 

arasında yapılacak tercih, eğitim hizmetine ve kurumlarına bireyi özgürleştirebilen 

ve aynı zamanda topluma eleştirel bakabilen hizmet alanı ve bireyler 

oluşturabilmesinde farklılıklar yaratabilecektir. 

 

 Daha önceki kısımlarda içsel büyüme modellerinden bahsedilmiştir. Bu 

modelde kamusal eğitim ve sosyal hizmet yatırımlarıyla gerçekleşen işgücü 

verimliliğindeki artışlar milli gelirde artışlara yol açmaktadır. Büyümeyi 

gerçekleştiren diğer bir kaynak da özel sektör sabit sermaye yatırımlarıyla 

oluşmaktadır. İktisadi büyüme kavramı eğitim ve diğer sosyal altyapı harcamalarının 

gerçekleştirilmesiyle milli gelirin büyümesi arasında doğrudan ve güçlü ilişkiler 

bulunduğunu göstermektedir. Eğitim yatırımları işgücünün ve ekonominin 

verimliliğini arttırmakta ve beraberinde sürdürülebilir büyüme için önemli 

dışsallıklar sağlamaktadır. Ayrıca orta sınıfın kendisini yeniden üretebilmesi ve bu 

sınıflar lehine sosyal adaletin sağlanabilmesi yönünde devletin eğitim yatırımlarına 

yapacağı harcamalar büyük önem taşımaktadır. Ancak Türkiye’de 2000’li yıllarda iç 

borç idaresini sağlamak yönünde uygulanan program, kamunun faiz dışı 

harcamalarına, özellikle de kamu yatırımlarıyla birlikte eğitim ve sağlık gibi sosyal 

hizmet harcamalarına ciddi kısıtlamalar getirmiştir. Bu büyüme kaybını gidermede 

uygulanacak olan en önemli maliye politikası aracı servet üzerinden alınacak yeni bir 

vergilendirme enstrümanının uygulanabilmesidir. Bu uygulamayla kamunun eğitim 

yatırımlarına yönelik harcamaları arttırabileceği düşüncesi güçlenmiş olmaktadır 

(Voyvoda & Yeldan, 2002: 1-2) . 
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1. 1. 2. 1. Beşeri Sermayenin Gelişim Göstergesi 

Olarak Okullaşma Oranları 

 

Bu kısımda öncelikle beşeri sermayenin gelişim göstergesi olarak okullaşma 

oranları incelenecektir. Özellikle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda eğitim 

öncelikli sektör olarak ele alınıp, eğitim hizmetine özellikle önem verildiğinden bu 

plan döneminde hedeflenen ve gerçekleşen okullaşma oranları incelenmektedir.  

 

Türkiye kendisiyle aynı gelir düzeyine sahip ülkelerin insan gücünün niteliği 

açısından oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu şartlarda gelişen teknolojilere uyum 

sağlayabilmesi zorlaşmakta olup aynı zamanda dünya uluslarıyla rekabet edebilecek 

şartlara da sahip değildir. Bu nedenle Türkiye’nin nitelikli insan gücünü 

gerçekleştirme yönündeki en önemli girişimi, zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 yıla 

çıkarmasıdır. Kalkınma Planları çerçevesinde Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

ağırlıklı olarak eğitim konusunu ve dolayısıyla insan gücü yetiştirilmesini temel 

yatırım ögesi olarak ele almıştır (Kazgan, 2004: 338).  

 

Eğitim,  hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde toplumların ve 

ekonomilerin gelişimlerinde kritik bir öneme sahiptir. Beşeri ve sosyal sermayenin 

gelişmesi; ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve bu bağlamda da bireysel, toplumsal 

ve ekonomik kazanımların elde edilmesinde önemli olmaktadır. Aynı zamanda bu 

gelişmeler beraberinde toplumsal katılımın artmasını sağlayarak demokrasinin 

gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de eğitim kademeleri açısından okullaşma oranlarını yıllar itibariyle 

Tablo 3’te olduğu gibi gösterebiliriz. Tablo 3’ü İnsani Kalkınma Raporu’na göre 

analiz ettiğimizde Türkiye okullaşma oranları bakımından Orta Düzeydeki Kalkınma 

grubu içerisinde 94.sıra (Human Development Report, 2005: 259) gibi oldukça 

gerilerde yer almaktadır. Oldukça düşük oranlardaki eğitim düzeyiyle Türkiye’nin 

bilgi çağını yakalayabilmesi reel bir durumu yansıtmamaktadır. 
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Bu düşük oranlardaki okullaşmayla birlikte diğer önemli bir sorun da verilen 

eğitimin kalitesidir. Ezberden uzak yaratıcı eğitim hemen her ülkenin en önemli 

gündemini oluşturmakta ve bu sorunun çözümüne yönelik ülkeler ciddi çalışmalar 

yapmaktadırlar. Ancak bu sorunun çözümü Türkiye’nin en öncelikli konusunu 

oluşturması beklenirken bu sorun nesiller boyu devrederek büyümektedir (Kazgan, 

2004: 346). 

 

Tablo 3: Türkiye’de Öğretim Kurumlarına Göre Okullaşma Oranları(Net Oran) 

 Ortaokul ve Dengi Lise ve Dengi Fakülte ve Yüksekokul 

1990-1991 45.65 26.35 7.08 

1991-1992 46.53 28.51 7.24 

1992-1993 49.60 31.13 7.62 

1993-1994 52.33 34.57 9.61 

1994-1995 53.43 36.74 8.61 

1995-1996 53.09 38.74 9.35 

1996-1997 52.82 38.54 9.21 

  Lise ve Dengi Fakülte ve Yüksekokul 

1997-1998*  37.56 10.61 

1998-1999  38.16 10.98 

1999-2000  39.06 11.62 

2000-2001  40.09 11.49 

2001-2002  43.16 12.98 

2002-2003  50.57 14.65 

2003-2004  53.37 15.31 

2004-2005  54.87 16.60 

2005-2006  56.63 18.85 

2006-2007  56.51 20.14 

Kaynak: TÜİK İstatistik Yıllığı, 1990-2007, Ankara.  
*18.08.1997 tarihinde çıkan 4306 sayılı yasa çerçevesinde 1997-1998 öğretim yılından itibaren 8 yıllık 
kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiştir. 

 

Tablo 3 özellikle yükseköğretimdeki okullaşma oranları açısından 

değerlendirildiğinde Dünya Bankası verilerine göre 1998-2003 yılları arasında ileri 

ülkelerde bu oran yaklaşık olarak % 50, düşük ve orta gelirli ülkelerde % 100 artış 

göstermiştir. Yüksek öğretimdeki bu yığılma genellikle az gelişmiş ülkelerde 18-23 

yaş grubundaki öğrencilerin artan talebinden kaynaklanmaktadır (YÖK, 2006: 35).  
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Az gelişmiş ülkelerde kontrolsüz büyüyen nüfus hem ilk ve orta öğretimde 

hem de üniversitelerde bir baskı oluşturmaktadır. Eğitime ayrılan kaynaklar bu 

alandaki talebi karşılayamamaktadır. 

 

 Eğitim hizmeti küreselleşme ortamında merkez ekonomiler ile çevresel 

konumlu ekonomiler arasında bağımlılık ve aynılık oluşturma alanları da yaratabilir. 

Bu alanlar bir yandan bazı bilgi ve teknolojilerin çevreye hızla yayılmasına yol 

açarken, diğer yandan da çevresel konumlu ekonomilerin merkeze bağımlılık 

derecesini yükseltiyor olabilir. Bunun dışında eğitim hizmeti bir çeşit süzgeç görevi 

görerek, temel eğitimden sonra ümit vaat eden gençlerin merkez ekonomilere 

çekilmesi yoluyla ciddi anlamda beyin göçüne de yol açabilmektedir. 

 

Yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı 1998-2003 yılları arasında Japonya’da 

yılda ortalama olarak %0.2, AB ülkelerinde %3.1, ABD’de %2.2 artış gösterirken, 

2004 yılında Hindistan’da %8, Çin’de ise %20 oranında bir artış göstermiştir            

(YÖK, 2006: 35). 

 

Eğitimle sağlanacak kalkınmanın önemi, gelişme gösteren devletin bir ürünü 

olup, kendi işleyişini ve üretim faktörlerini etkin kılmak açısından önemli olmaktadır 

(Günlü, 2002: 229). Üretim faktörlerinin etkinliğinin sağlanmasında eğitimde 

sağlanacak ilerleme önemli olmakta ve eğitilmiş işgücünün bu faktörlerin 

kullanımında önemine dikkat çekmektedir.  

 

 Özellikle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda eğitim temel öge olarak 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel bileşeni olarak değerlendirilmiştir. Bu 

nedenle eğitimdeki okullaşma oranları önemli bir değişken olarak yorumlanmaktadır. 

Bu döneme ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen okullaşma oranlarını mesleki ve teknik 

eğitim, genel lise ve yüksek öğretim olarak Tablo 4 yardımıyla şu şekilde 

gösterebiliriz. 
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                           Tablo 4: Türkiye’de Yedinci Plan Döneminde Eğitimde Hedeflenen 

                            ve Gerçekleşen Okullaşma Oranları (1996-2001) 

 Hedeflenen 

 Okullaşma Oranı 

Gerçekleşen 

 Okullaşma Oranı* 

Genel Lise 40.5 36.9 

Mesleki ve Teknik Lise 34.5 20.5 

Yükseköğretim 19.0 11.4 

            Kaynak: DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1995. 
                     (Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/plan7.pdf,  15.11.2009 

                           TÜİK, Eğitim İstatistikleri 1996-2001 
            (Çevirimiçi): http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=14&ust_id=5, 15.11.2009.  

                    * TÜİK verilerinden elde edilmiştir. 
 

 
  Tablo 4’te de görüldüğü gibi Türkiye’nin Yedinci Beş Yıllık Plan bağlamında 

eğitimde gerçekleştirdiği okullaşma oranları hedeflerin oldukça gerisinde 

kalmaktadır. Bunun sebeplerini gelir dağılımının bozukluğu, eğitime ayrılan 

kaynakların yetersizliği ve eğitim politikalarının günlük politikalar arasında 

unutulması olarak belirtebiliriz.  

 

Eğitime önem veren toplumların kalkınma süreçleri de olumlu şekilde 

gelişme göstermektedir. Bu gelişme özellikle gelir dağılımının düzelmesi, 

yoksulluğun azaltılması, sosyal sermayenin gelişimine destek sağlaması ve aynı 

zamanda toplumsal ve siyasal bilincin gelişmesini sağlamak yönünde olmaktadır. 

 

Türkiye hedeflediği Avrupa ülkelerindeki okullaşma oranlarının oldukça 

gerisinde kalmaktadır. 

 

Türkiye gelişmiş ülkelerde özellikle Sanayi Devrimi’yle gerçekleşen ve  

beraberinde toplumsal ve ekonomik dönüşümler yaratan büyük buluşlara 

gecikmelerle ulaştığı için gelişmekte olan ülke statüsünde değerlendirilmektedir. Bu 

buluşların başında özellikle halkın eğitimi açısından önem taşıyan matbaanın ancak 

ve ancak 300 yıllık bir gecikme neticesinde Türkiye’yle tanışmış olmasıdır. Eğitim 

düzeyi ve özellikle okullaşma oranları dikkate alındığında Türk toplumu bilgi çağını 

yakalayabilecek gelişmeleri sağlayamamıştır (Kazgan, 2004 : 346). 
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Dünya Bankası verileri dikkate alınarak okullaşma oranları açısından çeşitli 

ülkelerle yapılan karşılaştırmaları ve GSYİH’nın yüzdesi olarak eğitim harcamalarını 

gösteren Tablo 5’te Türkiye hem net okullaşma oranları açısından hem de eğitime 

yapılan kamu harcamaları bakımından dünyanın gelişmiş ülkelerinin gerisinde 

kalmaktadır. Bu karşılaştırmayı aşağıda oluşturulan Tablo 5’te daha net görmemiz 

mümkündür. 

 

Tablo 5: Çeşitli Ülkelerde Net Okullaşma Oranları ve GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Kamu Eğitim 

Harcamaları (1997) 

           Net Okullaşma Oranı  

                       (%) 

GSYİH Yüzdesi  Olarak Kamu Eğitim 

Harcamaları 

 İlköğretim Ortaöğretim  

Almanya 100 95 4.8 

Fransa 100 99 6.0 

Japonya 100 100 3.6 

Mısır 95 75 4.8 

Türkiye 100 58 2.2 

Kaynak: World  Development Report, 2000/2001, pp. 284-285 
(Çevirimiçi)http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/English-Full-Text-
Report/tab6.pdf, 10.02.2009 

 

Eğitim hizmeti emek-yoğun bir üretim alanı olduğundan, üretim maliyetleri 

diğer faaliyet alanlarına göre yüksektir. Bu nedenle yüksek üretim maliyeti 

karşısında hizmetin gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak yeterli düzeyde 

sağlanması güçleştikçe, hizmetin kalitesinde bir azalma meydana gelmektedir. Kalite 

azalması hizmet üzerinde bireysel bir mücadele alanı oluşturmaktadır. Bu mücadele 

hizmetin genel niteliğinde bir bozulma oluşturarak topluma eğitim hizmeti veriliyor 

görüntüsü altında bazı kesimlere daha nitelikli hizmet üretimi sağlanmış olmaktadır. 

Yani eğitim hizmetinin farklılaştırılması, hizmetin finansman yöntemi üzerinde 

yapılan değişikliklerle mümkündür.  

 

Eğitimin özelleştirilmesi, vakıf okulları vb. uygulamalarla genel eğitim 

hizmeti dışına çıkan eğitim kurumları, esasında toplumun genel eğitim düzeyine 

katkı niteliğinde olmayıp, toplumsal sınıflara paralel olarak ve varlıklı kesimler 

lehine hizmet farklılaştırılması bağlamında değerlendirilmelidir. 
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Özetle kalkınma planlarında da görüldüğü gibi eğitim reforme edilmesi 

gereken en önemli alan olmaktadır. Özellikle ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 

temel bileşeni olmaktadır.  Bu bağlamda da Türkiye açısından önemli olan kendi 

içsel dinamikleri arasında bulunan nüfusu kalkınmanın temel unsuru olarak ele 

alması ve nüfusu nitelik boyutuyla değerlendirmesi önem taşımaktadır. 

 

Her dönemde gerçekleştirilen planlar nüfusu; eğitim, sağlık, kişi başına gelir 

gibi toplumsal gelişme unsurları olarak yorumlamaktadır. Nüfusun toplumsal ve 

ekonomik gelişmeyi sağlayabilmesi ise eğitim, sağlık, bilim, sanat vb. altyapı  

alanlarında düzenlemeleri gerekli kılmaktadır( Kepenek & Yentürk, 2007: 146-149). 

     

 Planların gerçekleşmeleri aynı zamanda eğitim hizmetinin sunumu açısından 

da önem taşımaktadır. Dolayısıyla eğitim hizmetinin tüm eğitim kademeleri 

açısından piyasa koşullarından bağımsız olarak bireylerin yetenekleri bağlamında 

sunulması özellikle eğitim hizmetinde etkenliğin sağlanması bakımından değer 

taşımaktadır. Daha genel bir ifadeyle eğitim, Türkiye’de toplumsal ve ekonomik 

dönüşümü gerçekleştirmede temel değer olmaktadır.  
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1. 1. 2. 2. Dönüşüm Evrelerindeki Birey 

 

Eğitimin yaratıcı bireyler yetiştirmesine en iyi örnek olarak Avrupa’da 

başlayan Rönesans hareketlerini gösterebiliriz. 

 

Ortaçağda eğitimde egemen olan skolastik düşünce eğitimde ilerleme 

yaşanmasına engel olmuştur. Ancak Rönesans döneminde Avrupa’da varolan eğitim 

anlayışında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans çağı Avrupa’nın eğitim merkezi 

olmasına yol açmıştır. Avrupa’da J. J. Rousseau, Pestalozzi ve Herbart eğitime 

önemli katkılar sağlamışlardır (Toprakçı, 2005: 120).  

 

Eğitimin bir bilim olarak gelişmesine özellikle ABD ve Avrupa’daki 

çalışmalar öncülük etmiştir. Özellikle J. J. Rousseau, eğitimin çocukların gelişme 

dönemlerine göre düzenlenmesi gerekliliğine ve bireysel özelliklere saygı 

gösterilmesine dikkat çekmiştir. Pestalozzi eğitimi toplumsal alanda yaygınlaştırarak 

yaparak-yaşayarak öğrenmenin önemini belirtmiştir (Toprakçı, 2005:142). 

 

Herbart ise eğitici öğretim anlayışını benimsemektedir. Özellikle sosyal 

sermayenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde eğitimin görevinin; insanları doğru 

tasarımlarla besleyerek, sağlam karekterli bireylerin yetiştirilmesine önem vermek 

olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda ahlak ve psikoloji bu amaçların 

gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır (Aytaç, 1980: 266-268). 

 

Flitner’den aktaran Günlü’ye göre (Günlü, 2002: 244); eğitim ve devlet 

karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler. J. J. Rousseau, eğitim ve siyasete 

ilişkin olarak insanın kendi doğası ile devlet sözleşmesi arasında bir gerilim 

görmüştür. Onun Emilie’i, soyut bir varlık olup en doğal biçimde kendi doğal 

özelliklerini koruyarak ve yetenekleri, karekteri dikkate alınarak eğitilmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla da eğitimin, gerilimleri azaltacak olan demokrasinin 

koşullarını sağlaması gerekliliği önem taşımaktadır. 
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Bu açıklamalar ışığında eğitim, ekonomik ve siyasal kararların daha doğru ve 

daha etkin verilmesine katkıda bulunur. 

 

Mevcut emek gücünün, üretim faaliyetleri içinde bulunurken bu faaliyetlerin 

gereğini yerine getirebilecek derecede bilgili olması gerekmektedir. Bir başka 

ifadeyle üretim faaliyetlerinin gelişmesi beraberinde emek gücünün nitelikli olmasını 

gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla emek gücünün toplumsal ve teknik iş bölümündeki 

iş alanlarının kriterlerine uygun olarak donatılması gerekmektedir (Althusser, 2003: 

157-158).  

 

Özellikle küreselleşme rüzgârının yansımaları eğitim üzerinde devletin sahip 

olduğu belirleyiciliğin, sermayenin belirleyiciliği yönünde değiştiğini göstermektedir 

(Ercan, 2005: 20). Bireylerin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak değerlendirilen 

eğitim hizmeti, bu hizmetin özelleştirilmesi neticesinde piyasa sürecine girerek 

fiyatlandırma mekanizmasıyla sadece bu hizmeti satın alabilenlerin 

faydalanabilecekleri bir hizmet niteliğine bürünmüştür. 

  

Eğitimin kapsadığı alanların genişletilerek tüm bireylerin yararlanabildiği ve 

toplumdaki eşitsizliği azaltacak yönde oluşturulacak eğitim politikalarının 

benimsenmesi toplumsal kalkınma yönünde önemlidir. 

 

Bu analizde eğitim kurumlarının amacı genel olarak toplumun ya da devletin 

ekonomik veya bürokratik ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerin yetiştirilmesidir. 

Dolayısıyla bu şekildeki bir talep bireylerin kendilerini iş olanağı sağlayabilecek 

alanlara yönlendirmelerine neden olmaktadır. İlk olarak zorunlu İlköğretim Yasası, 

Sanayi İnkılabı’nın ardından İngiltere’de uygulanmıştır. Böylece okullar ekonomik 

verimliliğin artması ve toplumsal istikrarın sağlanması amaçlarını gerçekleştirmeye 

başlamıştır. Bu şekildeki eğitim modeli bireyin doğal yeteneklerine göre olmayıp 

resmi eğitim modeli çerçevesinde uygulanan eğitim programlarını öngörmektedir. Bu 

eğitim modeli özellikle kalkınma hedefini gerçekleştirmek ve teknolojik gelişmeyi 

sağlamayı amaçlamıştır (Toku, 2005: 8-9).  
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1980’lerde uygulanan neoliberal politikalar, beraberinde kamusal hizmetlerin 

daraltılması gerekliliği yönünde tartışmaları gündeme getirmiştir. Sermayenin 

genişleme çabaları kamusal alanlara doğru olmakta ve kamusal hizmetler de bir 

daralmaya neden olmaktadır. Bu sermaye yanlı politikalar eğitimin kamusal 

niteliğinde önemli daralmalar yarattı ve eğitimin piyasalaşması sürecine girmesine 

neden oldu. Dolayısıyla kamusal hizmetlerde görülen daralma süreci sosyal 

harcamalarda da kesintiler yapılmasına neden oldu. 1980’lerde oluşan yeni liberal 

politikaların meydana getirdiği aşınmalar ve beraberinde küreselleşme akımlarının, 

ulusal ve sosyal devletlerin yeniden tanımlanmasında etken olduğu görüldü  
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1. 2. Dışsal Ekonomiler Olarak Eğitim 

 

Üniversiteler kendi tarihsel gelişimi içinde 20. yüzyıla kadar toplumun 

imtiyazlı gruplarının çocuklarını kapsamıştır. Üniversitelerin toplumun tamamına 

açılmasının gerekliliği ilk kez Ortega Y. Gassett tarafından 1936 yılında Madrid 

Üniversitesi’nde yapılan bir konuşmada ifade edilmiştir. Üniversitelerin tüm toplumu 

kapsaması özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dikkat çekici bir şekilde 

artmıştır. Diğer yandan gelişen teknoloji yüksek eğitim görmüş işgücüne olan talebi 

arttırmaktadır. Buna paralel olarak eğitimin aynı zamanda üniversite eğitiminin bir 

imtiyaz olmaktan çıkarılarak herkes için bir hak olması gerekliliği toplumsal ve 

ekonomik kalkınmada önemli olmaktadır. Bunlar da beraberinde, gelişen 

teknolojilerin ihtiyacını karşılayabilmek için üniversitelerin ve meslek 

yüksekokullarının kurulmasını gündeme getirmiştir (Gürüz, 1994: 100). 

 

Ortaçağda eğitim içerik yönünden gereken ilgiyi ve gelişmeyi 

sağlayamamıştır. Eğitim bileşeninin önemli iki ögesi olan hocalar ve öğrenciler 

dogma bilgileri tekrarlamakta ve skolastik bir eğitim anlayışı sözkonusu olmaktaydı. 

Dolayısıyla bilinmeyenleri icat etmek anlayışı mevcut değildi. Fakat tüm bu 

olumsuzluklara rağmen Ortaçağda eğitimin toplumsal fayda ilkesi önem 

taşımaktaydı. Dolayısıyla eğitimin hem bireysel hem de toplumsal faydaları eğitimin 

amacını belirlemekteydi. Bu anlayışa göre elde edilen bilgilerden bireyler kişisel 

olarak yararlanabildikleri gibi aynı zamanda eğitim sayesinde edindikleri bilgi ve 

deneyimlerini toplumsal hizmetlere yönelik olarak kullanmaları gerektiğinin farkına 

varmışlardır. Bu anlayışın gelişimiyle birlikte bilgi toplumsal alanlara kanalize 

edilmiştir. Böylece Avrupa’nın Paris, Oxford, Bologna gibi önemli merkezlerinde 

batı kültürünün gelişmesine yönelik yeni entelektüel toplumsal bilinç gelişmiştir. 

Böylece eğitim, gelişmenin en önemli dinamiği olarak değerlendirilmiştir (Charle & 

Verger, 2005: 32-33). Avrupa’da Rönesans ve Reform meşalesinin yanmaya 

başlaması bu yaklaşımların gelişmesiyle birlikte başlamıştır. Özellikle yeni oluşan 

entelektüel bilinç, toplumsal kalkınmada insan unsurunun gelişiminin 
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önemsenmesine yol açmış ve eğitimin dogmalardan uzaklaştırılmasında etken 

olmuştur.   

 

Daha genel olarak kamu eğitimi farklı sosyal gruplar arasında sosyal birliğin 

oluşmasını ve bireyler arasındaki etkileşimi ve ortak değerlerin kurulmasını 

destekleyebilir. Bu açılımla toplumun tamamını kapsayacak bir eğitim hizmeti, 

istikrarlı ve demokratik bir toplumun oluşumu yönünde pozitif dışsallıklar 

oluşturacaktır. 

 

Eğitim hizmeti dışsal ekonomiler oluşturduğundan bu hizmetin kamu kesimi 

tarafından desteklenmesi dışsal ekonomiler açısından önem taşımaktadır. 

 

Dışsal ekonomiler oluşturmada eğitim hizmetinin toplumun tamamını 

kapsamasını sağlayacak şekilde devletçe sunumu önem taşımaktadır. Böylece 

eğitimde etkenlik ve adaletin oluşumu sağlanabilecektir. Eğitim hizmetinin 

dışsallığının en üst düzeye çıkarılabilmesi, bireyin eğitimin yan amacını açığa 

çıkarmada aktif ve başarılı olmasına ve bunu yaşama uyarlayabilmesine bağlıdır. 

Örneğin bireyin düşünce ve davranışlarında toplumsallığı, kısa vadeli eğilimler 

yerine, uzun dönemli çözümlemeleri koyması ve böylece davranması eğitimin 

dışsallık boyutunu (dışsal kazancı) arttırabilir. 

 

Eğitimin sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlama gibi sosyal işlevlerine ek 

olarak aynı zamanda ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek yönünde yeni 

teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi esas 

alan ekonomik hedefleri de söz konusudur (Adem, 1994: 90). 

 

Eğitimdeki sosyal getiriler parasal özel getirileri aşabilir. Çünkü eğitimdeki 

dışsallıklar nedeniyle sosyal getiriler daha yüksek olabilir. Yüksek eğitim teknolojik 

ilerlemelere yol açarsa ya da eğitim daha fazla pozitif dışsallıklar üretirse bu 

durumda eğitim hizmeti sadece özel getirilerle değerlendirilmez. İleri teknolojinin 

üretilmesi ve kullanılması daha fazla beşeri sermayeyi gerekli kılar (Krueger & 

Lindahl, 2001: 1107). 
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1. 3. Beşeri Sermaye Dinamiği Olarak Eğitim 

 

Ekonomistler son zamanlarda bazı ülkelerin diğerlerinden neden daha hızlı 

büyüdüğünü anlamaya çalışmışladır. Çoğu ekonomistler farklı büyüme oranlarındaki 

en önemli ögenin ülkelerin beşeri sermaye stoklarında olduğunu görmüşlerdir. İlave 

olarak toplumun tüm bireylerine eşit fırsat sağlamada eğitim, temel bir malzeme 

olarak görülmektedir. Eğitimin bu faydaları şüphesiz ki bireylerin eğitime önem 

vermelerine ve eğitime devamlarını sağlamak yönünde zaman ve kaynak maliyetine 

katlanmaları sonucunu doğurmaktadır (Hanushek, 1998: 12). 

 

Özellikle eğitim ve diğer sosyal hizmetlere (sağlık, beslenme vb.) yapılan 

yatırımlar; bireylere, onların ailelerine ve bir bütün olarak da topluma doğrudan 

faydalar sağlar. Çünkü beşeri sermayenin birbiriyle ilgili bu farklı açılardan 

değerlendirilmesi karşılıklı ve çoklu pozitif dışsallıkları kuvvetlendirmektedir. 

Eğitim belki de bireylerin yaşam beklentilerini ve sağlıklarını etkileyen en önemli 

değişkendir (Psacharopoulos, 1996: 4). 

 

Neo-klasik teori bağlamında eğitim dışsallık yaratan, bölünebilir ve 

tüketimde rekabetin olduğu bir hizmettir. Eğitimin bireyde oluşturduğu meslek 

kapasitesi, bireye yaşam boyu gelir sağlamaktadır. Bu yönü ile eğitim bir meslek 

kazandırma alanı olarak değerlendirilmektedir. Üniversiteye giriş sınavlarında 

fakülte puanları, farklı fakültelere olan talebi yansıtmaktadır. Bu çerçevede farklı 

fakültelere olan talep yapısı da öğrencilerin mezun olduktan sonra yaşam boyu 

sağlayacakları potansiyel gelir beklentisini yansıtmaktadır. Toplumda gelir dağılımı 

eşit kabul edildiğinde ya da gelir dağılımı sorununun ihmal edilmesi durumunda, 

eğitim, bireye yarar sağlayan bir hizmet olması nedeniyle, eğitim hizmetinin 

bedelinin birey tarafından ödenmesi sonucuna ulaşılabilmektedir. 
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Eğitim ve beşeri sermaye çağdaş bir sanayi toplumunda en önemli üretim 

faktörü olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla üretim artışına neden olan eğitim için 

ayrılan kaynaklar ülke kalkınmasında en verimli kaynak sayılmaktadır. Günümüzde 

eğitim önemli bir beşeri sermaye geliştirme unsurudur. Eğitim sayesinde 

gerçekleştirilen bilimsel ve teknik ilerleme ve bunların ekonomi üzerindeki 

etkilerinin artışı eğitime verilen önemin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 

bilimsel ve teknik ilerlemeler yeni teknolojik oluşumları gündeme getirmektedir 

(Turçenko, 1979: 54-55). Bu konuda P. Drucker şunları ifade etmiştir: 

 

   “ Günümüzde eğitim tek gerçek sermayedir. Ulusal eğitimin gelişmesi 

önemli bir sermaye kaynağıdır; eğitim görmüş insanların sayısı, bilgilerinin 

niteliği ve onların kullanılması, zenginliğin üretilmesinde ülke kapasitesinin temel 

göstergeleridir.” (Turçenko, 1979: 55). 

 

Eğitilmiş bireylerden oluşan toplumlar, eğitilmemiş bireylerden oluşan 

toplumlara gore daha avantajlıdır. Eğitilmiş bireylerden oluşan toplumlarda, 

bireylerin siyasal davranışlarından, birbirlerine karşı olan davranışlarına kadar tüm 

alanlarda toplumsal yarar ortaya çıkmaktadır. Piyasa kuralı çerçevesinde, hizmetin 

toplumsal yarar bölümünün toplum tarafından karşılanması gerekmektedir. Toplanan 

vergilerden bir bölümü bütçe yardımı şeklinde eğitim kurumlarına aktarılarak, 

hizmetlerin toplumsal yarar bölümü karşılanmış olur.          

 

Bilgi ve uzmanlık paralelinde gerçekleştirilen insan merkezli ekonomik 

gelişme, beraberinde teknolojik ve bilimsel bilginin gelişmesini gerekli kılıyorsa bu 

durumda kalkınma ancak beşeri sermayenin gelişmesi ile gerçekleştirilebilecektir 

(Ercan,  2005: 27). 
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1. 3. 1. Teknolojik Gelişim ve Beşeri Sermaye  

 

Toplumsal koşulların yeniden yaratılmasında ortaya çıkan sınıfsal yapı eğitsel 

çıktıların farklılaşmasına neden olmaktadır. Eğitimin somut bir sonucu olan 

teknolojiler, teknolojiyi kullananlar ve sonuçları açısından tarafsız değildir. Bir 

eğitim sistemi tüm adaylara eşit fırsatlar sunuyor olsa bile okul sistemi dışında aile 

ve sosyal çevreden aktarılan genel kültürdeki eşitsizlikler nedeniyle sınırlı bir eşitlik 

söz konusudur (Amin, 1997: 199). Dolayısıyla bu sınıfsal farklılığın giderilmesinde 

devlet tam da bu noktada devreye girmeli, aile ve çevresel koşulların farklılığını 

giderecek eğitsel plan ve politikalar devreye sokmalıdır.  

 

Teknoloji, teknolojiyi kullananlar açısından ve teknolojinin yarattığı sonuçlar 

açısından tarafsız görülemez. Çünkü teknoloji kullanımı eğitimin bir ürünü olup 

bireysel kapasitelere bağlıdır. Oysa eğitimin her aşamasını hiçbir engel olmadan 

ulaşma şansı bulunan bir toplumda eğitim hizmeti alanların farklı aile yapıları ve 

çevre koşullarına bağlı olarak farklı eğitsel çıktılar oluşur. Eğitsel çıktıların farklılığı 

teknoloji kullanımını farklılaştıracağından teknoloji üretimde objektif bir girdi olarak 

kabul edilemez. Bu durumda teknolojinin yarattığı sonuçlar da doğal olarak 

toplumdaki sınıfsal farklılığı gidermez, tam tersine derinleştirebilir. 

    

Üretimi yeni teknolojilerle gerçekleştirmek için yapılan harcamalarla birlikte 

ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerçekleştirilen harcamalar ekonomi 

içinde aynı öneme sahip eşdeğerli yatırımlar olarak değerlendirilmektedir (Turçenko, 

1979: 51-52). Dolayısıyla eğitime yapılan harcamalar ekonomik ve toplumsal 

kalkınmayı eşanlı olarak yükseltecektir. 
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Küreselleşmenin ekonomik ve kültürel boyutu ve beraberinde yaşanan 

teknolojik gelişmeler eğitimin ekonomideki önemini arttırdı. Gelişen ekonomiler, üst 

düzeyde teknik becerilerin ve bilgilerin sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

durumda eğitime verilen ağırlığın planlanmasını gündeme getirmektedir. Özellikle 

eğitim Güneydoğu Asya’da ekonomik performansın arkasındaki gücü 

oluşturmaktadır (Günlü, 2002: 251). 

 

Sosyo-ekonomik ve teknolojik yapıya uyum sağlayacak eğitim sisteminin 

gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar bir yatırım olarak önem taşımaktadır. 

Burada ki eğitim harcamaları gerekli olan insan gücünü yetiştirmek ve eğitimdeki 

etkinliği gerçekleştirmek için gerekli olan eğitim altyapısına ilişkin harcamalardır 

(Saatçioğlu, 1994: 173). 

 

Gelişmiş ülkelerde temel üretim alanlarının bilgiye dayalı olması beraberinde  

teknolojilerin gelişmesini de  sağlamıştır. Bu gelişme eğitime verilen önemi daha da 

arttırmış ve eğitimli insan gücünü ekonomilerin merkezine koymuştur. Kalkınmada 

temel üretim faktörünün bilgi olması ve bilgiye dayalı teknolojilerin gelişmesi ise 

öğrencilerin sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu şekilde bilgiyi üretebilecek insan faktörünün gelişmesi de mümkün 

olmaktadır.  

 

Bilimin çağlar boyu gelişim serüvenine baktığımızda bu gelişmenin 

toplumsal kaynakların bilim ve teknolojiye ayrılmasıyla gerçekleştiğini görmekteyiz. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bilim ve teknolojinin gelişimi kamu fonlarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla günümüzde bilim ve tekniğin gelişimi ülkelerin bu 

alana ne kadar kaynak ayırdığıyla ilgilidir. Bu çerçevede ekonomik büyümede 

toplumların fert başına milli gelirinin artışında bilim ve teknoloji önemli bir rol 

oynamaktadır. Sanayileşmiş ülke ekonomilerinde bilim ve teknolojiye ayrılan 

kaynaklar yüksek getiri sağlamaktadır. Bu açıklamalar ışığında bilimsel alana 

yapılan harcamalar toplumların ekonomik gelişmesi bakımından en verimli yatırım 

alanlarını oluşturmaktadır (Pamuk, 1994: 53-54). 
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M. Dobb (1965: 32-33), öncelikle iktisatçılar arasında kalkınmanın özel 

teşebbüslerin faaliyetleriyle mi gerçekleştirilmeli yoksa devlet tarafından yürütülecek 

bir planlamayla mı gerçekleştirilmelidir sorusunun önem taşıdığını ifade etmektedir. 

Eğer kalkınmada özel teşebbüsler önem taşıyacaksa bu durumda Dünya Bankası gibi 

uluslararası kurumlar aracılığıyla az gelişmiş ülkelere yapılan teknik yardımlardan ve 

borç paralardan yararlanmak mümkün olacaktır. Fakat çoğu iktisatçı kalkınmanın 

devlet ve hükümet kurumları kanalıyla yapılmasının daha uygun olacağını 

belirtmektedirler. Buna karşılık devlet harcamalarıyla yapılan yatırımlara karşı olan 

taraflar ise özellikle şunu savunmaktadırlar: Bu durumun özel sektörün hevesini 

kıracağını, yabancı sermayeyi kaçıracağını, iktisadi olmayan politikalara ve 

savurganlığa yol açacağını belirtmektedirler.  

 

Ancak özellikle IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar kalkınma 

programlarına dahil edildiklerinde ülkelerin kendi sosyo-ekonomik yapıları gözden 

uzak tutulmakta ve uygulanan kalkınma programları yoksulluğu daha da 

derinleştirmektedir. Aynı zamanda verilen borçların büyük bir kısmı borç faizlerini 

ödeyebilmekte ve eğitim gibi ciddi yatırımlar yapılamamaktadır. 

 

Eğitim bir yatırım olarak ele alındığında doğal olarak hemen şöyle bir soru 

akla gelmektedir. Alternatif yatırım türleriyle karşılaştırıldığında eğitim yatırımının 

kârlılığı nedir? Böyle bir karşılaştırma farklı düzeylerdeki eğitimin ve bireylerin 

eğitime olan talepleri doğrultusunda kamu fonlarının dağılımındaki öncelikleri 

etkileyebilir (Psacharopoulos, 1995: 1). 

 

Burada da belirleyici olarak eğitimin özel getiri oranları ve sosyal getiri 

oranları gösterilebilir. 

 

Bu bağlamda eğitim sisteminin toplumdaki eşitsizlik derecesini giderecek 

şekilde tüm çocuklara eşit fırsatlar sunarak bu sistemdeki eşitsizlik derecesini görece 

azaltması gerekmektedir. Bu çerçevede eğitim hizmetinin toplumsal yeniden üretimi 

gerçekleştirirken sosyal eşitsizliği gidermedeki önemi ortaya çıkmaktadır. 
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1. 3. 2. Bilimsel- Teknik Devrim 

 

Tarih boyunca eğitimin en önemli yönelimlerinden biri bilim ve endüstrinin 

büyümesi olmuştur. Bu anlamda bir toplumdaki beşeri sermaye stoku önem 

taşımaktadır. 

 

Beşeri sermaye, bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri, gelirindeki ve yaşam 

şartlarındaki gelişmeyi ifade eden maddi refah olarak tanımlanabilir. Emeğin elde 

ettiği beşeri sermaye birikiminin emeğin verimliliğini arttırdığına inanılır; fakat 

beşeri sermaye birikimi daha büyük bir şekilde ekonomik büyümeyi 

desteklemektedir. Bu nedenle beşeri sermaye, üretimde daha önemli bir faktör olarak 

kabul edilebilir. Beşeri sermaye yalnızca emek gücünün niteliğini ölçmez, aynı 

zamanda bir ülkenin kalkınma düzeyinin de önemli bir göstergesidir.  Türkiye’de 

1970-1990 dönemlerini kapsayan yirmi yıllık sürede emek gücünün eğitsel 

başarılarındaki gelişmeleri önemlidir. Eğitimin ortalama süresi 1970’de 2.72 yıldan 

1990’da 5.29’a yükselmiştir (Tansel & Güngör, 1997: 1). Beşeri sermaye, nüfusun 

formel ve informel eğitim yoluyla elde ettiği bilgi ve becerileri içermektedir. 

 

20. yüzyıl bilimsel-teknik devrim alanında önemli gelişmelere tanık olmuştur. 

Bilimsel-teknik devrim sosyalist ve kapitalist ülkelerde hızla ilerleme gösterirken 

aynı zamanda gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de önemli olmaya başlamıştır. 

Bilimsel-teknik devrimin en önemli özelliği, yeni teknolojiler ve yeni alanlar 

yaratmakta ve üretim yöntemlerinde sağladığı değişikliklerle ülke ekonomilerinde 

verimlilik yaratmaktadır (Turçenko, 1979: 1).  

 

Bilimsel-teknik devrimin özünü, bilim ve teknikteki köklü değişikliklerin 

birbirini karşılıklı olarak etkilemesi oluşturmaktadır. Örneğin nükleer enerjinin 

gelişmesi, uzayın keşfi, genetikteki büyük keşifler vb. Bu bağlamda teknikteki büyük 

değişimi üretim güçlerinin bütün maddi ögelerindeki büyük değişim olarak anlamak 

gerekir (Turçenko, 1979: 2). 
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Teknik süreçler için gerekli olan bilimsel bilgi ve yeni icatlar ulusların 

büyüklüğü ve refahı için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda eğitim tüm faydaları 

dikkate alınarak yönlendirilmiş olsaydı bilim ve endüstriyel tekniklerin faydası, 

geleneksek alanlara yapılan yatırımın faydasından daha fazla olurdu (Russel, 1993: 

124). 

 

Ayrıca Japonya, Tayvan gibi Asya ekonomilerinde son on yıldaki büyümede 

beşeri sermayenin önemine çarpıcı bir biçimde dikkat çekilmiştir. Doğal kaynaklar 

vb.’den yoksun olan bu ülkeler hemen hemen tüm enerji kaynaklarını ithal 

etmektedirler. Asya Kaplanları olarak ifade edilen bu ülkeler, iyi yetiştirilmiş, 

eğitilmiş, çalışkan, işine bağlı emek gücüne önem vererek hızla büyümüştür. Bu 

durum kesinlikle rastlantısal değildir. Bu durumda, Japonlar çalışanların eğitimine 

daha fazla para ve zaman harcayarak teknolojilerini hızla geliştirmeye başlamışlardır. 

Örneğin Japonlar’ın istihdam sistemleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük 

şirketleri meydana getirmiştir (Becker, 1993: 24). 
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1. 3. 3. Türkiye’de Nüfusun Eğitim Durumuna Göre 

İşgücü Yapısı 

 

Türkiye 1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin gerektirdiği insangücü 

talebine yönelik yeniliklerin farkına varmıştır. Ancak burada Türkiye açısından 

önemli olan bir nokta da halkının eğitim-öğretim ve kültür düzeyi açısından 

düşüklüğü dikkat çeken bir özellikti. Buna karşın Türkiye eğitim açısından yeni 

çağın gereklerini yerine getirememektedir. Bu çerçevede küreselleşme sadece 

sermayenin serbest dolaşımı, devletin küçülmesi ve özelleştirme talepleriyle kendini 

göstermedi.  Aynı zamanda bu ekonomik taleplerin ötesinde insana ilişkin yeni 

talepler yarattı. Küreselleşmeyi yaratan merkez ülkelerin talepleri birey kavramını 

öne çıkarmaktadır (Kazgan, 2004: 338-339) 

 

 Böylece önemli olan bireydir anlayışı çerçevesinde sosyal harcamalarda 

kesintiler ve daha da özelde eğitime ayrılan kaynaklarda ciddi kesintiler oluştu. 

Küreselleşmenin işgücüne ilişkin beklentileri düşünüldüğünde yukarıda da ifade 

edildiği gibi önemli olan bireydir anlayışı kendini göstermiştir. 

 

  Küreselleşmeyle birlikte birey, çağın getirdiği yeni teknolojik donanımlara 

ilişkin temel özellikleri taşımalıdır. Yeniçağın gereklerine uygun olarak ve 

uluslararası eğitim standartlarındaki anlayışa paralel; gelişmeci, sorgulayıcı ve 

yaratıcı bireyler amaçlanmalıdır. Bundan böyle kas gücüne dayalı işlerde çalışan 

vasıfsız işçiye gereksinim yoktur ve bu insanların küreselleşme rüzgârıyla üçüncü 

dünyanın karanlıklarına savrulması kaçınılmaz olmaktadır (Kazgan, 2004: 339). 

  

Bu çerçevede Türkiye’deki bozuk olan eğitim yapısına ilişkin bakış açısını 

mesleki-teknik liseler ve genel liseler açısından ele aldığımızda Tablo 6 durumu 

özetlemektedir. Aynı zamanda Tablo 7 ile de mesleki teknik liseler ve genel liselerin 

işgücüne katılım oranlarını ve işsizlik oranlarını da ele alacağız. 
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Tablo 6: Türkiye’de  Meslek Liseleri ve Genel Liselerin 

                     Toplam Nüfus İçindeki Payı  

 

              Kaynak: TÜİK İstatistik Yıllığı, 1970-2002, Ankara. 

  

Tablo 6’nın da yansıttığı gibi mesleki- teknik liseler ve genel liselerin toplam 

nüfus içindeki dağılımında ciddi bir oran değişikliği sözkonusu değildir. 

  

Eğitim durumu itibariyle mesleki-teknik liseler ile genel liseler işgücüne 

katılım oranı açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki Tablo 7 oluşturulabilmektedir. 

 
 

Tablo 7: Türkiye’de Mesleki-Teknik Lise ve Genel Lise Mezunlarında 

                                    İşgücüne Katılım Oranı 

Yıllar Mesleki-

Teknik Lise 

Genel 

Lise 

1990 70,9 60,8 

1995 70,1 57,3 

2000 65,2 50,4 

2001 65,2 50,4 

2002 49,8 64,5 

Kaynak: TÜIK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 1990-2002, Ankara. 

 
 

    

 

  

 

Yıllar    Mesleki-

Teknik Lise 

Genel 

Lise 

1970    0,01   0,01 

1975    0,01   0,02 

1980    0,02   0,03 

1985    0,008   0,01 

1990    0,01   0,01 

1995    0,02   0,02 

2000    0,01   0,02 
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Aynı zamanda sözkonusu karşılaştırma işsizlik oranı açısından bakıldığında 

mesleki-teknik liselerdeki işsizlik oranının görece genel liselere kıyasla daha düşük 

olduğu görülmektedir. İstihdam edilebilirlik açısından mesleki- teknik lise 

mezunlarının daha geniş kapasitede istihdam edilebildikleri görülmektedir.   

 

 

Tablo 8: Türkiye’de Mesleki-Teknik Lise ve Genel Lise Mezunlarının 

                                         İşsizlik Oranı 

Yıllar Mesleki-

Teknik Lise 

Genel 

Lise 

1990 9,6 19,4 

1995 14,5 14,1 

2000 12,3 18,0 

2001 13,3 13,3 

2002 14,8 14,6 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 1990-2002, Ankara. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

II- EKONOMİK KALKINMA VE EĞİTİM İLİŞKİSİ 

 

2. 1. Eğitim Hizmetinin Getirisi 

 
Eğitimin parasal ve parasal olmayan faydaları vardır. Parasal olmayan fayda; 

topluma yayılan sosyal fayda olup, parasal fayda ise bireye ve firmaya yayılan ve 

piyasada ölçülen özel faydadır. Eğitimin getiri oranı bir bütün olarak toplumsal getiri 

oranı ve bireysel getiri oranı olarak değerlendirilebilir. Özel getiri oranı; toplumsal 

getiri oranından farklı ve ayrı olduğundan toplam maliyetler bireyler ve toplumlar 

tarafından karşılanmaktadır (Tuijnman, 2005: 72).  

 

De La Fuente’den aktaran Tuijnman (Tuijnman, 2005: 73-74), Avrupa 

Komisyonu’nun, Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili iki yeni çalışma yaptırmış olduğunu 

belirtmektedir.  Bu çalışmada eğitimin getirisi, eğitimdeki ilave bir yıllık artışla ilgili 

olarak hesaplanmıştır. Bu getiri ilkokul öncesindeki informel öğrenme ya da iş 

deneyimi nedeniyle eğitimdeki olası nitelik farklılıkları hesaba alınmaksızın 

hesaplanmıştır. Özel getiri oranlarının ölçümü daha kolaydır. Faydalar vergi sonrası 

getirilerle bireylere yöneliktir. Maliyetler önceden belli olan gelirler ve öğrenciler 

tarafından yüklenilen doğrudan maliyetlerden hesaplanmıştır. Eğitimdeki sosyal 

getiri oranı; toplam ekonomik kazançlar ve eğitimin topluma olan toplam 

maliyetlerine dayanılarak hesaplanmıştır. Bu oranı doğru olarak tahmin etmek daha 

güçtür.  Çünkü bu oranın en uygun şekilde eğitimin, teknolojik ilerleme oranı ve 

emek gücünün katılımı üzerindeki etkileri gibi dışsal etkileri de içermiş olması 

gerekirdi. 2003 yılında yapılan bu çalışmada 15 AB ülkesi için eğitimin ortalama 

özel getiri oranı bir bütün olarak % 10’a yakındır. Eğitimin özel getiri oranı 

karşılaştırmalı olarak İsveç’te düşüktür. Sözkonusu çalışmada, sosyal getiri oranı 

Finlandiya’da % 8,3, Portekiz’de % 11,5’dir. AB ortalaması ise % 9,7’dir. 1990’ların 

ortalarına ilişkin Avrupa Ülkeleri’ne yönelik durumu yansıtan bu çalışmada eğitimin 
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sosyal getiri oranının genellikle sabit sermaye yatırımlarındaki getirileri aştığını 

söyleyebiliriz. 

 

 

Grafik –1 

Eğitimin Getiri Oranıyla Sabit Sermayenin Getiri Oranının Karşılaştırılması 
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Kaynak: De La Fuente’den aktaran Tuijnman, Albert: “The Effects of Education and Skills on Wage 
Returns and Economic Growth”, Education and Economic Development, Stockholm University, p. 74, 
Stockholm, 2005. 
 

 

Aynı şekilde De La Fuente’den aktaran Tuijnman (Tuijnman, 2005:76), 

eğitimin bireyler ve toplumlar için kârlı bir yatırım olduğunu belirtmektedir. İlgili 

çalışmada eğitimin ilave bir yılı, bireysel ücretleri 14 AB ülkesinde yaklaşık % 6,5 

arttırmakta, buna karşın emek piyasalarının daha az düzenli olduğu ülkelerde ise % 9 

arttırmaktadır. Bununla birlikte hem eğitim süresi hem de okur-yazarlık oranı beşeri 

sermayenin göstergelerindendir. Aynı zamanda benzer ülkelerdeki eğitimin özel ve 

sosyal getirilerinin karşılaştırılmalarına yönelik çalışmayı Grafik 2 yardımıyla şöyle 

özetleyebiliriz.  Grafik 2’de de görüldüğü gibi İngiltere’de çarpıcı şekilde özel getiri 

oranları sosyal getiri oranlarından yüksektir. 
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Grafik-2 

1990’ların Ortalarında Eğitimin Sosyal ve Özel Getiri Oranı 
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 Kaynak: De La Fuente’den aktaran Tuijnman, Albert: “The Effects of Education and Skills on Wage Returns and 
Economic Growth”, Education and Economic Development, Stockholm University, p. 75, Stockholm,2005. 

 

 

Bireylerin yeteneklerinin tahmin edilmesindeki ortak yaklaşım formel eğitim 

sistemi üzerine yoğunlaşmaktadır. Formel eğitim sisteminin bilgi ve becerilerin 

yaygın gelişimini destekleme konusunda daha büyük katkı yaptığına inanılmaktadır. 

Beşeri sermaye değişkenleri olarak; eğitim süresi, okur-yazarlık oranı, okula kayıt 

oranı sayılabilir (Tansel & Güngör, 1997: 2-3). 

 

Türkiye’de 1970-2000 yıllarını kapsayan beşeri sermayenin oluşum yeri 

olarak ifade edebileceğimiz üniversite mezunlarının, toplam nüfus içindeki oranını 

Tablo 9 yardımıyla şöyle gösterebiliriz 
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                         Tablo 9: Türkiye’de Üniversite Mezunlarının 

                                            Toplam Nüfus İçindeki Oranı 

Yıllar Üniversite Mezunlarının Toplam Nüfus 
İçindeki Oranı(%) 

1970 0,00 
1975 0,00 
1980 0,02 
1985 0,02 
1990 0,03 
1995 0,04 
2000 0,04 

                      Kaynak:TÜİK: TÜİK İstatistikleri, 1970-2002, Ankara.  

 

 Tablo 9’da görüldüğü gibi Türkiye’de toplam nüfus içindeki üniversite 

mezunlarının payı oldukça düşüktür. Bu anlamda Türkiye beşeri sermaye stoku 

oluşturmakta yetersiz olup dünya ölçeğinin oldukça gerisindedir. Aynı zamanda 

Türkiye’de eğitime daha fazla kaynak ayrılarak, devlet harcamalarındaki önceliklerin 

değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece gelecekteki nüfusun daha yüksek beceriler 

elde etmesi mümkün olacaktır. 

 

Türkiye’de üniversiteye katılım düzeyini OECD Ülkeleri’yle karşılaştırmalı 

olarak Grafik 3 yardımıyla şu şekilde gösterebiliriz. 

 

Grafik- 3 

                                             Ülkeler İtibariyle Üniversite Eğitimine Katılım Düzeyi                
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 Kaynak: OECD:  Education at a Glance 2005, OECD Indicators, 2005. 

 (Çevirimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/22/35/35282639.xls,12.08.2007. 
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Grafik 3’te de görüldüğü gibi üniversite eğitimine en yüksek katılım düzeyi 

Kore’de bulunmaktadır. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş nüfus, ülkelerin ve bireylerin 

sosyal ve ekonomik refahında önemlidir. Eğitim toplumdaki ve ekonomilerdeki etkin 

katılımı sağlamak için bilgi, beceri ve yeteneklerin bireyler tarafından elde 

edilmesinde anahtar bir rol oynar. Nüfusun eğitime katılım düzeyi çoğunlukla beşeri 

sermaye stoku olarak kullanılmıştır.  Aynı zamanda Kore ve Japonya gibi ülkelerde 

gerçekleşen teknolojik gelişmeler, bu ülkelerin  eğitime ve araştırma- geliştirmeye 

ayırdıkları kaynaklarla yakından ilgilidir. 

 

 Ülkelerde nüfusun yüksek eğitime katılım oranlarının yüksekliğinin şimdiki 

nesillerden gelecekteki nesillere geçtiği görülmüştür (OECD, 2006a: 13). Ayrıca 

Grafik 3’e bağlı olarak şunları da ifade edebiliriz: İçsel büyüme teorilerinde, 

gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için aktif politikalar 

uygulamaları gerekmektedir. Bu alanda öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu ve 

yüksek katma değer oluşturan beşeri sermaye yatırımları önemli olmaktadır (Yülek, 

1997: 2).  Üretim alanındaki emeğin yaparak öğrenme kapasitesi de yükselir (Arrow, 

1962: 156). 

 

Gelişmekte olan ülkelerin, statik mukayeseli üstünlükler yerine dinamik 

mukayeseli üstünlüklerin oluşturulmasına yönelik politikalar uygulamaları 

gerekmektedir. Bir ülkenin belli sektörlerdeki  yatırımlarda uzmanlaşması   o sektöre 

ilişkin alanları öğrenmelerine neden olacaktır. Bu durum beraberinde birim 

maliyetleri düşürüp kaliteyi arttıracak ve ilgili alanda mukayeseli üstünlüğün 

yaratılmasını sağlayacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında içsel büyüme teorilerinin 

Uzakdoğu Ülkeleri’nin gelişimlerinin açıklanmasında kullanılıyor olması hiç de 

şaşırtıcı değildir (Yülek, 1997: 2). 

 

Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim reformlarından beklentileri sermayenin 

verimliliğini yükselten bir yatırım türü olarak ele aldığımızda öncelikle eğitim-üretim 

ilişkisinin kurulması şeklinde belirleyebiliriz. Bu bağlamda eğitim hizmeti sabit 

sermaye ile birleşerek emeğin yeniden üretimini sağlayıp verimliliğini 

arttırabilecektir. Bu durum beşeri sermaye oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ancak 
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bu beklentilerin gerçekleşmesi somut olarak eğitimin üretim sektörünün ihtiyaçları 

doğrultusunda yeniden yapılandırılmasıyla ve özellikle mesleki eğitime ilişkin 

uluslararası standartlar getirilmesiye mümkün olmaktadır. Türkiye’de bir bütün 

olarak ekonomiye yansıyan eğitimdeki bu beklentileri gerçekleştirebilmek için 

eğitim sektörünün önceliklerinin yeniden belirlenmesi ve eğitime yönelik 

kaynakların yeniden dağılımı gerekmektedir. Türkiye eğitim sistemine ilişkin 

sorunları çözümlediğinde ortalama yaşam standartları önemli şekilde artacak, beşeri 

ve sosyal sermaye birikimi sağlanacak ve verimliliğinin artması daha hızlı adımlarla 

gerçekleşecektir. 

 

2. 2. İçsel Büyüme Kavramı 

 
Özellikle 1980’li yıllarda eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 

teknolojik yenilikler ve devletin yeniden keşfedilmesi yönündeki politikalar 

ekonomik büyüme kavramını ve bu kavramın belirleyicilerini özellikle eğitim ve 

gelişmişlik üzerindeki etkisini belirtmesi açısından tekrar ele almayı gerekli kılmıştır 

(Berber, 2004: 138). Bu gereklilik tezde ekonomi biliminde önem taşıyan içsel 

büyüme kavramını, ekonomik kalkınmayı açıklamakta özellikle beşeri sermaye 

yoğunluğuna dikkat çekmesi bakımından değerlendirmektedir.  

 

Eğitim ve bilgi, içsel büyüme modellerinde büyüme için merkezi bir öneme 

sahiptir. Aslında burada önemli olan zamanın eğitim aracılığıyla beşeri sermaye 

birikimi için tahsis edilmesidir. Düşük gelirli aileler, çocuklarının okula devamı için 

para ve zaman harcayarak tüketimde bulunmalarından çekinmektedirler. Ailelerin bu 

yöndeki çekinceleri, devlet birimlerince sübvansiyonlar verilerek ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. Devlet; ailelere ve öğrencilere zamanlarını eğitime 

ayırmaları yönünde müdahale yapabilmektedir (McMahon, 1999: 5). 

Bu bağlamda içsel büyüme teorilerinin neo-klasik teoriden farkı; eğitim, 

kamu politikaları, vergi, gelir dağılımı, sağlık vb. gibi faktörlerin uzun dönemde 

ekonomik büyüme üzerindeki  etkilerini dikkate almasıdır. İçsel büyüme teorilerinde 

optimal büyüme oranına ulaşabilmek için beşeri sermaye üretimi açısından devlet 

müdahalesi gerekli görülmektedir.   
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Kamu politikasında mal ve bilgi alışverişini kolaylaştıran ekonomik  

altyapıya ilişkin oluşumları devlet gerçekleştirmelidir. Bununla birlikte hem yeni 

bilimsel üretim faaliyetlerinin ve hem de araştırma-geliştirme faaliyetlerinin özel 

getirisi sosyal getirisinden düşük olduğundan, ekonomide pareto-optimal olmayan bir 

durum oluşacaktır. Bu çerçevede devletin optimumu sağlayabilmek için müdahale 

etmesi özellikle dışsallıklar açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda devlet, 

bireyleri oluşan yeni teknolojik donanımlarla uyumlu hale getirebilmek için temel 

eğitime de önem vermelidir. Bu çerçevede kamu politikası bağlamında devletin 

görevlerini şu şekilde belirtebiliriz: Eğitim alanındaki yatırımları arttırmak ve AR-

GE sektörüne sağlanacak teşviklerle bilginin üretim ve yayılımını gerçekleştirmektir 

(Berber, 2004: 146). 

 

Eğitim hizmetinin devletin olması halinde sunumuyla, devlet olmaksızın 

sunumunu fayda imkanları eğrisiyle şu şekilde gösterebiliriz.  

 
 

                Şekil 1:  Eğitim Hizmetleri Sunumu 
         1.Bireyin

          Faydası 

B

            A

           E

    Eğitim Hizmetinin Devletin      Eğitim Hizmetini Devletin sunması Halinde

    Olmaması Halinde Sunumu      Fayda İmkanları Eğrisi 

2.Bireyin 

Faydası

              Kaynak: Stiglitz, Joseph E.:  Kamu Kesimi Ekonomisi, Çev: Ömer Faruk Batırel, Marmara 
Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul, 1994, s.152. 
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Devletin eğitim hizmetini sunmaması durumunda denge “E” gibi bir noktada 

sağlanabilir. Devletin olması halinde her iki birey, devlet arzının olmayışına göre 

daha iyi durumda olabilir. Her iki birey “A” noktasında  “E” noktasına göre daha iyi 

durumda olacaktır. “B” noktasında ise devletin eğitim hizmetini sunması halinde, 

belli ölçüde sınırları çizilmedikçe bir grubun bu gücü bir başka gruptan avantaj elde 

etmek için kullanabilmektedir. Dolayısıyla devletin cebir gücünü kullanması bütün 

bireyleri daha iyi duruma getirme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda eğitim 

hizmetinin devletçe sunumu bütün bireylerin bu hizmetlerden faydalanması 

sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda devlet cebir gücüyle bazı bireyleri, 

diğerlerinin aleyhine daha iyi duruma getirme yetkisine de sahiptir (Stiglitz, 1994: 

152). 

 

İçsel büyümenin çerçevelerini; ekonomik büyüme (fiziksel sermaye 

yatırımları ve kişi başına büyüme), nüfus ve sağlık (nüfus artış hızı, uzun yaşam 

süresi, bebek ölüm oranları), demokratikleşme ve insan hakları (demokratikleşme, 

insan hakları ve politik denge), yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması (kırsal 

yoksulluk, kentsel yoksulluk, gelir eşitsizliği), çevre (orman ve hayvanların 

korunması, hava ve su kirliliği), suç ve uyuşturucu kullanımı, emek gücünün katılımı 

(kadın emek gücünün katılımı, tarımdaki emek gücü yüzdesi ve emek gücünün 

toplam katılım oranı) ve eğitimdeki kayıt oranları (İlköğretim ve yüksek öğretimdeki 

kadın ve erkeklerin katılım oranları, GSYIH’nın yüzdesi olarak eğitimdeki 

yatırımlar) şeklinde belirtebiliriz (McMahon, 1999: 11) 

 

Belirlenen bu çerçevede özellikle eğitim, sağlık ve teknolojik altyapı 

yatırımlarına yönelik olarak gerçekleştirilen harcamalar, beşeri sermaye oluşumuna 

katkıda bulunmaktadır. Bu altyapı sektörlerini geliştirmek için yapılan harcamalar 

aynı zamanda AR-GE faaliyetlerinin gelişmesini de beraberinde getirmektedir. AR-

GE faaliyetleri sonucunda yeni ürünler ortaya çıkmakta ve daha etkin üretim 

yöntemleri geliştirilmektedir. Birbirini besleyen bu süreç Schumpeter anlamda 

yenilikleri oluşturarak ekonomik büyümenin beşeri sermaye odaklı gerçekleşmesini 

sağlamaktadır (Berber, 2004: 139-140). 
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2. 2. 1. İçsel Büyüme Teorilerinin Beşeri Sermaye İlişkisi 

 

İçsel büyüme neoklasik teoriden farklı olarak, ekonomik büyümenin 

ekonominin içsel dinamiklerine bağlı olarak gerçekleştiği görüşü üzerine 

oturtulmaktadır. Neo-klasik yaklaşımdan farklı görüşlerin ortaya atılmasında, 

özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde 1950’lerden sonra hızlı kalkınma 

gerçekleştiren ekonomilerin incelenmesi önemli rol oynamıştır. Farklı ekonomilerin 

gelişmişlik düzeyi itibariyle birbirine yakınlaşmasını Neo-klasik teori ancak dışsal 

faktörlerle açıklamaya çalışıyordu. Buna göre bazı ekonomilerin hızlı kalkınma 

gerçekleştirmesi ancak teknolojide gerçekleştirilen hızlı gelişme ile açıklanmaya 

çalışılıyordu (Yülek, 1997: 1)  

 

İçsel büyüme teorileri zaman içinde iktisatçıların ilgilerini çeken bir alan 

olmuştur. Neo-klasik yaklaşım özellikle teknolojik gelişmenin dışsal bir değişken 

olduğundan bahsetmektedir. Oysaki içsel büyümede teknolojik gelişme ekonomik 

sistemin içinde oluşmakta ve sistem içi bir mekanizma olduğu görüşü egemendir. Bu 

nedenle özellikle az gelişmiş ülkeler açısından beşeri sermayede gelişmişlik düzeyini 

yakalayabilmek için, eğitim, araştırma-geliştirme, bilgi üretimi, teknolojik gelişme 

önem taşımaktadır. 

 

Neo-klasik görüş üretim faktörleri ile milli gelir arasındaki ilişkiyi şöyle 

formüle ediyordu. 

 

Y=A(t) K1-β Lβ 

 

Formülde “Y” milli geliri, “A” zaman faktörüne bağlı olarak teknolojiyi, “K” 

sermayeyi, “L” ise emeği göstermekteydi. Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna ilave 

edilen teknoloji “A”, zaman faktörüne bırakılarak, dışsal bir öge olarak alınmıştır. 
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Büyüme olgusu ile sistematik olarak ilgilenen ilk iktisatçı Schumpeter olarak 

bilinir. Schumpeter’in öğrencisi Solow, eğitim ve onun sanayiye uygulanması olan 

teknolojinin ekonomik büyümedeki rolünü öne çıkarmıştır. 

 

Neo-klasik görüşe bağlı kalmış olan Rostow’da büyüme konusuna eğilmiş ve 

ekonomik büyümenin aşamalar halinde gerçekleşeceği fikrini ortaya atmıştır 

(Rostow, 1952). 

 

Solow, Harrod Domar büyüme modeline “beşeri sermaye” unsurunu ilave 

ederek eğitim katkılı büyüme formülü ile uzun dönemde ekonominin genel 

verimliliğinin düşmesinin önlenebileceğini göstermiştir.  

 

Romer bir firmada geliştirilen teknolojinin tüm ekonomiye yayılarak, 

ekonomik büyümeye katkı yapacağını savunmuştur. Romer’in önerdiği formülü 

şöyle gösterebiliriz (Romer,1994:5).  

 

Y= A (K, L) Kj
1-β Lj

β 

 

Formülde (j) firmasındaki emek ve sermaye kullanımı,( β) üs değerine bağlı 

olarak firmanın gelirini arttırırken, ekonominin teknolojik düzeyini de etkiler. 
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Şekil-2: 
Gelir-Sermaye Yatırımları İlişkisi 

 

     Gelir 

 

 

 b 

 a 

 

 

 I 

 

 Sermaye Yatırımları 

           

 Kaynak: Parkin, Michael & Melanie Powel & Matthews, Kent, Economics, 3 rd.                               
Ed. Addison- Wesley, p. 661, Essex, 1997. 

 

Şekil 2’de I kadar yatırımla “a” çizgisi üzerinde büyüme ve gelir artışı 

sağlanabilir iken, eğitim ve beşeri sermaye birikimi sayesinde “b” çizgisi üzerinde 

yürümek olası olabilir. Böylece Harrod-Domar gelişme çizgisinin üzerine çıkılmış 

olur (Parkin & Powel & Matthews, 1997: 661). 

 

Arrow’un yaparak öğrenme (learning by doing) adını verdiği beşeri sermeye 

oluşum kanalı içsel büyüme modelinde önemli olmaktadır. Arrow, bazı sektörlerde 

zamanla maliyetlerin düştüğünü ifade ederek, kalitenin yükseldiğini ve beraberinde 

üretimin hızlandığını fark ederek buna yaparak öğrenme adını vermiştir. Aynı 

zamanda Arrow, bir şirketin üretim yaptıkça zamanla işini daha iyi öğrenmekte 

olduğunu, maliyetlerini düşürdüğünü, ürünlerini geliştirdiğini ve yeni ürünler ortaya 

çıkartabildiğini belirtmektedir. Ayrıca deneyimlerin verimlilik artışında önemli 

olduğunu ifade etmektedir. Arrow, toplumların eğitim ve araştırma kurumlarını 

yarattığını ve buralarda öğrenmenin daha hızlı gelişmesinin olanaklı olduğunu ifade 

etmektedir (Arrow, 1962: 156-172). 
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Romer, Arrow’un yaparak öğrenme fikrini kullanarak şunları ifade etmiştir 

(Romer, 1986: 1003-1034). 

 

-Bilgiye yapılan yatırımların doğal bir dışsallık oluşturduğunu, 

 

-Bir firma tarafından yaratılan yeni bilginin, diğer firmaların üretim 

olanakları üzerinde pozitif bir dışsallık yarattığını, 

 

-Çünkü bilginin mükemmel olarak patentlenemeyeceğini ve  

saklanamayacağını, 

 

-Üretim ve yatırım sürecinde yan ürün olarak teknik bilginin üretildiğini, 

 

-Bu bilginin yeni üretimde bedava girdi olarak kullanıldığını, 

 

            -Sözkonusu yeni üretimin daha düşük maliyetle ve daha yüksek kaliteyle 

yapıldığını, 

 

            -Aynı zamanda bilginin yayılmalar sonucu diğer şirketlere de ulaştığını 

belirtmiştir. 

       

Bilim–teknoloji alanlarındaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkı 

yapmasının belirli koşulları vardır (Romer, 1994: 10-12). Öncelikle rekabetçi ortam, 

teknolojinin hızla yayılması için gereklidir. Rekabetçi ortam, teknoloji üreten 

firmanın aşırı fiyatlama yaparak monopol kârı oluşturmasını engellerken, diğer 

yandan da başka firmaların da teknolojik atılım yaparak piyasa paylarını korumaya 

çalışmaları teknolojinin yayılmasına katkı yapabilir. Teknolojinin firmalar arasında 

yayılım konusunu, Marshall 1890’da yazdığı “Principles of Economics” adlı 

eserinde, ele almıştır. Marshall, ekonomik dışsallık olarak yapılan tanımlamada bir 

firmada yapılan atılımın diğer firmaları da etkileyeceğini belirtmektedir (Marshall, 

1956: 221-230-237). Ayrıca Marshall içsel ekonomiler kavramını da o dönemlerde 

ele alarak bugüne ışık tutmuştur. 



 78

İkinci önemli faktör teknolojik gelişmelerin yani yeni teknolojilerin 

ekonomiye tam kamu malı özelliği ile girmesidir. Diğer bir ifadeyle teknolojinin 

yayılımı için gerekli olan yeni teknoloji(ler)nin tüm ilgili kurum ve firmalarca, 

birbirine rakip olmadan kullanılmasıdır.  

 

  Schumpeter’i kaynak gösteren Kindleberger (Kindleberger,1958:130) 

Schumpeter’in, hızlı teknoloji üretimi için, bazı durumlarda tekel gücünün de yararlı 

olabileceğini ifade etmiştir. 

 

Beşeri sermaye modeline ilişkin olarak üzerinde durulan diğer bir konu da, 

nitelikli emek gücünün mobilitesini arttırıp yoğun olmayan beşeri sermaye 

alanlarından, yoğun beşeri sermaye alanlarına doğru kayma olasılığıdır. Bu durum 

göç veren ekonomilerde beşeri sermayenin maliyetini yükselterek, bu alana yönelik 

olarak yatırımların hızını kesebilir. 
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2. 2. 2. İçsel Büyüme Teorilerinin Uygulama Sonuçları 

 

Bu koşulların ışığı altında, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş 

ekonomiler düzeyine çıkabilmesi açısından kamu kesiminin rolü çok önemlidir. 

Kamu kesiminin önemini beşeri sermaye açısından şu şekilde belirtebiliriz: 

 

1-İlgili alanlarda beşeri sermaye üretimi, 

 

2-Üretilen beşeri sermaye stokunun ekonomi içinde tutulması, 

 

3-Üretime sokulan beşeri sermayenin pozitif etkilerinin tüm ekonomiye 

yayılma koşullarının oluşturulmasıdır. 

 

 Kamu kesiminin beşeri sermaye açısından bu üç işlevini birlikte 

düşündüğümüzde, uygulama koşulları açısından kamusal işlevler de şöyle 

tanımlanabilir: 

 

- Eğitim ve araştırma kurumlarının oluşturulması, 

 

-Oluşturulan beşeri sermayenin ekonominin içinde tutulması yönünde 

teşvikler sağlanması, 

 

-Teknoloji ve know-how kullanımının “tam kamu malı” özelliğine 

kavuşturulması. 

 

Yukarda saydığımız her üç koşulda da kamu kesimine büyük görevler 

yüklenmektedir. Bu bağlamda eğitim ve araştırma kurumlarının kamusal destekli ve 

bağımsız olmaları en temel koşuldur. Oluşturulan beşeri sermayenin ekonomi içinde 

tutulması, kamusal istihdam alanlarının da oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu 

gereksinim, özellikle temel bilimler alanlarında ortaya çıkmaktadır. 
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Uygulamalı bilim alanlarında ise, firmaların monopol oluşturmalarının 

engellenmesi bir kamusal işlevdir. Buna paralel olarak teknoloji ve beşeri sermaye 

olanaklarının “tam kamu malı” niteliği ile kullanılmasının sağlanması da yine önemli 

bir kamusal işlevdir. Bu amaca yönelik olarak, özellikle teknoloji üretim birimlerinde 

üretilen bilgilerin tüm ilgili firmalara ya da birimlere yayılacak şekilde örgütlenmesi 

gerekir. 

   

Yukardaki açıklamalar ışığında gelişmeler izlendiğinde bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin önü tıkanmamış veya az sayıda güçlü firmaların çıkarları doğrultusunda 

gelişmemiş olur. Diğer yandan da ekonomide yayılan teknolojinin sinerji etkisi güç 

kazanmış olur. 
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2. 3. Beşeri Sermaye ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki 

İlişkinin Kurulması 

  

 Beşeri sermayenin ekonomik kalkınmadaki önemi İçsel Büyüme Modeli 

çerçevesinde ele alınmaktadır. İçsel büyüme modeli, 1950’ler ve 1960’larda 

geliştirilmiş olan ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonu çerçevesinde sermaye 

birikimine dayandırılan büyüme modelinin eğitim ve teknoloji katsayılarının dahil 

edilmesiyle genişletilmiş hali olarak bilinir  (Hindriks & Myles, 2006: 666, Sachs & 

Larrain, 1993: 554 ). Solow Modeli olarak da anılan basit büyüme modelinde 

çalışma saati olarak alınan emek ve sermaye ile tanımlanan üretim fonksiyonu esas 

alınır. Modelde nüfusa eşit ve aynı hızda artan emek ünitesi başına üretim ve emek 

başına sermaye verileri kullanılarak, bu iki veri arasındaki ilişki araştırılır. Nüfusun 

ve sermaye birikiminin zaman içinde sabit dcğerlerle arttığı varsayımı altında, 

tasarruf yatırım eşitliği ve bu eşitlik altında durağan büyüme hızı ve büyümenin 

sınırları şu basit formülle ifade edilir. 

  

Sermaye birikim oranını        Δ k = sq – (n + d) k 

  

Formülde ifade edildiği üzere, belirli zaman boyutu içinde sermaye artış hızı, 

gelirden (q) marjinal tasarruf oranına ( 0 <  s <  1 )  bağlı olarak ayrılan paydan, 

nüfus ve emek gücü artış oranına (n) ve amortisman oranına (d) bağlı olarak 

sermayeden ayrılan payın çıkartılması ile bulunur. Zaman içinde artan nüfusa ve 

emeğe bağlı olarak, sermayeden yeni çalışma alanına girmiş olan emeğin donatılması 

için gerekli sermaye payının ayrılmasına sermayenin yaygınlaşması (widening of 

capital) adı verilmektedir (Sachs & Larrain, 1993: 554).  

 

Sermayenin azalan verimi kuralı varsayımı altında, durağan büyüme için 

gerekli olan emek başına sermaye miktarı, tasarrufun yatırıma eşit olduğu (S = I) 

noktada oluşacağına göre, amortisman ve sermayenin yaygınlaşması da dikkate 

alındığında, oluşacak denge hali aşağıdaki formülle şu şekilde ifade edilebilir  

(Sachs & Larrain, 1993: 563): 
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 sq = (n + d) k 

  

Başka bir ifade ile, gelirden yapılan tasarruf miktarının (sq), sermayenin 

yaygınlaşması ve amortisman payları ayrıldıktan sonra bulunan gerekli yatırım 

miktarına {(n + d) k} eşit olduğu noktada, yatırımın tasarrufa denkliği noktası 

belirlenir. Bu noktanın emek başına sermaye verimliliği fonksiyonu üzerindeki 

izdüşümü ile bu durumda yaratılan toplam gelir miktarı bulunmuş olur. Bu 

açıklamaların şekilsel gösterimi aşağıdaki gibidir (Sachs & Larrain, 1993: 567). 

 

 

Şekil 3: Emek-Sermaye Oranının Gelir Yaratma Katsayısı 

        q 

                                                                q  

                   (n+d)k 

                                                                               

  sq 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           k1                                                  k  

Kaynak: Sachs, J. D., Larrain F. B., Macroeconomics in the Global Economy, Prentice –Hall, p. 567, New 

Jersey,  1993. 

 
Şekildeki sq = (n + d)k fonksiyonlarının kesiştiği noktanın emek başına 

sermaye verimliliği fonksiyonuna izdüşümünde gelir seviyesi elde edilir. Bu 

noktanın solundaki her noktada potansiyel tasarruf miktarı gerekli yatırım miktarının 

üzerinde olduğundan yatırımlar artma yönünde eğilim gösterir, aksi yöndeki 
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durumda ise, tasarruf miktarı gerekli yatırım tutarını karşılayamayacağından ya da 

yatırımların getirisi sermaye arzının devamlılığını sağlayamayacağından, yatırımlar 

geriler ve gelir seviyesi düşer (Sachs & Larrain, 1993: 564-566).  

 

Şekilde de izlenebildiği gibi, nüfus ve ona bağlı olarak emek miktarının 

yükselmesi ve/veya amortisman oranının yükselmesi durumunda (n + d)k  

fonksiyonu sola doğru kayacağından veri tasarruf oranında yatırım ve gelir seviyesi 

geriler. Zira, bu durumda hem amortisman gereksinimi yükselmiş hem de 

sermayenin yaygınlaşma derecesi artmış olmaktadır ki, sonuçta daha fazla yatırım 

gereksinimi ortaya çıkar, veri tasarruf oranı ise bu gereksinimi karşılayamaz. Bu 

durum, aşağıda kısaca anlatılacağı üzere, özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu 

gelişmekte olan ekonomilerde önemlidir.    

 

Sermayenin ölçeğe göre azalan verimliliği varsayımı altında sermaye artışı ile 

büyümenin sınırına varılacağı teorik olarak kanıtlanır. Solow bakiyesi (Solow 

residual) olarak bilinen ve maddi sermaye girdileri ile açıklanabilen büyüme oranının 

üzerinde kalan büyüme oranının sermaye verimliliğinin arttırılması ile olası olduğu 

İçsel Büyüme Yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımda, beşeri sermaye 

faktörünün sisteme dahil edilmesiyle emek başına sermayenin verimliliği yükselir ve 

veri sermaye/emek oranında görece daha yüksek gelir düzeyine ulaşılır. Zira, 

sermaye/emek miktarı ve oranı değişmeden verimliliğin yükselmesi sq fonksiyonun 

yukarı-sola doğru kaymasını sağlayarak, (n + d)k fonksiyonu ile daha yukarı gelir 

seviyesinde kesişmesine yol açar. Böylece, yeni maddi yatırım yapmaya gerek 

kalmadan gelir seviyesi yükseltilmiş olur. Diğer bir deyişle eğitim yoluyla sağlanan 

beşerî sermaye faktörü sadece emeğin verimliliğini değil, aynı zamanda sermayenin 

de verimliliğini yükselterek, uzun dönemde ekonomide daha yüksek gelir 

seviyelerine çıkılmasını sağlar. İçsel büyüme modeli üzerinde araştırmaları ile ünlü 

Romer’in bulgularına göre, sermaye stokunda sağlanan %1 düzeyinde bir artış, 

gelirde 1 puanlık bir artış yaratabilmektedir (Sachs & Larrain,1993: 571).  

 

 

 



 84

Bu bulguya göre, beşeri sermaye faktörü ile donatılmış olan maddi 

sermayenin gelir arttırıcı etkisinin genel ortalama olan 0,25 katsayısından 1 

katsayısına yükselmesi, beşeri sermaye ilavesiyle maddi sermayenin gelir yaratma 

katsayısının dört katına çıkarılmasıyla gerçekleşmektedir. Eğitimin dışsal yararı 

olarak ekonominin genel verimliliğinin yükseltilmesi veri sermaye/emek oranında 

sağlanan gelir düzeyinin yükselmesine neden olur (Akkoyunlu, 2005: 45).  

 

Sachs ve Larrain, Edward Denison’un ABD’de bir ünite farklı girdinin çıktıya 

katkısı üzerine yaptığı çalışmayı dikkate alarak en yüksek katkının beşeri 

sermayeden geldiğine dikkat çekmişlerdir (Sachs & Larrain, 1993: 558). 

 

              Tablo 10: ABD’de Farklı Girdilerin Gelir Yaratma Katsayısı   

 

                              Kaynak: Edward Denison’dan aktaran Sachs & Larrain, a.g.e., 1993, p. 558 

 

 

Tablo 10’da açıkça görüldüğü üzere, gelire katkı olarak en hızlı yükselen 

katsayı beşeri sermaye faktöründen gelmektedir. Schultz’a göre bu bulgu, milli 

gelirdeki artışların fiziki sermayedeki artış hızı ile açıklanamayan bölümünün beşeri 

sermaye ile açıklanabileceği tezini ileri sürmüş olan Schultz’un görüşünü de 

doğrulamaktadır (Akkoyunlu, 2005: 53).  

 

Tablo 10’un yansıttığı gibi, Yasal ve Beşeri Çevre Faktörünün gelir yaratma 

etkisinin olumsuza dönmesi, çalışma koşullarının ve çevre koruma önlemlerinin 

sıkılaştırılmasının ekonomik faaliyetleri daraltıcı ve verimliliği düşürücü etkisi  

bulunmaktadır (Sachs & Larrain, 1993: 558). Ancak, ekonomik hesaplamalarla 

Girdiler 1929-1948 1929-1982 

Bir Ünite Girdinin Katkısı 1.01 1.17 

Beşeri Sermaye 0.49 0.68 

Ölçek Ekonomisi 0.22 0.27 

Optimal Kaynak Dağılımı 0.29 0.25 

Yasal ve Beşeri Çevre Faktörü 0.00 -0.04 

Sair 0.01 0.01 
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saptanan olumsuz etkilere rağmen, söz konusu önlemlerin insan ve doğa faktörü 

üzerinde uzun dönemde, gölge fiyatlarla ölçülebilecek olumlu etkisi olduğu açıktır.  

 

Solow bakiyesi olarak adlandırılan ve veri sermaye/emek oranında uzun 

dönemde verimlilik artış hızının düşmesini engelleyen beşeri sermaye, içsel 

kalkınma modelleri açısından önemli olmakla beraber aynı zamanda dikkatle 

planlanması ve sonuçların elde edilebilmesi için özenle korunması gereken bir 

dokusal olgudur (Sachs & Larrain, 1993: 557-558).  

 

Bu bağlamda gelir seviyesinin yetersizliği ve nüfus artış hızının oldukça 

yüksek olmasından dolayı sermaye birikim oranının fevkalade düşük olduğu 

kalkınmakta olan ekonomilerde veri emek/sermaye bileşiminden en yüksek verimin 

alınması koşullarının sağlanması elzem görülmektedir. Bu yaklaşımla, gelişmekte 

olan ekonomilerde yatırımların maddi sermaye ile beşeri sermaye arasındaki 

dağılımında beşeri sermayeye ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Zira, 

tasarruf gelirin fonksiyonu olduğundan ve kalkınmakta olan ekonomilerde gelir 

düzeyi de düşük olduğundan, tasarrufların optimal dağılımında çeşitli girdilerin 

marjinal getirilerinin hassas ayarlanması önem kazanmaktadır. Beşeri sermaye/maddi 

sermaye oranlarının optimal ayarlanmadığı ve ağırlığın maddi sermaye lehine 

kullanıldığı durumlarda, giderek gerileyen maddi sermaye verimliliği nedeniyle, gizli 

atıl kapasite ve israf yaratılmış olur. Bu nedenle, varolan kıt kaynakların etkin 

kullanılması açısından eğitim hizmetleri yolu ile beşeri sermaye üretiminde optimum 

dengenin sağlanmasına itina gösterilmelidir. 

 

Kalkınmakta olan ekonomilerde nüfus artışı da oldukça yüksek olduğundan, 

veri sermaye varsayımı altında, hızla nüfusa ve yeni emek gücüne katılan emek için 

ayrılacak sermaye payı sermayenin derinleşmesini (deepening of capital) 

engelleyebileceğinden, beşeri sermayenin artış hızının maddi sermayenin artış 

hızından yüksek olması, ekonomide genel verimlilik düzeyinin düşürülmemesi için 

gereklidir. Zira, artan nüfusun ve emek gücünün bir bölümü niteliksiz olarak üretime 

gireceğinden, nüfusun bu bölümü için sermayenin yaygınlaştırılması, toplam 

sermaye miktarında azalma oluşturacağından, geri kalan sermaye bölümünün yüksek 
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düzeyde beşeri sermaye ile donatılması kaçınılmazdır. Bu açıklamanın formülle 

ifadesi şöyle gösterilebilir (Sachs & Larrain, 1993: 563): 

 

Δ k = sq – (n + d)k  

 

formülünde, (n + d)k faktörü büyüdükçe, bakiye potansiyel tasarruf miktarı (sq) 

azalmış olacağından, ancak gelir yaratma katsayısının yükseltilmesi koşulunda 

yüksek gelir düzeyine ulaşılabilinir ki, bu da maddi sermayenin yoğun beşeri 

sermaye ile desteklenmesi sayesinde sağlanabilir.       

 

Diğer yandan, eğitim hizmeti de ekonomik anlamda kaynak kullanılarak 

üretildiği için, bu alanda da israfın önlenebilmesi için üretilen beşeri sermayenin 

ekonomi içinde tutulmasına özen gösterilmelidir. Beyin Göçü olarak bilinen ve 

kalkınmakta olan ekonomilerden merkezi kalkınmış ekonomilere özgü eğitilmiş 

insan göçü, gelişmiş ekonomilere hazır beşeri sermaye sağlarken, tüm maliyetlerin 

gelişmekte olan ekonomilere yıkılmasına neden olmaktadır. Bu süreç neticesinde, 

gelişmekte olan ekonomiler beşeri sermaye üretim maliyetine katlanmış olmakla 

beraber, beşeri sermayenin olumlu sonuçlarını ekonomi dışına saçmış olmaktadır. 

Başka bir ifade ile, beyin göçü sonucunda eğitim hizmetlerinin olumlu dışsal 

yararları ekonomi içinde tutulamamış, diğer ekonomilere aktarılmış olmaktadır.  

 

Bir yandan eğitim hizmetlerinin olumlu dışsal yararlarını ve maddi 

sermayenin verimliliğini yükseltme potansiyelini, diğer yandan da beyin göçü 

yoluyla olumlu dışsallıkların dış ekonomilere saçılabileceği olasılığı karşısında, 

beşeri sermaye, üretimi üretim ve hizmet içinde tutma modeli çerçevesinde ülke 

içinde korunmasını sağlayabilecek kamusal istihdam havuzlarının oluşturulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda kamusal AR-GE kuruluşlarının oluşturulması ve beşeri 

sermaye elemanlarının bu havuzda tatminkar biçimde tutularak, teknoloji üretimine 

yönelinmelidir. Firmalardan bağımsız teknoloji havuzu oluşturulması ve 

geliştirilmesi, küreselleşme ortamında ekonomilerin üretim zinciri içinde güçlü 

ekonomilerin bağımlılığı altında olmaktan kurtarılmasının önemli politik aracı olarak 

görülebilir.  
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Günümüzün sermaye-yoğun ve teknoloji ağırlıklı üretim sistemleri içinde 

ülkenin rekabet gücünün yükseltilmesi açısından beşeri sermayenin önemi uzun 

vadede ortaya çıkar. Bir yandan eğitime yapılan yatırımların ağırlığı, diğer yandan da 

sonuç almanın uzun sürede gerçekleşiyor olması, beşeri sermayenin olumlu 

dışsallığının uzun vadede elde edileceği anlamına gelir. Bu durumda, eğitim 

hizmetinin görülmesinde piyasa göstergelerinden çok, planlamanın hakim olması 

kaçınılmazdır. Zira, karar dönemi ile sonucun gerçekleştiği dönem arasında oldukça 

uzun bir zaman süresinin olması, yatırım kararlarında uzun vadenin gözönünde 

bulundurulmasını gerektirmektedir. Eğitimin yaşam boyu getirisi çeşitli bilim 

adamları tarafından incelenmiştir (Akkoyunlu, 2005: 50-52). Bu bağlamda, eğitimin 

toplumda sosyal geçişliliği de sağladığı ve gelir dağılımını düzelttiği teorik olarak 

ileri sürülmüş olduğu gibi, ampirik bulgularla da kanıtlanmıştır. Harberger’in 

tanımlama biçimi ile, ekonomide yaygın ya da belirli sektörlerde oluşan verimlilik 

artışının gelir dağılımı üzerindeki yaygın ve seçici etkisi yarattığı görülmektedir 

(Akkoyunlu, 2005: 52-58). Nitekim, Türkiye’de de sermaye birikimi ve teknoloji 

artışı sonucunda genel ücret düzeyi yükseliyor olmakla beraber, verimliliğin 

ortalama sermaye verimliliğinin üzerinde olduğu kimya-ilaç gibi bazı işkollarında 

geçerli olan ortalama emek geliri ülke ortalamasından yüksektir.  

 

Eğitim harcamalarının üretim içindeki etkisi sadece maddi sermayenin 

verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer çalışanlar üzerinde de 

etkinleştirici etki oluşturarak, ekonomide genel verimliliğin yükselmesine ve gelirin 

artışına yol açabilir (Akkoyunlu, 2005: 69). Böylece, eğitilmiş beşeri sermaye maddi 

sermayenin verimliliğini arttırmanın yanında, düşük eğitimli elemanların da 

verimliliği üzerinde etkili olur.   

 

 

 

 
 
 
 



 88

2. 4. Sosyal Sermaye Dinamiği Olarak Eğitim 

 

Ekonomi bilimi içinde yeni bir kavram olarak ele alınan sosyal sermaye 

toplumsal ve ekonomik anlamda gerçekleşen önemli düşünsel dönüşümleri gözler 

önüne sermektedir. Bu dönüşümü içerdiği önemli toplumsal yapıştırıcı işlev gören; 

güven, norm ve sosyal iletişim ağları gibi değerlerle ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda sosyal sermaye, kişiler ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin sosyo-

ekonomik olarak incelenmesidir. Aynı zamanda sosyal sermaye kavramının kuramsal 

olarak ekonomik kalkınmaya katkısı sosyal yapı ve davranışları değerlendirirken bu 

çerçeveyi belirlemede önemli olan dışsallıklar, yeniden gelir dağılımı politikalarının 

uygulanmasının gerekliliğini ve yoksulluk kavramlarının ekonomik kalkınma 

çerçevesinde yeniden ele alınmasını sağlamasıdır. Bu çalışmada sosyal sermaye 

ekonomik ve toplumsal kalkınmaya olan etkileri bakımından monografik olarak ele 

alınmaktadır. 

 

Sosyal sermaye sosyal ilişkilerin kurulmasının önemini sosyal ve ekonomik 

çabalar içinde değerlendirmektedir. OECD tarafından hazırlanan “Milletlerin Refahı: 

Beşeri ve Sosyal Sermayenin Rolü” isimli raporda beşeri ve sosyal sermaye arasında 

ekonomik büyüme ve refahı olumlu şekilde etkileyen bir karşılıklılık ve 

tamamlayıcılık ilişkisi olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla beşeri sermaye gibi 

sosyal sermaye de milletlerin refahına doğrudan katkıda bulunmaktadır (OECD, 

2001: 11). 

 

 Sosyal sermaye gruplar arasında veya gruplar içinde iş birliğini 

kolaylaştıran; anlayış, değerler, normlar ve bağlantıları içermektedir. Bu kavram 

yasal ve kurumsal düzenlemelerden, daha resmi politikalardan farklıdır. Beşeri 

sermaye gibi sosyal sermaye de ekonomik ve sosyal refah, sağlık ve aile ilişkileri 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çocuklar için daha iyi bakım olanakları sağlar. 

Örneğin ailelerin sosyal bağlılığı çocuklar üzerindeki olumsuz davranış riskini 

azaltır. Aynı zamanda çocuklar ve gençler arasındaki sosyal problemlerin 

çözümünde de olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca sosyal sermayenin gelişmiş olması 
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firmalar içindeki işbirliğini de arttırarak çıktılar ve kârlılık üzerinde pozitif etkiye 

sahip olmaktadır (OECD, 2001: 12-13). 

 

Bir toplumda sosyal sermayenin gelişmişlik düzeyi suç teşkil eden önemli 

olayların gerilemesini etkileyen önemli bir faktör olarak görülmektedir. Sosyal 

sermayenin gelişmesi yalnızca toplumun üyelerinin davranışlarıyla değil aynı 

zamanda o toplumu oluşturan kurumların uygulamalarıyla da ilgilidir. Dolayısıyla 

sosyal sermaye ilişkisinin gelişmesinde karşılıklılık esası egemen olup, bunlar kendi 

kendini besleyen bir süreç olarak gelişme göstermektedir. Toplumda sosyal 

sermayenin gelişmesi güçlü sosyal bağların gelişmesi ve güven duygusu açısından 

önem taşımaktadır. Fakat durumu tersinden düşündüğümüzde sosyal sermayedeki bir 

çöküş özellikle gençler arasında toplumla ve kurumla bir yabancılaşma sorununu 

gündeme getirmektedir (Field, 2006: 87).   

  

  Bir toplumda sosyal sermayenin gelişme düzeyi özellikle bireyler arasında 

devlete ve kurumlarına duyulan güven unsurunun yerleşmesinde önemli olmaktadır. 

Şüphesiz ki sosyal sermayenin gelişmesiyle kurulan güçlü sosyal bağlar ve oluşan 

güven ekonominin gelişmesinde de kendini göstermektedir. Sosyal sermayenin 

eğitim, ekonomik ve bölgesel kalkınma ile pozitif ilişkisi bulunmaktadır. Ekonomi 

bilimi diğer sosyal bilimlerdeki kavramları kullanarak toplumdaki olayları daha geniş 

bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Bu kavramlardan biri olan sosyal sermaye 

özellikle önemli bir bileşeni olan güven unsuruyla birlikte ekonomik kalkınmaya 

etkisi bağlamında tezde ele alınmaktadır. Bu bağlamda ekonomik anlamda sosyal 

sermayenin değer fonsiyonu önem taşımaktadır.   
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Ekonomik anlamda sosyal sermayenin değer fonksiyonunu şu şekilde gösterebiliriz. 

 

Şekil 4: Ekonomik Anlamda Sosyal Sermayenin Değer Fonksiyonu 

 

             Sosyal Sermaye              Kolektif Faaliyetler    Ekonomik Etki 

 

Sosyal Yapı Ögeleri                                Ekonomik  Ekonomik Performans 

-Arkadaşlık Bağları                               Koordinasyon  -İşlem Maliyetleri 

-Aile                                                         -Piyasa  -Verimlilik 

-Toplum                                                   -Aile İşletmesi -Yenilikler 

-Birlik                             Güven               -Firma -Esneklik 

-Organizasyon                                          -Birleşmeler 

-Etnik Grup                                              -Yerel Ağlar 

-Kurumsal & Politik  

Sistem 

_________________________________________________________________ 

Kaynak: Boschma, Ron A. : “Social Capital and Regional Development:An  Empirical Analysis of the 
Third Italy”, p.148, Learning From Clusters:A Critical Assessment from An Economic- Geographical 
Perspective, Ed: Boschma, Ron A., Kloosterman ,R.C., Amsterdam, 2004. 

 
 

Ekonomik kalkınmada önemli bir unsur olan sosyal sermaye ve güven 

arasındaki ilişki ekonomik anlamda sosyal sermayenin değer fonksiyonu olarak Şekil 

4’te ele alınmaktadır. Ekonomik koordinasyon mekanizmaları sosyal sermayenin 

gerçekleşmesinde önemli bir unsur olan güven unsuruyla birlikte ekonomik 

kalkınmaya, işlem maliyetlerinin azalması ve verimlilik artışları şeklinde olumlu 

katkıda bulunmaktadır.  

 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi sosyal sermaye; aile, grup, organizasyon, 

kurumsal ve politik sistem, toplum ve ülke düzeyinde oluşabilmektedir. Sosyal 

ilişkilerin yapısı insanların birbirlerine güvenmesine ya da güvenmemesine neden 

olur. Sosyal ilişkilerin düzeyi, daha gelişmiş bir ekonomik kalkınmayı desteklemesi 

için güven unsurunu içermesi gerekmektedir. Aynı zamanda belirli bir sosyal 
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sermaye stoğu, firma içinde ya da firmalar arasında güvene dayalı ilişkileri 

gerçekleştirebilmede zaman ve kaynak tasarrufu sağlar (Boschma, 2004: 148-151).  

 

Ostrom’dan aktaran Boschma (Boschma, 2004: 148), güven unsurunu; 

bireylere karşılıklı fayda sağlayan faaliyetleri koordine etme imkânı sunduğu gibi, 

belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan piyasa başarısızlıklarının üstesinden gelen bir 

mekanizma olarak da değerlendirmektedir. Kısacası güven gerek informel ve gerekse 

formel sosyal ilişki yapısı içinde bireylerin birbirine güvenmesi ya da güvenmemesi 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Kolektif faaliyetlerden kaynaklanan sorunların 

güvene dayalı çözülmesi ekonomik refah, iyi yönetim ve güvenliğin sağlanması gibi 

avantajların oluşmasına katkıda bulunabilmektedir. 

 

 Bu bağlamda sosyal sermayenin ekonomik anlamda değer fonksiyonu olarak 

ele alınması sosyal sermaye unsurlarının ekonomik kalkınmaya etkisini ölçülebilir 

sonuçları yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Ekonomik kalkınmada sadece 

fiziksel sermayesi gelişmiş olan toplumlar değil, aynı zamanda beşeri ve sosyal 

sermayesi de gelişmiş olan toplumlar daha hızlı ve istikrarlı şekilde gelişme 

göstermektedirler.  

  

Eğitim ile düzgün bir toplum oluşumu ve bu yolla ekonomik kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi konusuna Daron Acemoğlu çeşitli çalışmalarında yer vermiştir. 

Acemoğlu, söz konusu çalışmalarına “Modernizasyon Teorisi” bağlamında Seymour 

M. Lipset’in çalışmalarından esinlenerek yola çıktığını ifade etmektedir. Acemoğlu 

ve arkadaşlarının çalışmasında, Lipset’in çalışmasında olduğu gibi, iki değişkenli 

kesit analizde gerçekten, eğitim ile ekonomik kalkınma arasında pozitif bir ilişki 

görüldüğü ifade edilmekle beraber, ülkeler bazında zaman serisi analizinde böyle bir 

ilişkinin saptanamadığı ortaya koyulmuştur. Yazarlara göre bunun nedeni, zaman 

içinde eğitimi ve ekonomik kalkınmayı etkileyen diğer faktörlerin devreye girmesi 

olarak açıklanmaktadır (Acemoğlu, D., & Johnson, S.  & Robinson, J. A.  & Yared, 

P., 2004: 1-9).   
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Ayrıca Acemoğlu ve Robertson’un tezine göre, ekonomik kalkınma ve 

yazarların anladığı biçimde demokrasi anlamında düzgün işleyen toplumsal yapı, 

birden çok faktöre bağlı olmakla beraber, bunların içinde en önemlisi ekonominin 

sermaye yoğunluk derecesidir. Ekonominin sermaye yoğunluk derecesi ekonomik 

verimliliği ve üretimi yükselterek, toplumsal baskıları ve sürtüşmeleri en az düzeye 

indirme eğilimi taşıdığından, böyle bir ortamda oluşan toplumsal yapılar ve 

toplumsal ilişkiler, geri toplumlara göre daha ileri ve güvenilir düzeyde oluşur. 

Sosyolojik olarak bilişsel (cognitive) faaliyet en etkin ve yaygın olarak toplumsal 

davranış kalıplarının kopya ve taklit edilmesi ile gerçekleştiğinden, gelişmiş 

toplumlarda sosyal sermaye değişkeni, gelişmemiş toplumlara göre daha yüksek 

düzeyde oluşur. Mukayeseli statik analiz yöntemi bağlamında toplumları geri, 

değişim aşamasında ve ileri toplumlar olarak üçlü bir ayrıma tabi tutarsak, sosyal 

sermayenin ekonomik gelişmedeki önemi ikinci ve üçüncü tip toplumlarda belirgin 

olarak ortaya çıkar. Bu durumda, yukarıdaki açıklamalar bağlamında, üçüncü tip 

toplum ikinci tip topluma göre daha avantajlı konumda görülür (Acemoğlu, D. & 

Robinson, J., A, 2009: 319-321). 

 

Daron Acemoğlu çalışmalarında eğitim ile demokratikleşme arasında 

doğrudan bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, gerek bu tez çalışmamda 

gerekse diğer birçok çalışmada ekonomik iyileşme ile eğitim arasında oldukça yakın 

bir ilişkinin açıkça ortaya koyulmuş olduğunu saptadım. Şöyle ki, eğitim hizmeti 

topluma sağladığı hizmet nedeniyle dışsal yarar oluşturmaktadır. Aynı zamanda da 

bir üretim faaliyeti olduğundan maliyet oluşturan bir konu olarak, etkenlik  

(effectiveness) açısından irdelenmesi gereken bir konudur. 

 

Sonuç olarak eğitim hizmetine uzun dönemli planlama açısından 

bakıldığında, bu hizmetin öncelikle ve doğrudan yarar olarak beşeri sermaye, ikincil 

ve dışsal yarar olarak da sosyal sermaye üreten bir alan olduğu bilinmektedir. Bu 

yönü ile optimal üretim noktasının yakalanmasında büyük önem taşımaktadır. Diğer 

bir deyişle, ekonomik altyapı ile eğitim arasındaki ilişki çift yanlıdır. Eğitim, 

ekonomik altyapıyı güçlendirip düzeyini yükseltebileceği gibi, ekonomik altyapıdan 
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en yüksek verimin alınması için de eğitilmiş insan gücüne, yani beşeri sermayeye 

gereksinim vardır.   

 

Başka bir anlatımla, beşeri sermaye düzeyi maddi altyapının gereksinim 

duyduğundan daha geri düzeyde olursa, maddi altyapıda atıl kapasite ve israf ortaya 

çıkar. Buna karşın beşeri sermaye düzeyi maddi altyapının gereksinim duyduğu 

düzeyin çok üzerinde olursa bu durumda da beşeri sermaye alanında atıl kapasite ve 

israf yaratılmış olur.  

 

Bu nedenle, beşeri sermaye düzeyinin ayarlanması, maddi altyapıdan en 

yüksek verimin alınabilecek ve altyapıda gerçekçi ilerleme yapılabilecek düzeyde 

tutulması gerekmektedir. Böyle bir planlamada ise, kalkınmanın ilk aşamalarında 

mesleki eğitimin temel bilgiler alanında teorik eğitimin önünde olması gerekirken, 

ileri aşamalara doğru süreç evrildikçe, durum ters yönde değişim göstermelidir. 

Eğitim hizmetinin uzun dönemli planlanması daha önceki bölümlerde de belirtildiği 

gibi perspektif planlamanın önemini vurgulamaktadır.  

 

Eğitim hizmetinin kısa dönemli planlamasında ise, eğitim hizmetinin 

sunumundaki ölçüt gelir dağılımı politikası olması durumunda hizmet israfı ve/veya 

beyin israfının oluşması kaçınılmazdır. Bu sorun, gelir dağılımın bozuk olduğu 

ekonomilerde büyük bir önem taşımaktadır. Hem hizmet israfı hem de potansiyel 

beyin israfının olması durumunda ekonomik anlamda kaynak kaybı söz konusu 

olduğundan dolayı, bu durumun önlenmesi gerekmektedir. Gelir dağılımının bozuk 

olduğu gelişmekte olan ekonomilerde kaynak kaybı israfını önlemenin yolu, eğitim 

hizmetinin üretim ve sunumunun kamusal olması önem taşımaktadır. Eğitim 

hizmetinin sunumu yanında üretiminin de kamu kesimi alanında tutulmasının önemi, 

bu alandaki üretim gücünün özel kesimin elinde olması durumunda, bir kısım 

kaynakların sunumunda özel talebe yer verilebiliyor olması, kamu kesimine tahsis 

edilebilecek potansiyel kaynakların azalmasına yol açabilme durumundan 

kaynaklanmaktadır. 

  



 94

2. 4. 1. Sosyal Sermaye Ekolleri 

 

2. 4. 1. 1. Pamela Paxton Görüşü 

 

Paxton sosyal sermayeyi bireyler arasındaki nesnel ve öznel bağları içeren iki 

ögeyle ele almıştır. Bireyler arasındaki nesnel bağları, bireylerin sosyal alanlarda 

birbirleriyle bağlı olmalarını zorunlu kılan örgütlenme düzeyleri veya nesnel iletişim 

ağları olarak belirtirken; öznel bağlarsa güven, karşılıklılık, iyi niyet gibi pozitif 

öznel duyguları içermektedir. Sosyal sermaye aktif olduğu zaman bütün grubun veya 

grup içindeki üyelerin çeşitli amaçlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırır. Bu 

durumda insanlar iş birliğinden faydalanmak için gerekli becerileri öğrenmek 

zorundadırlar. Ancak sosyal sermaye potansiyel bir enerji olarak görüldüğü zaman 

grup içinde durağan ya da etkisiz olarak kalır. Ancak sosyal yapı içinde sosyal 

sermayenin üretim faaliyetlerini canlandırması ve ekonomik verimliliği arttırması 

için aktif olması önem taşımaktadır (Paxton,1999: 93). 

  

Sosyal sermaye tarafından üretilen bir mal/hizmet, sosyal yapıda farklı 

düzeylerde ortaya çıkabilir. Paxton sosyal sermayenin etkilerini bireysel seviyede ve 

topluluk seviyesinde ele almıştır. Bireysel seviyede sosyal sermayenin etkileri özel 

mal niteliği gösterebilir. Bir kadın paralı bakıcı tutmak yerine komşusuna, çocuğuna 

bakması yönünde ricada bulunabilir. Bu durum mikro düzeyde pozitif sosyal 

sermayeye bir örnek olup özel bir mal/hizmet gibidir.  Topluluk seviyesindeki sosyal 

sermayenin etkilerinden bütün gruptaki tüm üyeler fayda sağlayabilir. Bu durumda 

da sosyal sermayenin etkileri kamu malı özelliği göstermektedir (Paxton, 1999: 94-

96). Dolayısıyla sosyal sermaye toplumun refahına katkıda bulunmaktadır. 
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Ancak sosyal sermaye bir toplumun tüm üyeleri için pozitif bir etkiye sahip 

olmayabilir. Belirli bir grup içindeki sosyal sermayenin grup üyeleri için pozitif bir 

etkiye sahip olması beklenirken; bu etkinin tüm toplum için pozitif bir dışsallık 

oluşturması beklenemez. Tersine toplum için negatif bir dışsallık 

oluşturabilmektedir. Örneğin ayrılıkçı bir grup içinde sahip olunan yüksek sosyal 

sermaye düzeyi, bu grup dışındaki geniş bir toplulukta sosyal sermaye düzeyini veya 

güven düzeyini düşürmektedir (Paxton, 1999: 96). 

 

Paxton’un sosyal sermayeye ilişkin açıklamalarını aşağıdaki kutu 

diyagramıyla özetleyebiliriz. 

 

                                                 Tablo 11: Paxton’un Sosyal Sermaye Modeli 

 
                                                     Bireyler Arası Nesnel İlişkiler 

                                                                      Yüksek                 Düşük 

                            

                                            Yüksek 

                             

           Bireyler Arası Öznel Bağlar 

 

                                     

                                              Düşük 

                                                            Kaynak: Paxton, P: “Is Social Capital Declining in the United 
States? A Multiple Indicator Ases”, The American Journal of Sociology, Vol:105, No:1 July, p. 95, U.S.A., 

1999. 
 

Paxton bu modelde sosyal sermayeyi açıklarken bireyler arasındaki öznel 

bağlarla, bireyler arasındaki nesnel ilişkileri dikkate almıştır. Tablo 11’de görüldüğü 

gibi güçlü nesnel ilişkilerin, güçlü öznel bağlarla bir araya geldiği A kutusunda 

sosyal sermaye oluşmaktadır. Sosyal sermaye tablodaki 4 kutuda farklı düzeylerde 

oluşmaktadır. Her kutuda sosyal sermayenin oluşması beklenmemektedir. Özellikle 

D’ye göre B ve C’de sosyal sermayenin daha güçlü olması muhtemeldir (Paxton, 

1999: 95). 

 

 

       A 

Sosyal Sermaye 

 

       B 

 

       C 

 

       D 
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Paxton, sosyal sermayedeki güven ögelerini; bireylere güven ve kurumlara 

güven şeklinde ele almıştır. Bireylere güven kavramı içinde; insanların yardımsever 

olması, güvenilir olması ve adil olmasını ele alabiliriz. Kurumlara güven kavramı da; 

din, eğitim, yöneticiye güven, parlamentoya güven unsurlarını içermektedir (Paxton, 

1999: 105).   

 

Hem bireylere güven hem de kurumlara güven unsurlarının bileşimi özellikle 

genel güven kavramının topluma yerleşmesi bakımından önemli olmaktadır. 

Dolayısıyla güven, sosyal sermayenin gelişmesinin en önemli koşulunu 

oluşturmaktadır.  

 

2. 4. 1. 2. James S. Coleman Görüşü 

 
 Sosyal bilimlerde önemli bir yer tutan sosyal sermaye kavramı; finansal 

sermaye, fiziksel sermaye ve beşeri sermaye kavramları paralelinde ele alınmakla 

birlikte, sosyal sermaye ise bireyler arasındaki ilişkilere dikkat çekilmektedir 

(Coleman, 1988:118). 

 
Coleman tarafından sosyal sermaye (Coleman, 1988: 98), sosyal iletişim 

ağlarıyla kurulan aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin bir fonksiyonu olarak 

tanımlanmıştır. Sosyal sermaye tek bir varlık olmayıp, çeşitli varlıkların her biri 

sosyal sermayenin bir yönünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda sosyal sermaye sosyal 

yapı içindeki aktörlerin (bireyler ya da tüzel kişilikler olarak) belirli faaliyetlerini 

kolaylaştıran çeşitli varlıkları kapsamaktadır.  

 

Coleman ayrıca sosyal sermayenin kamu malı özelliğine de dikkat 

çekmektedir. Bu özelliği dikkate alarak Coleman sosyal sermayeyi sadece o sosyal 

yapı içinde bulunanların yarattığı ve onların faydalanabileceği özel bir mal olarak 

değil, sosyal normlar ve yaptırımlarla oluşturulan sosyal yapı içindeki bütün 

insanların faydalanabileceği kamusal mal olarak tanımlamaktadır (Coleman, 

1988:116).   
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Kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri aktörler arasında yükümlülük ve 

beklentiler oluşturarak sosyal çevrede güvenilirlik ve dürüstlüğün oluşmasına katkıda 

bulunur, sosyal iletişimde esas olan bilgi kanallarının oluşmasını sağlar, sosyal 

düzenin oluşmasında normlar ve yaptırımlar uygular, insanları bencillikten 

uzaklaştırır. Normlar toplumda suç oranlarının azalması üzerinde pozitif etkiye 

sahiptir. Sosyal yapının güvenilirliği, bu yapı içindeki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini ve beklentilerin gerçekleşmesini sağlar. Bir toplumda grup üyeleri 

arasında güven düzeyi yüksek değilse, o toplumdaki kurumlar varlığını sürdüremez.  

Güven ve norm gibi değerler sosyal sermayenin oluşumunu sağlamaktadır. Bu 

çerçevede sosyal sermaye Coleman tarafından etkili bir kamu politikası aracı olarak 

değerlendirilmektedir Coleman aynı zamanda eğitimin niteliğinin gelişmesinde güçlü 

toplumların rolüne ve aileler, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki bağlara dikkat 

çekmektedir (Coleman, 1988:102-104).  

 

Fiziksel sermaye, üretimi kolaylaştırmak için materyallerde yapılan 

değişiklikleri içerirken; beşeri sermaye ise eğitim kanalıyla kişilerin bilgi ve 

becerilerini geliştirmelerini içermektedir. Sosyal sermaye ise kişiler arasında ilişki 

olduğu zaman oluşmaktadır. Fiziksel sermaye tamamen somut olup, beşeri sermaye 

bireyler tarafından elde edilen bilgi ve becerileri kapsadığından daha az somuttur. 

Sosyal sermaye ise kişiler arasındaki ilişkiyi kapsadığından beşeri sermaye gibi daha 

az somuttur. Dolayısıyla beşeri ve sosyal sermaye birbirini tamamlayıcıdır. Fiziksel 

sermaye ve beşeri sermaye üretimde verimliliği arttırmaktadır. Sosyal sermayenin 

işlevi ise üretimde verimliliği arttıran tamamlayıcı bir unsurdur (Coleman, 1994: 

304). 
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Coleman, beşeri ve sosyal sermaye arasındaki farkı üç kişi (A,B,C) arasındaki 

ilişkiyi dikkate alarak bir diyagram yardımıyla belirtmiştir.  

 

Şekil 5 : Coleman’ın Üç Bireyli Yapı Modeli: Beşeri Sermaye küçük daire olarak ve sosyal 
sermaye de bireyler arasındaki ilişkiyi  kapsayan çizgilerle gösterilmektedir. 

               

                            A 

  

 

 

                             

 

 

               B                                        C                                      

               Kaynak: Coleman, J: Foundations of Social Theory, p. 305, U.S.A., 1994. 

 

 

Şekil 5’te beşeri sermaye küçük daire olarak ve sosyal sermaye de bireyler 

arsındaki ilişkiyi kapsayan çizgilerle gösterilmektedir. Beşeri ve sosyal sermaye 

birbirlerini tamamlayıcıdır. Eğer B bir çocuksa ve A’da aile içinde bir yetişkinse bu 

durumda A’nın, B’nin zihinsel gelişimine katkıda bulunması durumunda A ile B 

arasında hem sosyal sermaye hem de beşeri sermaye oluşumu gerçekleşecektir. A 

tarafından gerçekleştirilen beşeri sermaye olup, A ile B arasındaki ilişki de sosyal 

sermayedir (Coleman, 1994: 304). 

 

 Banfield, Festinger, Schachter ve Back’i referans gösteren Coleman, sosyal 

yapıdaki farklılıkların yükümlülüklerin alanlarına göre çeşitli sebeplerle ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Burada önemli olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 

güvenilirliğin genel düzeyi ile birlikte yardıma ihtiyaç duyan kişilerin gerçek 

ihtiyaçları, diğer yardım kaynaklarının varlığı (devletin refah hizmetleri gibi), refahın 

derecesi, yardımlaşmadaki kültürel farklılıklar, sosyal iletişim ağlarının kapanma 

derecesi, sosyal bağların lojistiği ve diğer faktörlerdir (Coleman, 1994: 307).  
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Dolayısıyla yardıma ihtiyaç duyan yoksulların beklentileri sosyal iletişim 

ağlarının gelişmiş olduğu toplumlarda özellikle devletin gelir dağılımı politikasını 

yoksullar lehine düzenlemesi yönünde yükümlülüklerin oluşmasına neden 

olmaktadır.  Kamusal beklentilerin devlet açısından yükümlülük oluşturması kamusal 

hizmetlere bütçeden ayrılan payların arttırılarak yatırımların genişlemesi, devlete 

duyulan güveni yansıtması açısından önem taşımaktadır.  

 

Sosyal sermaye yalnızca güvenin elde edilmesinde değil aynı zamanda beşeri 

sermayenin yaratılmasında da önemlidir. Özellikle sağlam gelecek kuşakların inşası 

için önem taşımaktadır. Bu durum özellikle zihinsel gelişim ve özgüvenin oluşumu 

açısından önem taşımaktadır. Bu gelişim ve oluşum sadece aile içinde değil aynı 

zamanda toplum içinde de gerçekleşebilmektedir (Coleman, 1988: 109-110). 

 

Sosyal sermaye çoğunlukla özel bir mal olarak değil, kamu malı olarak 

değerlendirilmektedir. Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişmelerinde önem 

taşımaktadır. Sağlıklı gelecek kuşakların oluşturulmasında önemli olan güçlü aileler 

ve güçlü toplumlar sosyal yapıdaki problemlerin çözümünde temel teşkil etmektedir. 

(Coleman, 1988: 118). Aile içinde sosyal sermayenin kazanılması çocukların ve 

gençlerin zihinsel gelişmelerinde önem taşımaktadır. Örneğin John Stuart Mill okula 

başlamadan önce babası ona Grekçe ve Latince öğretmiştir. Mill çocukluk 

döneminden sonra babasının yazıları hakkında onunla tartışabiliyordu. Mill, sıra dışı 

bir yeteneğe sahip değildi. Babasının bilgisi de o dönemin insanlarından çok daha 

fazla değildi. Buradaki önemli fark ailenin çocuğuyla ilgilenmesi ve çocuğuna 

entelektüel konuları tartışabilmesine ilişkin zaman ve çaba harcamasıydı (Coleman, 

1988: 110).  

   

Coleman, eğitimin sosyal sermayenin oluşumuna katkıda bulunacağını 

belirtmektedir. Dolayısıyla eğitimle gerçekleştirilen beşeri sermaye oluşumu sosyal 

sermayenin de oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu şekildeki oluşum toplumsal 

işleyişin etkinliğini sağlayarak toplumsal maliyetlerin azalmasını hatta ortadan 

kalkmasını sağlamaktadır.  
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Beşeri sermaye bireylerdeki bilgi ve beceri gibi eğitimlerine ilişkin 

kazanımlarını yansıtırken; sosyal sermaye ise gruplar içindeki ve gruplar arasındaki 

iş birliğini kolaylaştıran iletişim ağlarını ve normları kapsamaktadır. Eğitim, iş birliği 

ve katılımın gerçekleşmesine yardımcı olan davranış, beceri ve değerlerin 

oluşmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda beşeri ve sosyal sermaye toplum 

üzerinde etkili olan kurumsal, politik ve yasal düzenlemelerle yakından ilişkilidir. Bu 

bağlamda politik, yasal ve kurumsal düzenlemeler beşeri ve sosyal sermayeyle 

birlikte refahı etkilemektedir. Beşeri sermaye bireyler üzerinde etkiliyken, sosyal 

sermaye sosyal ilişkilerle bağlantılıdır. (OECD, 2001: 12-13).  

 

OECD tarafından yapılan The Well-Being of Nations isimli çalışmada 

(OECD, 2001: 13) Rodrik D.’nin çalışması kaynak gösterilerek toplumdaki 

kurumların etkin çalışmalarının ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin makro ekonomik dengenin sağlanması, sosyal 

anlaşmazlıkların giderilmesi, sosyal güvenlik sisteminin sağlanması vb. ekonomik 

kalkınmada kurumların işlevlerini belirlemesi açısından dikkat çekmektedir  

 

Kurumsal düzenlemelerin etkinliği özellikle ekonomik işleyişteki 

belirsizlikleri azaltması nedeniyle ekonomik performansı canlandırmaktadır. Aynı 

zamanda bu durum bireylerin devlete olan güveni yerleştirmesi bakımından da önem 

taşmaktadır.   
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2. 4. 1. 3. Robert D. Putnam Görüşü 

 

Sosyal sermaye güven, normlar, iletişim ağları gibi toplumun etkinliğini 

koordineli faaliyetlerle kolaylaştıran sosyal organizasyonların özelliklerini 

kapsamaktadır (Putnam, 1993: 167). 

  

Sosyal sermaye kavramının ana fikri sosyal iletişim ağlarının değerli 

olduğudur. Sosyal sermaye bireyler arasındaki bağları arttıran normlar, güvenilirlik, 

karşılıklılık kavramlarıyla birlikte iletişim ağlarına dikkat çekmektedir. Putnam 

insanların yaşamlarını iyileştirmek için sosyal bağlantıların kullanılması gerektiğini 

belirtmiştir (Putnam, 2000: 19). 

 
Putnam, sosyal sermayenin oluşumu açısından İtalya’nın kuzeyi ve 

güneyindeki yerel yönetimler arasındaki farklılıkları yansıtmaya çalışmıştır. Kuzeyde 

ve güneyde sistemler tamamen farklıydı. Kuzeyde insanlar birey olarak temel hak ve 

özgürlüklere sahiplerken; güneyde ise insanlar bu temel hak ve özgürlüklerden 

yoksunlardı. Kuzeyde yasal otoriteler kamu görevlileri tarafından kullanılırdı. 

Güneyde ise yasal otoriteler kralın tekelindeydi. Putnam kuzey ve güneydeki kamu 

politikalarının karşılaştırmalı performansına yoğunlaşmıştır. Kurumsal anlamda 

kuzeydeki bölgenin başarısında, kurumsal performansının esasını hükümet ve sivil 

toplum arasındaki karşılıklı güven ilişkisi oluşturmaktadır. Ortaçağdan itibaren 

Kuzey İtalya, gücünü yasalardan ve toplumdan alarak kendini düzenlemiştir. Aynı 

zamanda özerk şehir devletlerindeki derneklerin faaliyetlerine ilgi göstererek, bu 

yararlı yurttaşlık erdeminin kaynaklarını önemsemiştir. Ancak güneyde devletle sivil 

toplum arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebebi ise kurumsal reform ve yenilenme 

yolunda karşılıklı şüphe ve korku kültürünün oluşmasıdır (Putnam, 1993: 130). Aynı 

zamanda güneyin dezavantajı; piyasalara olan uzaklık, elverişsiz bölge ve doğal 

kaynakların yetersizliğidir. Bu olumsuzluklara bir de kötü yönetim eklenince 

sonucun Güney İtalya için yıkıcı olması kaçınılmazdı (Putnam, 1993: 158). 
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 Putnam, özellikle İtalya’daki kuzey ve güney arasındaki ekonomik ve 

kurumsal farklılıkları açıklamada sosyal sermayenin önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Güçlü sosyal iletişim ağları güvenin geçişken ve yayılmacı olmasını sağlamaktadır 

(Putnam, 1993: 169). 

 

Yukardaki açıklamalar bağlamında Putnam sosyal sermaye kavramını 

özellikle birey, devlet ve toplum ilişkisini karşılıklılık ve güven kavramıyla ele 

alarak ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Toplumsal oluşumlar 

ve öğreniler anonim topluluklar halindeki atomize ünitelerden çok, belirli kütle 

oluşturan ve erk uygulama düzeyi yüksek dokulardan oluşur ve aşağıya doğru 

yayılır. Açıktır ki, her toplumda erk uygulama düzeyi en yüksek organ, siyasal 

yapılar olup bunu hükümetler olarak da belirtebiliriz. Başka bir deyişle, siyasi 

yapıların işleyiş ve uygulama pratikleri toplumun tüm kesimleri için çok önemli bir 

öğrenme kaynağı oluşturur. Yasaların yapılmasından, uygulanmasına dek her alanda 

vatandaşları ilgilendiren siyasal erk alanı, toplumsal güvenin oluşumu açısından 

fevkalade önemlidir.  

 

Bu nedenle güçlü toplumsal yapılar, karşılıklı olarak ekonomi ve devlet 

anlayışını da güçlendirmektedir (Putnam, 1993: 176). Örneğin toplumun devlete olan 

güveni bağlamında düşündüğümüzde Hauser, K., ve Laum, B.’ yi örnek gösteren S. 

Turhan, Yunan demokrasisinde vergi ödemenin gönüllü olduğuna dikkat 

çekmektedir. Yunan halkı kültür dönemlerinde başka hiçbir halka rastlanamayacak 

ölçüde aşırı bir vergi ödeme eğilimi içindeydi. Vergi ödemek en güzel fazilet olarak 

değerlendirilmekteydi. Çok zengin olan kişiler devlet dairelerinin ihtiyaçlarını 

karşılayarak kendi servetlerinden bir ölçüde vazgeçebiliyorlardı. Bu tür gönüllü 

yardımlar, M.Ö. 4. y.y.’da devletin kişilerin vatandaşlık duygularına hitap etmesi 

neticesinde artmıştır (Turhan, 1993: 4).   
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Putnam, sosyal sermayeyi ayrıca kapsayıcı olarak da ifade edilebilen köprü 

oluşturan (içeren) ve bağlayıcı (dışlayıcı) olan özellikleriyle de ele almaktadır. 

Bağlayıcı veya dışsallaştıran sosyal sermaye seçkin kimlikleri destekleyerek 

homojenliği sürdürmektedir. Köprü oluşturan veya kapsayıcı sosyal sermaye ise, 

çeşitli sosyal bölümler içinde insanları bir araya getirme amacını taşımaktadır. 

Bağlayıcı sosyal sermaye belirli karşılıkları desteklemek ve dayanışmayı sürdürmek 

için uygun olmaktadır. Aynı zamanda bağlayıcı sosyal sermaye grup içi sadakati 

güçlü tutmada sosyolojik bir yapışkandır. Köprü oluşturan sosyal sermaye dış 

varlıklarla bağlantılarda ve bilgi dağılımında yararlı olmakla birlikte geniş kimlikler 

ve karşılıklılık oluşturmaktadır (Putnam, 2000: 22-23). 

 

 Eğitimin sosyal normlar ve ortak kültürü içeren sosyalleşmedeki rolü önem 

taşımakla birlikte geleneksel kültürün esas değerinin korunmasında da önemli 

olmaktadır. Putnam’ın ifade ettiği bağlayıcı sosyal sermaye merkezi olmayan eğitimi 

içermektedir. Merkezi olmayan eğitim farklı sosyal değerlerin oluşmasını sağlar ve 

sosyal kutuplaşmalara daha fazla yol açması olasıdır. Tersine kamu eğitimi ise 

Putnam’ın ifade ettiği köprü oluşturan sosyal sermaye özelliklerini kapsamaktadır. 

Bu yaklaşım insanları bir arada tutmayı amaçlayan geleneksel kamu eğitimi 

yaklaşımıyla tutarlıdır ve toplumda bir homojenite oluşturabilmektedir (Gradstein & 

Justman & Meier, 2005: 126-127).   
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2. 4. 2. Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Sermaye 

 
Sosyal sermaye kavramı iktisat alanında işbirlikçi yönetişim (collaborative 

governance) araştırmalarında Mancur Olson’un “Logic of Collective Action” adlı 

eseri ile önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Donahue & Zeckhauser, 2006: 497-498). 

Sosyal sermaye olgusunun sivil toplumlarda ve politik katılımdaki önemi ise siyaset 

biliminde etraflıca ele alınmış bir konudur ( Ingram & Schneider, 2006: 170-171) 

 

Toplumsal yaşam ortamında bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde en 

önemli unsur bireylerin birbirlerine güven duymalarıdır. Aksi halde, toplumsal 

yaşamda sosyal sürtüşmeler, iş aksatmaları ve yük dağılımında adaletsizlikler 

doğarak, toplumsal işleyişin etkinliği bozulur. Toplumsal ve ekonomik etkinliği 

sağlayacak olan öğelerin tümünü kapsayan olguya sosyal sermaye adı verilmektedir. 

 

Sosyal işleyişte bu denli önemli ve etkinliği yükseltici bir değişken olan 

sosyal sermaye, maddi sermaye ve beşeri sermaye olgularından farklı olarak, bireysel 

getiri değil, sosyal getiri sağlayan bir öğedir. Bu nedenle, bireyler sosyal sermaye 

ediniminde, diğer sermaye unsurlarının ediniminde olduğu gibi istekli olmazlar, 

piyasaya talep yansıtmazlar ve bunun doğal sonucu olarak da sosyal sermaye 

konusunda piyasa talebi oluşmaz. Sosyal sermayenin teorik düzeyde öğretilmesi ise 

ancak yüksek eğitim düzeyinde ve belirli bilim dallarında söz konusu olmaktadır. 

Ancak, hemen her kademede eğitim hizmetinin oluşturduğu dışsal yararı sosyal 

sermaye olarak ele almak olasıdır. Aynı zamanda sosyal sermaye toplumsal ve 

ekonomik işleyişte X-etkinsizliğini sıfır noktasına yaklaştıran önemli bir değişkendir.  

 

Sosyal sermaye bu açılardan bile başlı başına incelenmeye değer bir alan 

oluşturmaktadır. 
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Hem toplumların gelişmişlik düzeyi hem de buna paralel olarak oluşan sosyal 

sermaye düzeyi karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Gelişmiş sosyal sermaye 

düzeyi bireylere, gruplara ve toplumlara ortak sorunları daha kolay çözme olanakları 

tanımaktadır. Sosyal sermaye hem kamu malı hem de özel mal olarak 

algılanmaktadır. Çünkü sosyal sermaye çeşitli sosyal aktivitelerin bir yan ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Beşeri sermaye örneğinde olduğu gibi sosyal sermayede 

de pozitif dışsallıklar oluşmaktadır (OECD, 2001: 41).  

 

Sosyal sermayeye ilişkin değerlendirmelerde öne çıkan bir grup ya da bireyin 

faaliyetlerinden bütün bir toplumun etkilenmekte olduğudur. Dolayısıyla tüketimde 

rekabet sözkonusu değildir. Bu özelliğiyle de sosyal sermaye bir kamu malı olma 

özelliğini taşımaktadır. Sosyal sermaye tek başına değil fakat gelişen fiziksel ve 

beşeri sermayeyle birlikte kalkınma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Özellikle 

fiziksel ve beşeri sermayenin gelişmiş olduğu ülkelerde, ABD örneğinde olduğu gibi, 

toplumsal bir çöküş yaşanıyorsa bu durumda sosyal sermayenin gelişmiş olması 

çöküş sürecini durdurmak konusunda diğer sermaye türlerinin tamamlayıcısı olarak 

değer taşımaktadır.  

 

Bu anlayışa paralel olarak ABD’de 1960’lardan bu yana gönüllü birliklerde 

birleşme eğilimi zayıflamış olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal güvensizlik 

düzeyinde önemli artışlar görülmüştür. Bu artış suç işleme oranının artmasıyla 

Amerikalılar’ın diğer bireylere karşı mesafeli olmaları sonucunu getirmekte ve 

sorunların çözümü konusunda başvurulan yöntem olarak da açılan dava sayılarındaki 

artışla değerlendirilmektedir. Bugün ABD’de daha önceden oluşturulmuş olan sosyal 

sermaye fonlarını tüketen ve sosyal sermayenin yeniden oluşumunu sağlayamayan 

bir toplum sözkonusudur. Aynı zamanda üyelerini izole eden, aşırı güvensizlik 

duygusu yaşayan ve toplumsal katılımdan uzak bireycilik anlayışı yaygınlaşmaktadır 

(Fukuyama, 1998: 58-59). 
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Ekonomik kalkınmada önemli olan sosyal sermaye yalnızca toplumda var 

olan kurumların toplamı olmayıp aynı zamanda onları bir arada tutan önemli bir 

bağlaçtır. Sosyal sermaye; sosyal uyum, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahı 

arttırmada toplumlar açısından değer taşımaktadır. 

 

Dünya Bankası ampirik çalışmalara ilişkin sosyal sermaye göstergelerini şu 

şekilde değerlendirmektedir (Grootaert, 1998: 15): 

 

- Yatay kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri, sendikalar) 

 

- Sivil ve siyasi toplumlar arasındaki ilişkiler (Demokrasinin yaygınlığı, 

siyasi istikrar, devletin etkinliği) 

 

- Sosyal bütünleşme (Sosyal hareketliliğin ölçüsü, genç işsizlik oranı, suç 

oranları, boşanma oranı) 

 

- Yasaya uygunluk ve yönetimsel konular (Bürokrasinin niteliği, yasal 

sistemin bağımsızlığı, sözleşmelerin uygulanabilirliği). 

 

Diğer etkenlerin değişmemesi koşuluyla (ceteris paribus) yüksek sosyal 

sermaye stokuna sahip olan toplumlar, daha düşük sosyal sermaye stokunu sahip 

olan toplumlara göre daha iyi yönetilmekte, daha iyi eğitim görmüş bireylerden 

oluşmakta, daha açık ve daha güvenli bir bir toplum yapısına sahip olmakta ve genel 

olarak da daha mutlu bir toplumun inşası söz konusu olmaktadır. Çünkü bu 

toplumlarda kamusal hizmetler önem taşımakta ve var olan kaynaklar daha etkin 

kullanılmaktadır (Woolcock, 1998: 155). 

 

Schultz’u referans gösteren Akkoyunlu, eğitime yapılan yatırımlardan elde 

edilen getirinin diğer sermaye yatırımlarının getirisinden yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Yani eğitimin sosyal getirisi gelişmekte olan ülkelerde fiziki 

sermayeye yapılan yatırımın getirisi kadar katma değer oluşturmaktadır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve toplumsal kalkınma için insana yapılan 
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yatırım fiziki sermayeye yapılan yatırımdan daha olumlu sonuçlar ortaya 

koymaktadır (Akkoyunlu, 2005: 55). Dolayısıyla eğitimli, sağlıklı, donanımlı ve 

daha yaratıcı bireylerden oluşan toplumda üretim faktörlerinden daha verimli şekilde 

faydalanmak söz konusu olmaktadır (Woolcock, 1998: 154). 

 

Bu açıklamalar bize beşeri sermaye ve içsel büyüme teorileri arasında 

kurulan ilişkinin sosyal sermaye ve içsel büyüme kavramları arasında da 

kurulabileceğini göstermektedir. İnsanların güvene dayalı davranış modellerine sahip 

olması sayesinde hem paranın kullanım alanı genişler hem de mevcut sermayenin 

verimliliği yükselir. İnsanlar arasında güvenin oluşması sosyal maliyeti azaltır ve bu 

durum X etkinliği yaratmaktadır.  Yani yeni maddi yatırım yapmaya gerek kalmadan 

veri kaynaklarla daha yüksek gelir düzeyinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.  

 

İçsel büyüme teorisi kamu hizmetlerinin genişlemesinin ekonomik kalkınma 

açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu önem temel olarak üç temel noktada 

ele alınmaktadır (Yülek, 1997: 11). 

 

1-Kamu hizmetleri alanında gerçekleştirilen üretim ve yatırım faaliyetlerinin 

oluşturduğu pozitif dışsallıklar açısından  

 

2-Beşeri ve sosyal sermayenin üretimde taşıdığı önem bakımından 

 

3-Beşeri ve sosyal sermayenin gerek altyapı ve gerekse istikrar açısından 

önemli sonuçlar üretmesi bağlamında değerlendirilmektedir.    

    

 İçsel büyüme teorisine ilişkin değerlendirmeleri sosyal sermayenin de 

katkısını dikkate alarak ele aldığımızda sosyal sermayenin kalkınmaya etkisi;  

ekonomik kalkınma ve toplumsal kalkınma açısından vurgulanmaktadır. Özellikle 

sosyal sermayenin oluşturduğu pozitif dışsallıklar, bu hizmetin kamu politikaları 

alanında değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 
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Sosyal sermayenin ekonomik anlama ilişkin genel yaklaşımları Dünya 

Bankası çalışmalarında şu şekilde ele alınmıştır (World Bank, 1998: 3). Buna göre; 

 

-Sosyal sermaye yaklaşımlarının ekonomik, sosyal ve politik alanları 

birleştirdiği belirtilmektedir. Sosyal ilişkilerin ekonomik yapıyla devletin 

faaliyetlerini etkilediğini ve aynı zamanda da sosyal ilişkilerin de ekonomik 

yapıdan ve devletten etkilendiği üzerinde durulmaktadır. 

 

-Sosyal sermaye yaklaşımı, ekonomik birimler arasındaki güvene dayalı 

ilişkilere dikkat çekmektedir. Bununla birlikte güvene dayalı ilişkilerin 

bireysel ve toplu faaliyetlerle ekonomik verimliliği arttırabilmesi üzerinde 

durulmaktadır. 

 

-Sosyal sermaye yaklaşımı, sosyal ilişkilerin güçlü olmasının ve kurumların 

iyi işlemesinin pozitif dışsallıklara sahip olduğunu belirterek bunların 

kamusal mal özelliklerine dikkat çekmektedir. Çünkü bunlar sadece bir tek 

bireyin faydası olmayıp topluma yansıyan bütün faydaları içermektedir.  Bu 

nedenle soyal sermayenin inşasında kamusal destek önemli olmaktadır. 

 

Bu çerçevede sosyal sermaye; aktörler arasında kurulan sosyal iletişim 

ağlarının gelişmiş olmasıyla toplumsal anlamda önem kazanmakta özellikle 

ekonomik faaliyet içinde bulunan birimler arasında güven unsurunun yerleşmesine 

yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda da pozitif dışsallıkların oluşması ve karşılıklılık 

kavramının gelişmesi değer taşımaktadır   

 

Sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya olan etkisini belirlemek açısından   

en temel örnek Putnam’ın da belirttiği İtalya bölgesel çalışmasında gözlenmektedir. 

Güçlü, etkin ve sorumlu kurumların yaratılmasına ilişkin gereklilikler incelendiğinde  

buna yönelik olarak 1976-1977 yerel yönetim reformunun İtalya’daki yerel 

yönetimlerin performanslarını belirlemede önemli olduğu görülmüştür. Kuzey İtalya 

şehirlerindeki başarıda gelişmiş sosyal iletişim ağları ve özellikle de sivil topluluğun 

daha gelişmiş olması ön plana çıkmaktadır. İyi çalışan bir yerel yönetimle birlikte 
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Kuzey İtalya’da halk daha yoğun olarak sosyal çalışmalara katılmakta ve daha geniş 

bir siyasi katılımla birlikte sosyal sorumluluk bilinci de gelişmektedir. Aynı zamanda 

yerel yönetimler de sağlık hizmetleri, tarımsal faaliyetler, mesleki eğitim, barınma ve 

ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek alanlarda faaliyette bulunmaktadır (Putnam, 

2000: 6). 

 

Ekonomik kalkınma özelikle sosyal sermaye birikimi açısından 

değerlendirildiğinde, İtalya örneğinde de görüldüğü gibi, sadece ulusal düzeyde 

merkezi yönetimler bağlamında gerçekleşmeyip aynı zamanda bölgesel bağlamda 

yerel yönetimler tarafından da gerçekleştirilmektedir.   

 

Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin ele alındığı bu 

bölümde özellikle sosyal sermayenin oluşturduğu dışsallıklar bu sermaye türünün 

kamu ekonomisi alanında ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle sosyal 

sermaye gelişmiş sosyal iletişim kanallarıyla gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 

giderilmesinde önemli olup, oluşturulacak yeniden gelir dağılımı politikalarının 

yoksulluğun azaltılması üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 

sosyal sermayenin gelişmesi toplumda güvenin yerleşmesinde, çocuklara güvenli 

gelecek sağlamada, kamusal eğitimin ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında, 

siyasal istikrarın oluşmasında, ekonomide verimlilik artışında önem taşımaktadır. 

 

Aynı zamanda sosyal ilişkilerin güvene dayalı olarak gelişmesi ekonomik 

faaliyetlerde bulunan birimler üzerinde olumlu bir etkisi bulunmakta ve bu durum 

işlem maliyetlerini azaltarak; verimlilik artışına neden olmaktadır. 

 

Sosyal sermayenin yeni bir üretim faktörü olarak değerlendirilebileceği 

tartışılırken aynı zamanda sosyal sermayenin diğer üretim faktörlerinin birikimini ya 

da toplam faktörlerin verimlilik düzeyini de etkileyebileceği düşünülmüştür. Örneğin 

sosyal sermaye informel kredi piyasalarının kurulmasına yol açarsa bu durum 

fiziksel ve beşeri sermaye birikimini kolaylaştıracaktır. Sosyal sermaye işlem ve 

denetleme maliyetlerinin azalmasına ya da yeni teknolojilerin kullanımına yol açarsa 

bu durum toplam faktör verimliliğini arttıracaktır (Knowles, 2005: 14). 
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Bu açıklamadan hareketle sosyal sermayenin bir boyutuda bireyler arası 

iletişimin güvene dayandırılmasıdır. Bu durum informel kredi kurumlarının 

gelişmesine yol açabilir. Örneğin şirketleşme büyüyebilir ve formel olarak şirketler 

bankadan kredi alabilirler. Bu durum şirketleşmenin resmi boyutunu oluşturmaktadır. 

Eğer toplumda güven düzeyi yüksekse bu durumda şirketler banka kredisi almak 

yerine hisse ihraç edebilir, kredi ihtiyacını yeni ortakla karşılama olanağı bulabilir ve 

sermayesini arttırabilir. Toplumda güven düzeyi düşükse şirketler yeni ortak istemez 

ve sadece kredi alır. Alınan kredinin ise faiz maliyeti paranın kullanım alanının 

daralmasına yol açmaktadır. Oysa yeni ortak almak hem paranın kullanım alanını 

genişletir hem de risk paylaşımının genişlemesine yol açar.  

 

Sosyal sermayeyi ele alan düşünürlerin (Coleman, Putnam, vd.) ekonomik 

kalkınma çerçevesindeki yaklaşımlarının ortak özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz 

(Serageldin, I. & Grootaert, C., 2000: 47) 

 

-Sosyal sermayenin ekonomik, sosyal ve politik alanla bağlantılı olduğunu 

ifade etmektedirler. Sosyal ilişkilerin ekonomik sonuçları etkilediği ve ekonomik 

sonuçlar tarafından etkilendiği düşüncesini paylaşırlar. Dolayısıyla bir karşılıklılık 

ilişkisi sözkonusudur. 

 

-Ekonomik birimler arasındaki ilişkilere önem verilmekte ve bu birimlerin 

oluşturduğu formel ve informel oluşumların ekonomik faaliyetlerin etkinliğini 

geliştirebileceğini dikkate almaktadırlar. 

 

-Sosyal ilişkilerin ve kurumlar arasındaki ilişkilerin gelişmiş olmasının 

pozitif dışsallıklar oluşturacağını belirtirler. Bu dışsallıkları bireyler kendilerine mal 

edemezler. Birimlerin sosyal sermayeye yetersiz düzeyde yatırım yapmaları 

kamunun destek sağlaması için bir neden oluşturmaktadır.  

 

 Dolayısıyla sosyal sermaye ekonomik işleyişte ortaya çıkan sorunların 

çözümünde diğer sermaye türleri bakımından tamamlayıcı ve iyileştirici bir özelliğe 

sahiptir.  
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2. 4. 3. Güven Ölçekli Sosyal Sermaye Oluşumu 
 

 
 Temple sosyal sermaye kavramını, Putnam’ın da benimsediği gibi, güven, 

normlar, iletişim ağları gibi unsurlarla sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve 

bireyler arasındaki karşılıklı işbirliğini kolaylaştıran özellikler şeklinde 

değerlendirmektedir. Temple, toplumdaki sosyal bağların oluşmasında, devlet ve 

toplum arasındaki ilişkinin kurulmasında, devlet kurumlarının niteliğinin 

gelişmesinde, öncelikle güven kavramının gelişmesi gerektiğine dikkat çekmiştir 

(Temple, 2002: 83-84) 

    

 Dünya değerler araştırması tarafından yapılan ampirik çalışmada çeşitli 

ülkelerdeki güven kavramı test edilmiştir. Bu alanda güven duygusunun özellikle 

Türkiye açısından çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Güven kavramı ölçülürken her 

bir ulusa genel olarak insanların güvenilir olduğunu, ya da insanlarla ilişkilerde aşırı 

dikkatli olunmaması gerektiğini söyleyebilir misiniz, şeklindeki soru test edilmiştir. 

Güvenin ölçümüne yönelik bu sorunun OECD üyesi ülkeler ve OECD üyesi olmayan 

ülkeler açısından yansımasını şu şekilde gösterebiliriz (Temple, 2002: 84-85). 
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Tablo 12: Çeşitli Ülkelerde Güven Ölçümü(1997) 

OECD Üyesi Ülkeler    

Norveç 61.2 İrlanda 40.2 

Finlandiya 57.2 Kore 38.0 

İsveç 57.1 İspanya 34.5 

Danimarka 56.0 Avusturya 31.8 

Kanada 49.6 Belçika 30.2 

Avustralya 47.8 Almanya 29.8 

Hollanda 46.2 İtalya 26.3 

ABD 45.4 Fransa 24.8 

İngiltere 44.4 Portekiz 21.4 

İsviçre 43.2 Meksika  17.7 

İzlanda 41.6 TÜRKİYE 10.0 

OECD Üyesi Olmayan 

Ülkeler 

   

Hindistan 34.3 Nijerya 22.9 

Güney Afrika 30.5 Şili 22.7 

Arjantin 27.0 Brezilya 6.7 

Kaynak: Knack ve Keefer’dan aktaran Temple, Jonathan: “Growth Effects of Education and Social 
Capital in the OECD Countries” OECD Economic Studies No:33, p.85, 2002.  
 

 

Tablo 12’yi şu şekilde değerlendirebiliriz: Türkiye’deki güven düşüklüğü iki 

sebepten kaynaklanmaktadır. Türkiye hızlı kentleşen ve ekonomik türbülans yaşayan 

bir ülke olması nedeniyle toplumsal duygular veya gelişmeler ekonomik gelişmelerle 

desteklenmediğinden toplumsal güven değeri düşük olmaktadır. Ekonomik sorunlar 

nedeniyle sosyal sermaye toplumu yapıştırıcı, birleştirici işlev görmeyip, toplumdan 

kaçış ve toplumu ayrıştırıcı işlev görmektedir. Sosyal sermaye edinenler bu gücü 

kullanarak toplumsal kaynaklardan aşırı pay alma davranışına girerek, toplumsal 

güven oluşumunu zedeleyebilmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de kantitatif eğitim 

ilerlemekte buna karşın kalitatif eğitim anlayışı ve uygulaması ilerleme 

göstermemiştir.    
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  Bu düşüncelere paralel olarak toplumda gerek bireyler arasında gerekse de 

bireyle devlet arasında yaşanan karşılıklı güven eksikliği ekonomideki az 

gelişmişliğin bir nedeni olarak da değerlendirilmektedir. Çünkü yapılan her ticari 

faaliyetin karşılıklı güvene dayanması, beraberinde devletin bireyle olan karşılıklı 

ilişkilerinde de güven kavramının olması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Nasıl ki 

toplumda genel kuralların yerleşmesinde önemli olan hukuk düzeni ve bu düzene 

olan güven toplumun kolektif mallarının başat değerini oluşturuyorsa aynı şekilde 

güven kavramını da bu bağlamda değerlendirmek gerekmektedir. Toplumsal değeri 

oluşturan güven duygusu toplum kültürünün bir parçasını oluşturarak özellikle sosyal 

iletişim ağlarının gelişmesi bakımından önem taşımaktadır (Kazgan, 2004: 363).           

 

 Türkiye’de sosyal sermaye devlet kurumlarınca, insanlar arasındaki işbirliğini 

ve anlayışı kolaylaştıran bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda sosyal 

sermaye bireylerden daha fazla grupların değeri olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

iletişim ağları ve sosyal desteklerden başka vatandaşların devlet politikalarına olan 

güveni sosyal sermayenin temel ögelerinden biri olmaktadır (OECD, 2001: 2). 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi Türkiye’de güven unsuru bireyler arasında 

bulunmadığı gibi devletle birey arasında da bulunmamakta ya da bu güven düzeyinin 

çok düşük seviyelerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Devlet bireyle olan ilişkisinde 

denetim mekanizmasını yoğun bir bürokrasi ağıyla oluşturmuştur. Gelişmiş 

ekonomilerin çoğunda ekonomik faaliyetlere odaklanılırken, Türkiye’de bürokrasinin 

ağırlığı kendini hissettirmekte ve tek imzayla yapılabilecek bir işlem, defalarca gidip 

gelmeyi ve onlarca imzayı gerektirmektedir. Örneğin bürokrasi sürecinin inanılmaz 

uzunluğu ve gerekli imza sayılarının çokluğu ihracatçılar açısından olumlu 

değerlendirilmemektedir. Bunlar da beraberinde zaman kaybı ve motivasyon 

eksikliğiyle birlikte işlem maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Fakat durum 

devlet açısından değerlendirildiğinde devletin vatandaşlara duyduğu güven düzeyinin 

düşük olmasının nedenleri şu şekildeki haklı gerekçelerle ifade edilebilir. Çünkü bir 

ülkede GSMH’nın yarısı kayıt- dışı olarak saptanabiliyorsa, ihracatta KDV iadesine 

yönelik yapılan başvurularda hayali ihracat belirlenebiliyorsa devletin bireye yönelik 

güvensiz yaklaşımı makul karşılanabilir. Durum vatandaş açısından düşünüldüğünde 
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de vatandaşın devlete olan güvensizliği haklı nedenlere bağlanabilir. Çünkü vatandaş 

ödediği verginin yerel ve/veya merkezi idarelerce çarçur edildiğini ve kendisine 

hizmet olarak geri dönmediğini görüyorsa ve aynı zamanda ödediği verginin hizmet 

yerine faiz ödemelerinde kullanıldığını gözlemliyorsa vatandaşın da devlete olan 

güvensizliği haklı görülebilir (Kazgan, 2004: 363). 

 

Güven unsurunun toplumda yerleşmesi bakımından önemli olan siyasal erkin 

davranışları açısından şunları belirtebiliriz. Siyasal erkin sınırlarını toplumsal üretim, 

yani ekonomi belirlemektedir. Kapitalist toplumlarda süzgeç tipi siyasal 

yapılanmalar, siyasal rant peşinde koştukları derecede sosyal sermaye dokusunu 

örmede başarılı olamamaktadırlar. Böyle bir toplumsal yapı dağılan toplum  

modeline girmektedir. Dağılan toplum modelinde, bireyler ve/veya örgütler her yolu 

mübah görerek kendi çıkarlarını korumaya, daha doğrusu kendilerini kurtarmaya 

çalışır. Zira, bu tür toplumsal yapıların bireyleri toplumun dolayısıyla kendi 

geleceklerini güvence altında görmezler. Buna karşın, toplanan toplum yapılarında 

ise, bireyler toplumsal yapılarının, dolayısıyla kendilerinin gelecekleri hakkında 

kuşku duymazlar ve kendilerini güvence altında hissederler. Böyle toplumlarda 

bireyler etrafa karşı daha saygılı ve duyarlı olurlar; kurallara daha fazla uyarlar ve 

kuırallara uyulmadığı durumda, ileride bunun maliyetini kendilerinin de çekeceğini 

düşünürler.  

 

Bu bağlamda sosyal sermaye çerçevesinde şunu söylemek olasıdır ki; 

toplanan toplum yapıları genellikle gelişmiş ve ileri görüşlü toplumlardan oluşur ve 

böyle toplumlarda sosyal sermayenin üretimi ve yayılması dağılan toplum yapılarına 

göre çok daha ileri düzeyde olur. İleri ve geri toplumsal yapılar, sosyal sermaye 

oluşumu ve sosyal sermayenin yaygınlaşması bağlamında, zıt yönde kısır-döngü 

hareketi sergilerler. 
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Devlet sektörü toplumların farklı kültürel yapılarına bağlı olarak 

değişkenlikler göstermektedir. Özellikle sosyal sermayenin gelişmemiş olduğu 

ülkelerde güven duygusu da oluşamayacağından büyük ölçekli endüstrilerin 

kurulabilmesinde devlet müdahalesi önemli olmaktadır. Bu ülkelerde devletin 

güvenin inşasında önemi ortaya çıkmaktadır. Buna karşın sosyal sermayenin ve 

dolayısıyla güven duygusunun çok yüksek olduğu Japonya ve Almanya gibi 

ülkelerde, büyük ölçekli sosyal ve ekonomik faaliyetler devlet desteği olmadan da 

oluşturulabilmektedir. Bir başka ifadeyle ekonomistler sermaye ve kaynakların 

rekabet üstünlüklerinin kalkınmadaki önemini ele alırken toplumların iç 

dinamiklerini oluşturan sosyal sermayeyi de dikkate almaları gerekmektedir. Sosyal 

sermayedeki dışsallıkların önemi, sosyal sermayede bir eksiklik olduğu zaman 

genellikle bu eksikliğin devlet tarafından giderilmesini gerektirmektedir. Devlet aynı 

şekilde beşeri sermayedeki açığı da daha fazla üniversite ve okul yaparak kapatmaya 

çalışmaktadır.  Bu anlamda devlet müdahalesi, toplumun sosyal yapısı ve kendine 

özgü kültürüne dayanmaktadır (Fukuyama, 1998: 30 ). 

  

Putnam’da özellikle 1960’ların ortalarından itibaren Amerikalılar’ın 

güvenilirlik ve dürüstlük yaklaşımlarının ciddi şekilde gerilemekte olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda sosyal yaşamdan izole olan genç nüfusta uyuşturucu 

kullanımının artmakta olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sosyal sermayedeki 

bu gerileme Amerikalı sürücülerin kavşaklardaki dur işaretlerini 

önemsememelerindeki artışla ve aynı zamanda suç oranlarındaki artışla ifade 

edilmektedir (Putnam, 2000: 142-143).    
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Sosyal iletişim ağlarının gelişmesi güvene dayandığı ve güven de kültür 

tarafından belirlendiği için toplulukların oluşması farklı kültürlerde farklı ölçülerde 

gerçekleşmektedir. Örneğin Japonya gibi güven düzeyi yüksek olan toplumlar 

ekonomik kalkınmada bilgi devriminin yarattığı ivmeden çok daha önce sosyal 

sermaye birikiminin oluşmasına yönelik ağ yapılarını oluşturabilmiştir. Ancak güven 

düzeyi düşük olan toplumlarda sosyal iletişim ağlarının gelişmemiş olması bu 

toplumların bilgi teknolojisinin kendilerine sunduğu verimlilikten yararlanamamaları 

sonucunu doğurmaktadır. Sosyal sermaye bir toplumda bireysel değerlerden çok 

sosyal değerlerin egemen olmasına dayanmaktadır (Fukuyama, 1998: 37-38). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

III- KÜRESELLEŞME YÖRÜNGESİNDE TÜRKİYE VE 

DÜNYADA EĞİTİM ÇERÇEVESİ 

 
3. 1. Küreselleşme ve Sosyo-Ekonomik Uyumlaştırma 

Politikaları 

 

Küreselleşme, neoklasik ekolün ideolojisinden doğan ve Laisser-Faire iktisat 

düşüncesini güçlendirerek uygulamaya başlayan iktisat politikaları olarak 

tanımlanmaktadır. Küreselleşme 1970’li yıllarda batıda yaşanan stagflasyon süreci ve 

sermayenin kâr hadlerindeki düşüşle kendisini hissettirmiştir. Bununla birlikte 

Japonya’yla birlikte bir dizi Uzak Doğu Ülkesi’nin batının rekabet gücünü dünya 

piyasalarında zorlaması ve beraberinde OPEC’in dünya petrol arzını elinde 

bulundurmasından dolayı yaşanan enerji krizi Batı Ülkeleri’nin siyasal gücünü 

sarsmıştır (Kazgan, 2008: 172). Bütün bunlar beraberinde neoliberal iktisat 

politikalarının uygulanması neticesinde artan enflasyon, artan işsizlik ve kamu 

kesimi açıklarının yaşanması şeklinde küresel ekonomik istikrarsızlık olarak kendini 

göstermiştir (Steger, 2004: 64). 

 

Küreselleşme özellikle hareketliliğin küresel hiyerarşisi bağlamında 

düşünüldüğünde toplumları katmanlaştırdığını ifade edebiliriz. Bu katmanlaşma var 

olma ve yok olma arasındaki derin çizginin ve sesin, yoksulluk ve yoksunlukta 

güçsüzler lehine ses çıkarmaya geldiğinde cılızlaşmasıdır. Dünya çapında yaşanan bu 

yeniden tabakalaşma süreci yeni bir toplumsal-kültürel hiyerarşi oluşturmaktadır.  

Piyasalarla birlikte teknoloji ve iletişim kanallarının küreselleşmesinin oluşturduğu 

tek yanlı söyleme dayanan sözde egemenlikler, özelleştirmeler vb. uygulamalar 

esasında eşit olanların oluşturduğu bir çeşitlilik değildir. Sadece eşitlik kavramının 

ve yeniden dağılım politikalarının güçsüzler aleyhine dönüşmesidir (Bauman, 2006: 

81-82). 
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Küreselleşme neticesinde oluşan küresel karşılıklı bağımlılık insanların 

bireysel ve ortak kimliklerini yavaş yavaş değiştirir. Aynı zamanda bu durum 

gerçekleşen büyük toplumsal dönüşümlerin bireyler tarafından fark edilmesine de 

neden olmaktadır. Neticede küreselleşme dünya toplumları arasında düzgün 

işlemeyen bir süreç olarak değerlendirilebilmektedir. Çünkü dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yaşayanlar, toplumsal yapılardaki ve kültürel alanlardaki bu 

küreselleşme rüzgarından çok farklı şekillerde etkilenmektedirler. Bu yaklaşımlara 

paralel olarak küreselleşme; dünya toplumları arasında karşılıklı bağımlılıkları 

oluşturan, genişleten ve yoğunlaştıran toplumsal süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler 

ayrıca, insanların yerel ve uzak arasındaki mevcut bağlantılardaki gelişmeyi daha çok 

fark etmelerini kolaylaştırmaktadır (Steger, 2004: 30-32). 

 

Bir dünya süreci olan küreselleşme çeşitli teknolojik gelişmelerle ulusal 

sınırları aşabilen, batı merkezli olmaya devam eden ve batı teknolojisi, sermayenin 

yoğunlaşması ve aynı zamanda batı toplumlarında gelişmiş emeğin yoğunlaşması 

şeklinde ele alınmaktadır. Aynı zamanda küreselleşme, karşılıklı bağımlılığın 

giderek artması bağlamında da değerlendirilmektedir (Hall, 1998: 39-49). 

 

Bir başka değerlendirmede ise küreselleşme şu şekilde ele alınmaktadır. 

Küreselleşme; iletişim ağlarının gelişmesi neticesinde geleneksel sınırların aşılarak  

siyasi, kültürel ve coğrafi olarak da sınır tanımayan yeni toplumsal ağların ortaya 

çıkmasını ve etkileşimini sağlayan ilişkileri içermektedir. Bu ağ ve ilişkilerin 

oluşumu ise teknolojik yenilikler ve siyasi kararlar dahilinde gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle küreselleşme, insanların dünyadaki toplumsal ilişkilerin ve ağların 

gelişmelerini fark etmeleridir. Dolayısıyla gelişen iletişim ağları neticesinde 

mesafeler ortadan kalkmakta ve neticede yerel olaylar binlerce kilometre uzakta 

bulunan gelişmeler bağlamında şekillenmektedir (Steger, 2004: 27-28). 
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Küreselleşme dünya ülkelerini birbiriyle daha yakın olarak bütünleştirirken 

aynı zamanda ortak sorunların çözümünde de duyarlı olmayı ve kollektif hareket 

etmeyi gerekli kılmaktadır. Dünyanın aynı atmosferi paylaşması çevre konusunda 

ortak hareket etmenin önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla belli bir ülkedeki 

özellikle ABD’deki emisyonlar diğer ülkeleri olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Dünyanın çeşiti yerlerinde su baskınları yaşanmaktadır. Ayrıca dünyanın çevre 

kirliliğine yol açan en büyük ülkesi olan ABD, George W. Bush yönetiminde küresel 

ısınma nedeniyle iklimde ve aynı zamanda tüm canlılarda olumsuz etkilere neden 

olan sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen anlaşmadan tüm dünyayı da 

ilgilendirmesini hiçe sayarak ve çevre gibi küresel kamu mallarının tahribatını da 

önemsemeyerek ve kollektif hareket etme gerekliliğinden de uzaklaşarak tek taraflı 

olarak geri çekilebilmektedir. Küresel ısınmanın tehlikelerinden korunmak ekolojik 

bilincin gelişmiş olmasını gerektirmektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli 

nokta, küresel kamu mallarının küresel bazda ele alınması gerekli olup, ulusal kamu 

mallarının da ulusal bazda değerlendirilmesi gerekmektedir (Stiglitz, 2004: 313-314). 

 

Graham Balls ve Milly Jenkins’ten aktaran Bauman (Bauman, 2006:83), 

özellikle teknolojinin kullanımıyla küreselleşmenin, bir paradoks yaratarak zengin ve 

yoksulun gelir dağılımından elde ettikleri pay açısından ciddi farklar yarattığını 

vurgulamaktadır. Dolayısıyla küreselleşme teknoloji vasıtasıyla zenginler klübü 

lehine zamansal ve mekânsal mesafeleri ortadan kaldırarak daha hızlı bir şekilde para 

kazanmalarına olanak sağlamıştır. Ancak bu teknoloji gelişimi gelişmekte olan 

ülkelere aynı zenginlik açılımını sağlayamamaktadır. Toplumsal hizmet, toplumsal 

kalkınma anlayışı tamamen unutulmaktadır. Küreselleşme az sayıdaki insana büyük 

kazanımlar sağlarken, dünya nüfusunun  büyük çoğunluğu bu kazanımların ve 

servetin dışında kalmaktadır. 
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Bu yabancılaşmanın ve dışlamanın özellikle küresel servetin 

paylaşılmasındaki eşitsizlikleri yansıtması bakımından Birleşmiş Milletler İnsani 

Gelişme Raporu bu konuda önem taşımaktadır. 

 

Birleşmiş Milletler’in 2006 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre dünyanın en 

zengin 500 insanı 100 milyar dolardan daha fazla gelire sahiptir. Bu rakam en fakir 

416 milyon insanın gelirlerinin toplamını aşan bir değeri ifade etmektedir. Küresel 

gelir dağılımının zirvesinde gerçekleşen servet birikimi, en alt dilimde yer alanlar 

lehine yoksulluğun azaltılmasından daha etkileyici olmuştur. Dünyadaki en fakir 

insanların % 20’si günde 1 dolardan daha az gelirle yaşayan insanları 

oluşturmaktadır. Bu rakam dünya gelirinin % 1,5’ini oluşturmaktadır. En fakir % 

40’ı ise günde 2 dolar harcamaktadır. Bu rakam ise dünya gelirinin % 5’ini 

oluşturmaktadır. OECD ülkelerinde yüksek gelir grubunda yer alan 10 insanın 9’u 

küresel gelir dağılımının en tepesinde yer alan % 20’lik dilimin içindedir. 2000 yılı 

satın alma gücü paritesi dünya nüfusunun en fakir % 20’lik grubun gelirini 300 

milyar dolar olarak ölçmüştür. Bu rakam büyük görünmektedir. Ancak bu rakam 

dünyanın en zengin % 10’unun sahip olduğu gelirin oldukça altında kalmaktadır 

(Human Development Report, 2006: 269). 

 

Genel çerçevede sorun küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelere yarar 

sağlayacak doğru bir güç mü olduğu sorusundan ziyade küreselleşmenin iyi 

yönetilmesi düşüncesi uluslar açısından daha önemli olmaktadır. Fakat 

küreselleşmede özellikle gelişmiş ülkelerin lehine olabilecek gelişmeler üzerinde 

durulması küreselleşmenin güçlü aktörlerinin ABD ve diğer gelişmekte olan ülkeler 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla küreselleşmeye ilişkin uygulamaların gelişmiş 

ülkeler açısından ele alınması gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmeden zarar 

görmelerine neden olmuştur. Ancak bu durum uzun dönemde ABD’ye ağır yükler 

getirse de kısa dönemde ABD bu durumdan yarar sağlamıştır. Küreselleşmeye ilişkin 

olarak genellikle tüm dünyanın gözlemlediği gerçek, ülkeler için kötü olanın ABD 

için kötü olmayacağı gerçeğidir. ABD politikaları 1997-1998 yıllarında  küresel mali 

kriz üzerindeki etkilerini göstermeye başlamıştır. ABD politikalarının sonucunda bu 

yıllar Türkiye için de gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi kriz yıllarıydı. Bu 
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kriz mal fiyatlarının düşmesine neden olmuş ve azalan enflasyon baskıları, küresel 

bir erimenin önüne geçme gayretiyle birleşerek faiz oranlarının düşmesi sonucunu 

doğurmuştur. Bu politikaların sonuçları neticesinde dünyanın geri kalan bölümü 

zayıflarken ABD tam tersine büyümeye başladı. Ancak bu algı ABD ekonomisinin 

1990’ların sonlarından itibaren durgunluğa girmesiyle değişmeye başlamıştır 

(Stiglitz, 2004: 203-204). 

 

 

 3. 2. Eğitim Yaklaşımlı Küreselleşme Değerlendirmesi 

 

Eğitim yaklaşımlı küreselleşme değerlendirmesine küreselleşmenin; kültürel, 

siyasal ve toplumsal olarak çözülmesini yönlendiren gelişmelerin yıkıcı etkisini 

eğitim alanında gösterdiğini belirterek başlayabiliriz.  

 

Bu çerçevede neoliberal politikalar, büyük kamusal fayda taşıyan eğitim ve 

sağlık gibi hizmetleri toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinden uzaklaştırarak piyasa 

anlayışıyla yeniden tanımlamaktadır. Bu tanımlamayla birlikte bir yandan eğitimin 

toplumsal anlamı ve buna bağlı olarak da eğitimin amacı ve işlevi kamusal hizmet 

anlayışından uzaklaştırılarak piyasalaştırılması sürecine sokulmuştur (Sayılan, 2007: 

63).  

 

Bu yaklaşımla tezde küresel eğitim anlayışının temel yapısı, küreselleşme 

tanımları dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu yaklaşım ise küreselleşmede 

ekonomik altyapının önemli olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Küreselleşmenin 

ekonomik altyapısı,  eğitimin piyasalaşma sürecini hızlandırmakta ve dolayısıyla 

eğitimin kamusal sunum olanaklarının daralmasına neden olmaktadır. Bu durum 

gelişmekte olan ülkeler açısından eğitim ve kalkınma çizgisini küreselleşme 

kavramıyla birlikte daha da derinleştirmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler 

küreselleşmenin yarattığı yüksek katma değer içeren rekabet unsurlarına sahip 

değillerdir. Örneğin bilimsel ve teknolojik yenilikler, nitelikli iş gücü sayısının 

çokluğu, sabit sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi (eğitim, sağlık vb.) gibi. 
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Küreselleşme teknolojik gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde küreselleşme  

çağını bilgi çağı olarak da tanımlayabiliriz. Bilgi çağı ise var olanlardan farklı olarak  

yarattığınız ürünlerle birlikte rekabet edebilmeyi ve rekabette üstünlük 

sağlayabilmenizi gerekli kılmaktadır. Bu durum ise bilgi toplumu olmanın önemini 

ve bu şekilde dünyayla entegre olmayı gerektirmektedir. Yeniye olan talebi yaratmak 

ise ekonomik büyümenin ve toplumsal ilerlemenin başlıca kaynaklarından biri 

olmuştur. Dolayısıyla küreselleşme yalnızca serbest piyasa düzenine geçmekle ve 

bunun beraberinde getirdiği özelleştirmelerle gerçekleşmemektedir. Çünkü hiçbir 

teknolojiyi üretebilecek güçte değilseniz bu durumda oluşacak olan teknolojik 

gerilikle birlikte egemen güçlerin karanlığında kalmanız kaçınılmazdır. Dolayısıyla 

burada önemli olan üretim ve araştırmanın biribirini destekleyeceği  yeni bir 

stratejinin gerekliliğidir. AR-GE faaliyetlerinde bulunup bu çalışmaları sanayiye 

uygulamak ve rekabete katılmak ve sabit yatırımların bilgi ve teknoloji yoğun 

alanlarda gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu teknolojiler uygun nitelikte bilim 

adamı ve teknik eleman yetiştirmeyi ve bunların teşvik edilmesi ve desteklenmesini 

gerekli kılmaktadır (Kazgan, 2004: 317-321). 

 

Küreselleşmeden kaçınmanın mümkün olmaması kendi ekonomik ve beşeri 

kaynaklarının farkındalığını yaratabilmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu 

farkındalık var olmayanı üretebilmeye ve teknoloji yoğun üretimi gerçekleştirmeye 

bağlıdır. Dolayısıyla eğitim hizmetinin de kalitesinin arttırılması ve eğitimin 

rakamsal boyutlarla değil de niteliksel boyutlarla değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır. 

 

Küreselleşmeyle gerçekleşen teknolojik yenilikler toplumsal ve ekonomik 

dönüşümlerde önemli olmuştur. Teknolojik yenilikler üretim faaliyetlerinde de 

büyük dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan ekonomik dönüşümler 

bereberinde yeni aktörleri de gündeme getirmiştir. Küreselleşmeyle birlikte 

gerçekleşen sermayenin serbest dolanımı, teknolojiyle hız kazanarak mal ve hizmet 

ticaretine ilişkin yeni kanalların oluşmasına yol açmıştır. Böylece piyasalar emperyal 

gelişimi devreye giren IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik aktörler 

dünya ekonomilerinin bir geleneği haline gelmiştir (Steger, 2004: 61). 
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Küresel ekonomiler için insan kaynakları planlaması yerel emek piyasalarının 

ihtiyaçlarını karşılamak için global eğitim müfredatlarını izlemeyi gerekli kılmıştır. 

Bugün devlet küresel ekonomilere yanıt olarak tüm okullara internet bağlantısı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla yeni teknolojik gelişmelerle dünyadaki toplumsal ilişkiler 

yoğunlaşmakta, yerel ve uzak arasındaki mesafeler daralmakta ya da ortadan 

kalkmaktadır (Spring, 1998: 220).  

 

Bu çerçevede küreselleşme teknoloji aracılığıyla toplumsal ilişkilerin 

yoğunlaşmasını, birbirine yön vermesini ve etkileşimini kapsamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında internet uzaktaki bilgileri saniyelerle ifade edilebilecek çok kısa bir 

zaman diliminde gönderebilmekte ve böylece bilgilerin kıtalararası dolaşımını 

sağlayabilmektedir (Steger, 2004: 30).  

 

Küreselleşme neticesinde uzun dönemde dünyanın yerelleşmesi insanın 

yaratıcılığını engelleyerek tek düze standartların zorla kabul ettirilmesi olarak da 

tanımlanabilmektedir. Bu aynı zamanda baskın olan ve var olanın kabulü anlamına 

da gelmektedir (Steger, 2004: 102).  

 

Küreselleşmeye çeşitli açılardan baktığımızda, dünya uluslarının 

küreselleşme kavramının ifade ettiği biçimde bütünleşme gösterirken aynı zamanda  

da büyük bir karmaşa yaşadığını söyleyebiliriz. Küresel düzlemde ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve kültürel parçalanma büyük boyutlarda bir paradoks 

yaratmaktadır. Bununla birlikte teknolojide sağlanan gelişmelerin bir tekel yarattığını 

ve bu tekelin de toplumsal yararlardan uzak kullanıldığını, IMF politikaları 

neticesinde yüklü miktarlardaki dış borçlar yüzünden iflas eden ülkeleri görmekteyiz.  

Bu paradokslar neticesinde küreselleşmenin  modern dünyanın ekonomik, siyasal ve 

kültürel olarak görünümlerini farklı düzeylerde etkileyen bir dönemini yaşamaktayız. 

Bu dönem eğitim sistemini; bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgi teknolojileri, yaşam 

boyu öğrenme gibi küresel söylemlerle etkilemektedir (Sayılan, 2007: 60). 
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 Türkiye’de özellikle 1980’lerden itibaren uygulanmaya başlanan  yapısal 

uyum politikaları neticesinde devletin yeniden yapılanması sağlanarak devletin 

küçültülmesi ilkesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalarda piyasaların hâkim 

kılınması anlayışı egemendi. Bu uygulamaların toplumsal yansıması ise  bir taraftan 

bozulan gelir dağılımı yoksulluğu yaratmakta  ve beraberinde ise artan sayıda işsizlik 

gündeme gelmekte, bir taraftan da eğitim hizmeti piyasalaştırılarak kamusal hizmet 

anlayışından uzaklaşmaktadır. Devletin küçültülmesi kamu harcamalarında da 

küçülmeler yaratmıştır. Yapılan kamu harcamalarının büyük çoğunluğu ise faiz 

ödemeleri şeklinde gerçekleşen transfer harcalamalarına ayrılmakta; buna karşın 

eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılan paylarda ise azalmalar gerçekleşmektedir. 

 

Bu nedenle küreselleşmenin toplumları ve ulusları dönüştürme gücü yukarıda 

belirtildiği gibi toplumsal yaşamın ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel alanlarda 

ortaya çıkan değişimlerini yansıtmaktadır (Steger, 2004: 10).  

 

Yaşanan bu toplumsal dönüşüm özellikle gelişmiş ülkelerin refahını 

arttırırken, gelişmekte olan ülkeler az gelişmişlikleriyle başbaşa kalmaktadırlar. Bu 

bağlamda gelişmekte olan ülkeler açısından dışsal bir unsur olan küreselleşme bu 

ülkelerin içsel dinamikleri açısından bir fark yaratamamaktadır. İçsel dinamikler 

açısından önemli olan vurgu eğitim hizmetinin kalitesi, beşeri sermaye oluşumu ve 

teknolojik gelişme gibi niteliksel unsurları içermektedir.    
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 3. 3. Küreselleşme ve Eğitim Ekonomisi 

 

Küreselleşen bir ekonomik alt yapıya ilişkin yaklaşımların ele alınması ve bu 

yaklaşımların sonuçları özellikle eğitim açısından önem taşımaktadır. Buna paralel 

olarak küreselleşme kavramı, ekonomik altyapıda ele alınarak küreselleşmeyle 

gerçekleşen ekonomik değişimlerin eğitime ilişkin dönüşüm rüzgârlarını piyasa 

yönünde nasıl biçimlendirdiğine ilişkin tartışmaları önemli kılmaktadır. Bununla  

birlikte özellikle bu değişimleri anlamak açısından; küreselleşme ve eğitim kavramı 

değişime yön veren neoliberalizm açısından vurgulanmaktadır.    

 

Ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesinin ve bunun oluşturduğu yönetişim 

meseleleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve özellikle 1960’larda uluslararası 

ekonomik düzenin ortaya çıkması şeklinde kendini göstermiştir. 1960 sonrası 

dönemde çok uluslu şirket faaliyetleri gündeme geldiği gibi aynı zamanda da 

uluslararası ticaret hızla gelişme gösteren bir döneme girmiştir. 1971-1973 

döneminde Bretton Woods’un çöküşüyle birlikte küreselleşme seyri uluslararası 

ekonomik ilişkileri bağımlı hale getirirken bir taraftan da  karmaşıklaşmasına neden 

olmuş ve bağımlı bir dünya ekonomisinin gerçek anlamda küreselleştiğinin habercisi 

olmuştur (Hirst & Thompson, 2007: 44)    

 

Küreselleşmeyle birlikte Keynesyen politikalar önemini yitirirken, aynı 

zamanda küreselleşme gerçekleşen teknolojik değişmenin özellikle spekülatif 

sermaye akımlarına hız vermesinden yararlanmıştır. Bu bağlamda oluşan neoklasik 

iktisat politikaları çerçevesinde özelleştirmeler ve sermayenin küreselleşmesi 

yönünde gerekli politikalar devreye girmiştir. Bütün bunlar özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ulus-devletin ekonomik olarak gücünü çökerttiğini göstermektedir. 

Böylece gelişmekte olan ülkelerde çok uluslu şirketlerle birlikte piyasa ekonomisi ve  

batı kaynaklı sermaye dünyaya egemen olmuştur (Kazgan, 2008: 172).  
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Özellikle 1980’lerde İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve ABD Başkanı 

Ronald Reagen, Keynesciliğe karşı neoliberal oluşumları gündeme aldılar ve dünya 

ekonomilerinin liberalleştirilmesi gerekliliği anlayışını önemsediler. Küreselleşme 

kavramını da dünya ekonomilerine eklemlediler (Steger, 2004: 66). 

 

Bütün bu oluşumlar bağlamında özellikle neoliberal politikaların çerçevesini 

şu şekilde belirtebiliriz: Devletin küçültülmesi, kamu harcamalarının azaltılması, 

özelleştirmelere hız verilmesi şeklindeki uygulamalar özellikle eğitime yönelik bakış 

açısını da sergilemektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyle iyice derinleşen sınıfsal yapı 

aynı zamanda eğitim alanını da piyasa sürecine taşıyarak buralarda da eğitimi sınıf 

temelinde yeniden şekillendirmektedir.   

 

Ekonomide büyümenin kaynaklarını açıklamada üretim faktörlerindeki artışa  

ilave olarak bilim ve teknoloji temel alınmaktadır. Ancak 1990’ların gelişmekte olan 

ülkeler için krizler oluşturması ve beraberinde IMF uygulamalarının artık çözümler 

getirmediğine yönelik tartışmalar ve büyümenin istihdamda daralmalar yaratması, 

gelirin yeniden dağılımı küreselleşmenin ekonomi temelli sorunlarını 

oluşturmaktadır. Büyümenin kaynakları sadece sermaye birikimi ve işgücünün 

gelişimiyle gerçekleşmemektedir. Büyümede sermaye birikimi ve işgücünün 

gelişimine ilave olarak kurumsal etkenler de önem taşımaktadır. Çünkü bir toplumun 

kurumları o toplumun beşeri ve doğal kaynaklarını (çevrenin tahribatını önleme ve 

ekolojik bilincin oluşmasını sağlama) etkin kullanma da gerekli düzenlemeleri 

yaparsa ekonomik büyüme de o oranda önemli gelişmeler gösterebilmektedir. 

Burada önemli olan bir başka nokta da sayısal çoğunluktan ziyade işgücünün eğitimi, 

kalitesi, gelişen teknolojilerle uyumlu sermaye stoğu gibi niteliksel konularda önemli 

olmaktadır. Ekonomik kalkınmada üretim faktörlerinin nitelik boyutunun önemli 

olması bilgi toplumuna geçiş ve uyum açısından dikkat çekmektedir (Kepenek & 

Yentürk, 2007: 631). 
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 Neoliberal politikaların ekonomik ve toplumsal yaşama hâkim olması; 

toplumsal düzlemde eleştirel eğitimin pedagojik bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmesini ve uluslararası alanda da sosyal hareketlerin oluşturabilmesi 

yönünde verilebilecek mücadeleleri 1960’ların zaman ruhunda bırakmıştır. 

Neoliberal ekonomik kuralların yaygınlaşması eğitime yönelik harcamaları azaltarak 

eğitim hizmetinin değerlendirilmesini sayılarla ölçülebilen nicelik boyutuna 

indirgemiştir. Bununla birlikte neoliberal politikalar; ekonomik, tarihi, kültürel ve 

politik sorunları çözümleyebilecek yaklaşımlara engel olmaktadır. Neoliberal 

politikalar sonucunda eğitimin piyasalaştırılmasıyla birlikte politik ve ekonomik 

güce sahip olanlar eğitime daha işlevsel bir bakış açısı geliştirerek üniversitelerin 

ulusal ve küresel düzeyde kamu yaşamının kalitesine nasıl katkılar sağlayabileceği 

yönündeki girişimleri yok etmişlerdir. Toplumsal gelişmede önemli olan eleştirel 

eğitim yaratma amacıyla eğitimin kalitesini arttırma ve eğitim hizmetini elde etme 

yönünde verilecek mücadeleler; verimlilik, istihdamı azaltma ve kârlılık gibi 

kavramlarla azalma yönünde bir çizgi izlemektedir (Giroux, 2007: 10-13). 

 

 Boratav’dan aktaran Sayılan küreselleşme ve eğitim olgusunu şu şekilde 

değerlendirmektedir. Eğitimdeki değişim neoliberal ekonomi politikaları ekseninde 

şekillenerek piyasa sürecine girmiştir. Küresel ticaret ve sermaye hareketlerinin hız 

kazanması paralelinde devletin küçültülmesi gereğini ifade eden neoliberal ekonomi 

politikalarının temelinde devletin ve kamusal harcamaların azaltılması görüşü 

egemen politikadır. Dolayısıyla küresel süreçte devlet-piyasa dengesi, piyasanın 

gelişmesi yönünde biçimlenmiştir (Sayılan, 2007: 60). 

 

Bu yaklaşımlar özellikle  ekonomik anlamda piyasa düzleminde 

gerçekleşecek ekonomik oluşumlara önem vermektedir. Bu düşünce serbest piyasa 

düzeninin işleyişinin arttırılması yönünde devletin müdahalesi olmaksızın 

gelişmesini de ifade etmektedir. Bu bağlamda neoliberal politikalar  kamusal 

hizmetlerin  piyasa temelinde yeniden tanımlanmasını ve beraberinde eğitim, sağlık 

vb. hizmetlerin özelleştirilmesini gerekli kılmıştır 
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Neoliberal politikaların oluşturduğu serbest piyasa düzeninin siyasi, sosyal ve 

ekonomik hayata egemen olması; kamu harcamalarının azalması, eleştirel eğitim ve 

diğer toplumsal yarar gözetilen alanlarda kamusal oluşumları ve kamusal bilinci 

ortadan kaldırması şeklinde kendini göstermektedir. Bu oluşumların doğal sonucu 

olarak da sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinde piyasa kuralları geçerli olmaya 

başlamaktadır. Bu nedenle doktor-hasta ve öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkiler 

kamusal yarar ilkesi gözardı edilerek, müşteri ilişkisinin egemen kılınması anlayışına 

indirgenmiş olmaktadır (Giroux, 2007: 17).  

 

Ekonomi uyumlu zaman boyutu içinde olayların bu şekilde evrilmesi ve 

yukarıda belirtilen piyasa dönüşümlü eğitim modelinin oluşması uygulanan 

neoliberal ekonomi politikalarının sosyo-ekonomik sonuçlarının toplum üzerindeki 

ağırlığı ve aynı zamanda dünyada egemen olan küreselleşme rüzgârlarıyla da 

ilgilidir. Bu gelişmelerde neoliberal politikaların oluşturduğu zamanın ruhu önem 

taşımaktadır. 

 

 Bu nedenle yukarda belirtilen zaman kavramı mekânsal uzaklıkla birlikte 

düşünüldüğünde bu iki kavramın teknoloji boyutuyla değerlendirilmesi durumunda 

hem zaman ve hem de mekânsal mesafelerin ortadan kalkması bir takım ölçeklerde 

realize edilen toplumsal koşulların kutuplaşmasını derinleştirmektedir (Bauman, 

2006: 26). 

 

  Küreselleşmeyle birlikte gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere kalkınma 

yönünde neoklasik temelli iktisat politikalarını uygulamaları gerektiğini 

belirtmektedirler. Burada alınması gereken önlemler ülkelerin kendi ekonomi 

politikalarından bağımsız olarak IMF direktifleri çerçevesinde belirlenen 

çözümlemeleri içermektedir. Neoklasik temelli politikalarda devletin ekonomiye 

müdahalesi istenmezken serbest piyasa işleyişi önem taşımaktadır. Bu durum ise 

devletin küçültülmesi tezini gündeme getirmiştir. Türkiye’de ve diğer gelişmekte 

olan ülkelerde eğitim ve sağlık gibi alanlardaki harcamaların payı OECD 

ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Eğitim hizmetinde sağlıklı toplumsal 

dönüşüm mekanizmalarının kurulabilmesi için eğitim hizmetinin piyasa sürecinden 
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çıkartılması gerekmektedir. Böylece ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından 

önemli olan toplumsal ve ekonomik dinamiklerin üretim faaliyeti içinde 

bulunabileceği ulusal politikaların devreye sokulmasıdır  

(Kepenek & Yentürk, 2007: 632). 

 

 Ancak küreselleşme neticesinde ulus-devletler genellikle kendi sınırlarındaki 

ekonomik faaliyetleri ve hareketliliği uluslararası piyasaların belirleyeceği 

kurallardan bağımsız olarak etkileyemezler. Bu bağımlılık beraberinde ulus-

devletleri en az masrafı yaparak uluslararası sermaye için gerekli olan kamusal 

hizmetleri gerçekleştirmeye yöneltmektedir (Hirst & Thompson, 2007: 209-210). 

 

3. 3. 1. Küresel Süreçte Eğitimin Piyasalaştırılması 

 

İnsanın değeri emek piyasasındaki bireylerin değeri olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitimin getirisi gelirle ifade edilen insan değerinin bir fonksiyonudur. İnsan ne 

yaratıyorsa karşılığında ücret almaktadır. Piyasanın değerlemesi çerçevesinde bireyin 

ücreti belirlenmektedir (Spring, 1998: 225). 

 

Özellikle piyasa sürecindeki rekabetin eğitim alanında da kendini göstermesi 

eğitim hizmetinden yararlanamayacak durumda olanları tamamen bu sürecin dışına 

itmektedir. Bu sosyal ve ekonomik eşitsizliğin yarattığı çok katmanlı bir toplumda 

fırsat eşitliği ilkesini yok etmektedir. Bununla birlikte karar verme sorumluluğunun 

kamudan özele geçmesi tüm bireyler için eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik 

fırsatları ve eğitim hizmetini elde etme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır (Apple, 

2004: 103).  

 

İnsancıl ve toplumsal eğitim anlayışı serbest piyasa işleyişinin hâkim olduğu 

üniversitelerde parayla ölçülür hale gelmiştir. Bu nedenle eğitim hizmeti sadece para 

ödeyebilenlerin satın alabileceği bir hizmet olarak görülmekte ve eğitimin bir meta 

olduğu anlayışı egemen olmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerde bilimsel  anlayış 

yerini etkinlik ve verimlilik anlayışına bırakmaktadır (Okçabol, 2007: 23).  
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 Küreselleşme sürecinin yarattığı ekonomik istikrarsızlık ve toplumsal 

yaşamın piyasalaştırılması 1970’lerden bu yana uygulanmaya başlanan uzun soluklu 

politikaların bir sonucudur. Piyasa özgürlüğü ve sosyal yaşamda oluşan tabakalı 

ayrıcalıklı eşitlik; piyasalaşma sürecine sokulan ekonomik, sosyal ve eğitimsel 

politikalar sonucundaki çelişkileri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla 

piyasa hâkimiyeti toplumsal yaşamı bir bütün olarak egemenliği altına almaktadır. 

Bütün bunlar ekonomik ve toplumsal düzenin yeniden kurgulanması anlamına 

gelmektedir (Apple, 2004: 71). 

 

Akademik anlayış ekonomik bir çıkar ve güç ilişkisi içinde olmadan bilimsel 

yöntemlerle saptanan bulguların sadece insanlığa hizmet ettiğini dikkate alarak 

saptanması ve açıklanmasıdır. Örneğin bir ekonomide çok az sayıda rastlanan bir 

hastalık için bir akademik araştırma yapılır ve buna çare bulmaya çalışılır. Kültürel 

alanda yapılan çoğu çalışmalar bunun örnekleri arasına girer. Bu tür çalışmaların 

amacı etkenliği sağlamaktır.  

 

Oysa başat iktisat alanında etkinlik ve verimliliğin parasal ifadesi maddi 

getiridir. Bu düşünceyle yürütülen ekonomik faaliyetler insani amaçlardan 

uzaklaşarak maddi amaçlara ve getirilere yönelebilir. Bunun anlamı da eğitim 

denilen güçlü bilgi ve erk birikiminin paranın ve sermayenin emrine girmesi 

demektir. Paranın ve sermayenin emrine giren bilimsel faaliyetler piyasalaşmış ve 

ekonomik gücün çıkarı doğrultusunda olduğu kadar bu gücün tanımladığı alan ve 

hızda gelişebilir. Örneğin piyasası bol ve yaygın hastalıklar için ilâçlar 

geliştirilebilecekken nadir hastalıklarda gerekli araştırmalar yapılamıyor olabilir. 

Araştırma yapılan alanlarda gerçekleştirilen icatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan 

yeni araştırmaların yolu tıkanabileceği gibi elde edilen buluşların sonradan ortaya 

çıkaracak sakıncaları da toplumun gözünden uzak tutulabilir. 

 

Yukarıdaki açıklama Steger tarafından dikkat çekici biçimde şu şekilde 

örneklendirilmiştir (Steger, 2004: 143-148). Piyasanın emperyal gelişimi toplumsal 

ve siyasi sonuçlar üzerinde egemen olması anlamına gelmektedir. Böylece fırsatlar 

eşit olmayan bir şekilde dağılmakta güç ve zenginlik halktan koparılıp ayrıcalıklı bir 
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grup bölge ve şirketin elinde olacak şekilde tekel oluşmasına neden olmaktadır.   

Buna paralel olarak sermayenin küresel alanda kâr arayışı yoksul insanların 

teknolojik yeniliklerin ve bilimsel çalışmaların sağladığı fırsatlardan yararlanmalarını 

güçleştirmektedir. Özellikle küresel sağlık hizmetlerinde gittikçe büyüyen eşitsizliğe 

ilişkin şu örneği verebiliriz. 2000 yılında ABD’de çoğu bilim adamı ekonomik 

küreselleşmenin Aşağı Sahra Afrika’sında parazit hastalıklarının yayılmasını 

önlemek konusunda en önemli engeli oluşturduğunu bildirmişlerdir. Bu bilim 

adamları, ABD orjinli ilaç şirketinin gelişmekte olan ülkelerin anti-parazit ilâçlarını 

satın alamadıkları için bu ilacın üretimini durdurduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu 

parazit hastalığının tedavisinde kullanılan söz konusu ilacı üreten ABD şirketi 

dünyada bu hastalıktan etkilenen milyonlarca insan olmasına rağmen bu ilacın kârı 

azaldığı için yani söz konusu hastalığı olan insanların bu ilacı satın  alma gücüne 

sahip olmaması nedeniyle ilacın üretimini durdurmuştur  

 

Bu bağlamda kamusal hizmet alanlarının büyük toplumsal faydaları nedeniyle 

piyasadan korunması gerekmektedir. Kamusal hizmet olarak değerlendirilen eğitim, 

sağlık ve savunma gibi hizmetlerin piyasa modeli içinde meta gibi değerlendirilme 

gayretleri hizmet etiğini zedelemektedir. Piyasalaştırma sürecinde aynı zamanda 

toplumun büyük kesiminin eğitim hizmetinden mahrum bırakılması da sözkonusu 

olmaktadır. Dolayısıyla doktorların hastalarını, öğretmenlerin de öğrencilerini  

müşteri gibi görmelerini kamusal hizmet olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Bilimin ve eğitimin topluma hizmet etmesi bir değer taşımaktadır (Apple, 2007: 21).  

 

Gelir dağılımı bozukluğunun yarattığı yoksulluklar, kaybedilen sosyal haklar, 

daralan istihdâm alanları, eğitimin bir hak olmaktan çıkarılması insanların büyük 

kısmının küresel bazda faaliyet gösteren ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin 

itirazlarına neden olmaktadır. Ancak bu neoliberal önlemleri üçüncü dünya 

ülkelerinde uygulamak isteyen gelişmiş ülkeler ve özellikle de ABD aynı ilkeleri 

kendilerine yönelik bir ekonomik ve sosyal politika olarak değerlendirmemektedirler. 

Tam tersine kendilerini koruyacak güçlü bir devlete gereksinim duymaktadırlar 

(Chomsky, 2001: 115-116). 
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Bireysel kazanımlar elde etmede kullanılan teknolojinin, toplumsal kalkınma 

hedeflerine yöneltilmesi toplumsal kazanımlar açısından büyük yararlar 

sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin, bilimsel araştırmaların ve AR-GE 

faaliyetlerinin  ekonomik ve toplumsal kalkınma dinamiklerini harekete geçirerek 

yeni mal ve hizmetlerin üretilmesine yönelmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

insan kaynakları havuzunun oluşturulması insan merkezli oluşum açısından anlamlı 

olmaktadır. 

 

Sonuçta küreselleşme gelişmiş ülkelere büyük kazanımlar sağlamaktadır. 

Ancak çevre ülkelerde ise krizlerin büyümesine, çevre tahribatı yaratarak ekolojik 

bilincin yok olmasına, yoksulluk ve işsizliğin artarak genişlemesine, piyasallaşma 

süreciyle birlikte eğitim hizmetinin geniş kitlelere ulaşılabilirliğini azaltarak 

daralmasına ve emeğin sömürüsüne yol açmaktadır. Buna paralel olarak küresel 

boyutta uygulanan politikalar neticesinde eğitim hizmetinden yararlanamayan 

nüfusun; ekonomi, toplum ve kültür açısından bir yabancılaşma yaşaması kaçınılmaz 

olmaktadır.  

 

Dolayısıyla küreselleşmenin özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki olumsuz 

yansımaları dikkat çekmektedir. Daha somut ifade etmek gerekirse insanların   yerel 

yoksulluklarıyla bu yoksulluğu doğuran küresel nedenler gizlenmektedir. Bu gizlilik 

insanların yoksullukla mücadele etmelerini destekleyecek herhangibir üretim 

faktörünün görüntüsünü de ortadan kaldırmaktadır. Yoksulluk sadece kendi 

görüntüsünü ekranlarda sunarken aynı ekranlarda bu yoksulluğu bertaraf edecek ne 

üretim olanakları ve ne de üretim faktörleri sözkonusudur. Tüm bu olumsuz 

yansımalar açlık çekilen alanlarda çalışma olanağını ortadan kaldırmaktadır. 

(Bauman, 2006: 86).     

 

Özellikle 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal ekonomi politikaları 

devletin küçültülmesi tezini işlerken, beraberinde kamu harcamalarının ve özellikle 

de sosyal harcamaların kısılması ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi gerekliliğini 

vurgulamıştır.  
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Bu anlayışın amaçladığı düşünceyi özellikle eğitim hizmetleri bağlamında 

düşündüğümüzde amaç eğitim hizmetlerinin değerinin düşürülmesidir. Zaman içinde 

oluşacak bir düşünceyle insanların kamusal alanda gerçekleşen hizmetleri olumsuz, 

özel alanda gerçekleşecek hizmetleri de olumlu değerlendirmeleri beklenmektedir. 

Eğitim hizmetinin piyasaya açılabilmesi için yapılacak özelleştirmelerle bunun 

öncelikle bir meta haline getirilmesi gerekir. Bu durumda eğitim hizmeti farklı 

alanlara hizmet edebilecektir. Dolayısıyla eğitimin ticarileştirlmesi fikri, asıl amacı 

eğitim olan okulları birer kâr kuruluşları olarak piyasa sürecine sokmaktadır  (Apple, 

2007: 17-20). 

 

Eğitim hizmetinde piyasa işleyişinin arttırılarak kamusal işleyiş içindeki 

payının küçültülmesi ve bunun sonucunda eğitim hizmetinin piyasalaştırılması 

toplumdaki mevcut eşitsizlikleri kamusal beklentiler açısından derinleştirmektedir. 

Bu bağlamda eğitime ilişkin nitelik sorunlarını çözmekte zorlanan ve bu sorunları 

çözemeyecek kadar düşük olan eğitim bütçeleriyle, gelişmekte olan ülkelerin küresel 

rekabete ve bütünleşmeye yönelik adım atabilmesi mümkün görünmemektedir.  Bu 

bağlamda küreselleşmeyle birlikte gerçekleştirilen eğitim yaklaşımları ise eşitlik 

sağlayıcı olma özelliğinden uzaklaşarak küresel eşitsizliklerin yeniden üretiminde 

önemli bir fonksiyona sahip olmaktadır (Sayılan, 2007: 79). 

 

Bu nedenle eğitimin kamusal olarak sunumu tüm kitlelerin eğitim hizmetine 

ulaşabilmesinde önem taşımakla birlikte bilgi çağının gereklerini yerine 

getirebilmede insan gücü açısından değer taşımaktadır. 

 

Ülkenin kalkınmasında önemli olan, kamusal sunum alanlarının genişletilerek 

yatırımların büyük bölümünün eğitime ve araştırmaya yönelik olarak 

gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle parasız eğitimin yaygınlaştırılmasıyla 

tüm yoksul öğrencilerin hedeflenmesi gerçekleştirilebilecektir. Böylece insanlar 

kamusal hizmetlerle ekonomiye dahil edilerek devletin verimli ve yaratıcı olduğunu 

fark edebileceklerdir. Dolayısıyla bu farkındalık aynı zamanda devlete olan güvenin 

yeniden sağlanması açısından da anlamlı olacaktır (Stiglitz, 2004: 18-19).    
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Küreselleşme özellikle eğitim, istihdam, verimlilik vb. sorunların küresel 

boyutta ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin bu sorunların çözümünde 

devletin rolü, piyasaların sınırları, ekonominin bireyleri ve toplumu nasıl 

biçimlendirdiği önemli olmaktadır. Ancak bu sorunların çözümüne yönelik 

iyileştirici olmayan reçeteler belli ülkelerin, özel çıkarların ve belli ideolojilerin 

egemen olduğu IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kurumlar tarafından 

yazılmaktadır (Stiglitz, 2004: 312). 

 

Küreselleşmeyle birlikte özellikle de yeni teknolojik gelişmelerle insanın, 

emeği daha az çaba sarf ederek daha çok ve daha iyi üretebilmesi söz konusudur. 

Ekonominin verimli sektörlerinde beyin gücü, kas gücünün yerini almaktadır. Ancak 

bunun için eğitimin ve buna paralel olarak da özellikle toplum açısından toplumsal 

örgütlenmenin, siyasetin ve politikaların sosyal ve ekonomik kalkınmaya yön 

verecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak reel olan duruma baktığımızda 

özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından dünyadaki teknolojik gelişmeyle 

toplumsal az gelişmişlik arasında tersine işleyen bir süreç olduğu 

gözlemlenebilmektedir (Castells, 2007: 509-516).  

 

Bu farkı ortadan kaldırabilmek için siyasi ve ekonomik sorumlulukların 

oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla bu gelişmişliği sermaye lehine değil de toplum 

lehine dönüştürebilmek kamusal hizmet alanının genişlemesi bakımından da  önem 

taşımaktadır. 

 

 Devletin sermaye ve toplumla olan ilişkisinde sermayenin krizden çıkması 

için sermaye zararlarının kamulaştırılması ve kamusal yararların da özelleştirilmesi 

arayışından vazgeçilmesi durumunda toplum lehine gelişmenin gerçekleşmesi 

olanaklı hale gelmektedir (Kazgan, 2004: 233).  
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Devletin sermaye ve toplumla olan ilişkisinde şayet devlet, “Bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” Laissez Faire düşüncesini, bırakınız bu insancıl 

olmayan uygulamalar bitsin artık demediği sürece küreselleşmenin az gelişmiş 

ülkelere ilişkin IMF destekli ve gelişmeye, kalkınmaya uygun olmayan politikaların 

sonu gelmeyecektir. Küresel ekonomilere ilişkin neoliberal ekonomi politikaları 

eğitime ilişkin olarak piyasa eksenli açılımı beraberinde getirmiştir. 

 

3. 3. 2. Küreselleşmenin Eğitim Alanında Zorladığı İçsel 

Değişiklikler 

 

Küreselleşme boyutunda uzun vadeli gelişme açısından; uluslararası 

rekabette, yeni bilim ve teknoloji alanlarının yaratılmasında stratejik bir kaynak olma 

açısından bilgi önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte yeni 

teknolojilerin gerektirdiği nitelikli işgücüne olan gereksinimlerin artması ile nitelikli 

işgücü açısından yoksul olan gelişmekte olan ülkeler, bu teknolojiyi kullanabilecek 

nitelikteki işgücünün yetersizliği nedeniyle avantaj kaybına uğramaktadırlar. 

Nitelikli işgücü ihtiyacı güçlü bir eğitim sistemine duyulan ihtiyacı arttırmakta ve 

gelişmekte olan ülkelerin yeni rekabet gücü yaratabilmelerinde önemli bir altyapı 

eksikliği olarak kendini göstermektedir. Stratejik girdi olarak bilgi üretimi ise 

teknolojiyi üretme bilgisine sahip olmanın önemli olduğu günümüz küresel 

ekonomilerinde yenilikleri gerçekleştirmek bakımından vazgeçilmez olmaktadır. Bu 

bağlamda ekonomik kalkınmada bilgi üretebilme gücü gerçekleşmeden yapılacak 

yatırımların uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilmede bir desteği 

olmayacaktır (Kepenek & Yentürk, 2007: 634-635).  

 

Walkenhorst’u kaynak gösteren Benton (Benton, 2006:128), küreselleşmenin 

etkilerinin yansımasını eğitim politikaları açısından düşündüğümüzde ülkelerin kendi 

eğitim politikalarını kendilerinin belirleyebilmeleri büyük önem taşımakta olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerin kendi 

eğitim politikalarını ve eğitim programlarını kendilerinin belirleyebilmeleri özellikle 

ulusal politikaların devamı açısından önemlidir. Bu konudaki denetimleri de gözden 
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kaçırmamaktadırlar. Eğitim politikası uluslar için oldukça önemli ulusal politika 

aracı olduğundan ulusal hükümetler bu konudaki denetim gücüne sahip olmayı 

önemsemektedirler.  

 

Ulus-devlet bazında belirlenen eğitim politikası, toplumsal kuralların 

oluşmasında ve ulusların kendine özgü eğitim politikalarının belirlenebilmesinde 

önem taşımaktadır. Buna karşın  küreselleşmenin etkisiyle yaşanan ekonomik ve 

toplumsal dönüşümler eğitim alanında da gerçekleşmekte olup uygulanan ulus üstü 

eğitim politikası ulusları etkisi altına alarak toplumsal ve  kültürel kuralları 

homojenleştirmektedir. Bununla birlikte ulusal eğitim politikası, küreselleşmeyle 

birlikte yaşanan ulus üstü müdahaleler sonucunda özden uzaklaşabilmektedir. 

Küresel güçler tarafından betimlenen eğitim politikalarının uygulanmasıyla, ulus üstü 

eğitim programları ulusal eğitim programlarını bir alt birime dönüştürerek ulus-

devletlerin kendi eğitim programlarından uzaklaşmalarına yol açmaktadır (Benton, 

2006: 133). 

 

Bu bağlamda eğitim sisteminde yaşanan en önemli sorunları ; nüfusun okur-

yazarlık oranında bir düşüş, okullarda terk oranlarının artması ve aynı zamanda 

eğitim standartlarının kaybolmasıyla birlikte bilgi çağının gereklerini yerine 

getirmekten uzaklaşma olarak belirtebiliriz. Bu olumsuzluklar beraberinde işsizliğe, 

yoksulluğa, ekonomideki verimliliğin düşmesine ve teknolojik yeniliklere uyum 

sağlayabilmeye engel olmaktadır. 

 

Eğitimdeki bu aksaklıklara ilişkin bu sakıncaları ifade etme, eğitime ilişkin 

sadece ekonomik yaklaşımlar gerektirmemekte aynı zamanda eğitimin toplumsal 

kazanım sağlayacak bir alan olarak da görülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Eğitim; eğitim politikası, finansmanı ve müfredata ilişkin olarak iktidarın ve 

ideolojinin iç içe geçtiği alanlardan biridir. Bu nedenle eğitim toplumsal ve 

ekonomik kalkınmaya ilişkin nedenleri belirlerken aynı zamanda sonuçları da ortaya 

koymaktadır. Bu açıdan eğitim kendi başına önemli bir etken; fakat iktidar ve 

ideolojinin iç içe geçmesi durumunda da edilgen konumda bulunmaktadır (Apple, 

2004: 96-97).  
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Bu çerçevede herkes için eğitim hakkının gerçekleşebilmesi için siyasal, 

toplumsal ve ekonomik şartların düzeltilmesi, kamusal eğitim hizmetinin niteliğinin 

iyileştirilmesi, ve bu hizmetin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır (Forsell, 2005: 

170). 

 

Okullar ve üniversiteler yasal bilgi olarak görülen şey, katılım, toplumsal ve 

eğitimsel amaç ve sonuçları açısından kültürel çatışmaların yaşandığı yerler 

olmuşlardır. Özellikle tarihsel süreçte tüm eğitim kurumlarının işleyişinin 

karmaşıklaşması nedeniyle gerek kolektif bellek gerekse de katılım açısından 

kamusal amaçların gerçekleşmesi yönünde kamusal sorumluluğun sesi olabilmek  

önemlidir (Apple, 2005: 150-151).  

 

Üniversiteler toplumun en üst düzeyini; eğitim oluşturma ve yayma yeri 

olarak ikili bir görüntü sergileyerek oluşturmaktadır. Bir yandan resmi ideolojinin 

yeniden üretim ve topluma yayma aracı olarak toplumsal bilinci şekillendirmeye 

yönelirken bir yandan da toplumsal sorunları çözümleyememiş olmanın çelişkisini 

yaşar. Özellikle bilimsel üretim merkezlerinin bilimi referans almaları iktidar 

ideolojisinden uzaklaşmaları açısından önemli olmakla birlikte kamusal sorumluluk 

açısından da önem taşımaktadır.  

 

Küresel ekonomideki tarihsel ve bugünkü trendler eğitimi etkilemektedir. 

Avrupalılar kendi eğitim modellerini dünyanın çeşitli yerlerine yaymışlardır.  Ancak 

Japonlar öncelikle kendi geleneksel özelliklerini koruyarak Batı eğitimine, 

teknolojisine ve bilimine önem vermiş olup (Spring, 1998: 220), burada belirtilen 

Japon eğitim tezi modeline ilişkin olarak şunları ifade edebiliriz:  
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Bu model bir zamanlar bazı aydınlar tarafından Türkiye’ye önerilmiştir. Bu 

çerçevede batının teknolojisi alınarak, kendi örf ve âdetlerimizin korunması tezi ileri 

sürülmüştür. Bu aydınlar İngiliz filozofu Whitehead ve Bernal’dır. Whitehead batının 

doğuya verebileceği en faydalı şeyin bilim ve bilimsel düşüncenin olabileceğini 

belirtmektedir. Bilim ve bilimsel düşünce bir ülkeden diğerine aktarılabilir. Yeter ki 

orada bilim ve bilimsel düşünceyi önemseyen rasyonel bir topluluk bulunsun. Bernal 

ise bilimin modern toplumlardaki önemine işaret ederken batı uygarlığına uyum 

sağlamanın en elverişli yolunun batının bilimini almak olduğunu belirtmektedir. 

Buna örnek olarak da yukarıda belirtildiği gibi Japonya’yı göstermektedir. Japonlar 

batı uluslarına karşı üstünlük sağlayabilmenin en önemli yolunun kendilerini 

geliştirebilecek tekniği almak olduğunu fark etmişlerdir.  Gayet objektif ve rasyonel 

olan Japon düşünce sistemi batının gücünün bilimden geldiğini fark ederek, kalkınma 

ve gelişmenin yolunun sadece bilim aktarmakla değil, bilimsel alanda atılım 

yapmakla olası olacağını düşünmüşlerdir (Turhan, 1972: 47-57). 

 

Bugünün ve geleceğin küresel ekonomilerinin ihtiyaçlarını hangi tür eğitim 

sisteminin karşılayacağını düşündüğümüzde; bu soruya ilişkin olarak yaşam boyu 

öğrenme, bilgi toplumu oluşturma ve beşeri sermaye birikiminin önemli olduğunu 

belirtebiliriz. Eğitim, çevresel tahribat, eksik istihdam, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler ve sosyal bozulmalara ilişkin problemlerin çözümüne katkıda 

bulunmaktadır. Çözüme ilişkin olarak da Avrupa Birliği gibi ölçülebilir uyum 

standartları oluşturmak, insanlara teknolojik kalkınmanın önemini öğretmek, 

öğrencilere yeni beceriler kazandıracak bilgileri sunmak olarak sıralanabilir (Spring, 

1998: 220). 
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Ulusal devletler bugün, küresel ekonomilerde başarı için eğitimin anahtar bir 

rolü olduğunu belirtmişlerdir. Burada eğitimin amacının doğrudan dünya 

ekonomisinin ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Eğitim ve küresel 

ekonomiler birbirlerine bağlı ilişkiler olarak ifade edilmektedir. Küresel 

ekonomilerdeki rekabet eğitimin niteliğine bağlıdır. Oysaki, eğitimin amacı 

ekonomilere bağlıdır. Bu bağlamda eğitim, ekonomik değişimin ihtiyaçlarına göre 

belirlenir. Sonuçta beşeri sermaye teorisi küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu eğitim 

tartışmalarına egemendir.  Beşeri sermaye teorileri bağlamında eğitim, toplumsal bir 

yatırımdır ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak insan kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Örneğin 1997 seçimlerinde Tony Blair, İngiltere’nin küresel 

ekonomilere katılımındaki başarısında eğitimin önemini vurgulamıştır. Blair, 

bugünün dünyasında bilgiden daha değerli varlığın olmadığını vurgularken eğitimin 

ekonomik bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir (Spring, 1998: 5-6). 

 

Bu açıdan bakıldığında eğitim hizmetlerinin ekonomik kalkınmadaki rolü 

önemli olmakla beraber farklı eğitim düzeyleri ve alanlarının ekonomik 

kalkınmadaki yeri ve rolü birbirinden oldukça farklıdır. Bu durumda eğitim 

hizmetlerinin ekonomik kalkınmadaki rolünün bir bütün olarak ele alınması 

ekonomik çözümlemeler için elverişli olmayıp, farklı eğitim alan ve kademelerinin 

kalkınmadaki etkisinin irdelenmesi daha anlamlı ve açıklayıcı olur. Bu amaca 

yönelik olarak da eğitim alanları ikili ayırımda ele alınmaktadır. Birinci alanda orta 

eleman olarak bilinen teknik eleman yetiştirici eğitim, ikinci alanda ise araştırıcı 

eğitim alanı dikkat çekmektedir.  
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3. 4. Avrupa ve Türkiye’de Küreselleşme Çerçevesinde Eğitim  

 

  3. 4. 1. Avrupa Eğitim Tarihi’ne Kısa Bir Bakış 

 

Avrupa Eğitim Tarihi Antik Çağ’dan itibaren ele alındığında, Antik Çağ 

eğitim idealinin genel gelişiminin Sokrates’ten Platon’a bir süreç geçirmiş olduğu 

görülür. Özellikle Antik Çağ’da gerçek bir eğitim düşüncesinin sistem ve teorisinin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Çünkü başlangıçta ilk devirlerde daha çok 

aristokratik bir eğitim anlayışı egemenken daha sonraki dönemlerde ise halkçı bir 

eğitim anlayışı ortaya çıktı. Antik Çağ’da özellikle Atina Şehir Devleti’nde 

entelektüel bir eğitim anlayışı sözkonusuydu. Bütün Aydınlanma dönemlerinde 

olduğu gibi Atina demokrasisi döneminde de eğitim işine çok büyük bir önem 

verilmiştir. Bu dönemdeki öğretimin temel amacı da entelektüel bir formasyon 

kazandırma şeklinde algılandı. Ancak Atina’da entelektüel eğitim, bir devlet işi 

olarak değil de özel kişilerin işi olarak gerçekleştirilmekteydi. Bu anlayışla Atina 

zaman içinde entelektüalist ve rasyonalist bir eğitim ve öğretim sağlayan okullar 

şehri görünümünü aldı. Fakat genel olarak Yunan eğitimi yalnızca aristokratik 

zümreye göre düzenlenmişti. Bu nedenle Atina’da daha geniş halk tabakalarının 

eğitimine cevap vermek gerekiyordu. Söz konusu eğitim krizi Sokrates ve Platon 

tarafından yeniden temellendirilmiştir (Aytaç, 1980:18-29).    

 

Antik dönemde eğitimin akademik nitelikte olması gerekli değildi. Çünkü  

toprağa dayalı üretim anlayışı, eğitimin de  üretimde  tamamlayıcı bir role sahip 

olmasını gerekli kılmaktaydı. Ancak modernleşme dönemiyle birlikte okul sistemleri 

toplumun her kesimine ulaşmaya başlamakta olup zorunlu ve kitlesel eğitim 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Antik dönem uygarlıklarında da göze çarpan ve hâla 

önemli olduğunu düşündüğümüz en temel özellik eğitim hedefleri ve içeriklerinde 

bağlı oldukları toplumların siyasal, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kültürel 

özelliklerinin korunduğu gerçeğidir (Çınar, 2005: 46). 
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Antik Çağ eğitim idealinin gelişimini bu şekilde belirttikten sonra Antik 

Yunan’da eğitimi Krallık Döneminde Yunan Eğitimi (M.Ö. 1100-750) ve Yunan 

Şehir Devletlerinde Eğitim (M.Ö. 750-400) olarak ele alabiliriz (Serter, 2007: 12). 

 

Krallık döneminde toplumdaki mevcut sosyal tabakalaşmada eğitim; asiller 

eğitimi ve köylüler eğitimi şeklinde yapılmaktaydı. Bu dönemdeki Yunan eğitimi 

asillerin kahramanlık idealini hedef almaktaydı. Bu amaç doğrultusunda da eğitimin 

içeriği de beden ve ruh eğitimini hedef alarak iyi savaşçılar yetiştirmek şeklinde 

gelişmiştir. Dolayısıyla eğitimin temel görevi bu yetenekleri geliştirmekti. 

Aristokratik tabakaya uygun olmak üzere eğitim kahramanlık idealini 

gerçekleştirmekte olup, bu bağlamda erkekliğe özgü kuvvet saray ahlakı ile 

birleştirilmektedir. Aynı zamanda cesaretin en yüksek erdem olduğu kabul 

edilmektedir. Bu devirde uygulanan eğitim, sadece asiller sınıfını kapsarken 

köylülerin eğitimi söz konusu değildi (Aytaç, 1980: 19-20). 

 

Yunan şehir devletleri ise zaman içinde kültürel üstünlük kazanmışlardır ve 

eğitimin temelleri de bu bölgede atılmıştır. Yunan şehir devletlerinde demokratik bir 

yönetim anlayışı sözkonusu olup eğitim, oluşan devlet birliği anlayışından 

etkilenmiştir. Buna paralel olarak da eğitim genel ve eşit haklara sahip şehir 

vatandaşlığı olgusundan etkilenmiş gibi olsa da buradaki genellik ve eşitliğin sadece 

küçük bir azınlığı teşkil eden hür vatandaşları kapsadığı görülmektedir (Aytaç, 1980:  

21). 

Yunan şehir devletleri içinde savaş devleti Isparta ile kanun devleti Atina, 

dünya tarihinde eğitim politikalarıyla ele alınmışlardır (Serter, 2007:13).    
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Isparta şehir devletinde eğitim, devletin savaşçı özelliği bağlamında askeri 

özellikteydi. Aristokratik toplum oluşumunu; disiplin, askeri beceri ve itaat 

belirlemekteydi. Devletin amaçladığı askeri hedefler eğitimin çocukların 

doğumundan itibaren başlamasına neden olmaktaydı. Askeri eğitime verilen öneme 

rağmen entelektüel eğitime gereken ilgi gösterilmemiştir. Bu nedenle toplumun 

askeri hedefleri bağlamında gelişen askeri eğitim anlayışı yaygındı (Serter, 2007:13)  

 

Atina şehir devletinde kanuna dayalı bir halk demokrasisi şeklinde bir 

yönetim anlayışı sözkonusuydu. Ancak demokrasi bütün halk tabakalarını 

kapsamadığı için aristokratik demokrasi niteliğini taşımaktaydı. Atina demokrasisi 

döneminde de eğitim-öğretim işine büyük önem verilmiş ve eğitimin amacı da 

entelektüel bir formasyon kazanılmasına yardımcı olmaktı (Aytaç, 1980: 24-25). 

 

Aynı zamanda demokrasi, demokratik bir toplumun oluşması yönünde 

eğitilmiş yurttaşların elinde değilse, elbetteki bozulmaya uygun bir yönetim şeklidir. 

Demokrasinin bir toplumda yerleşmesi geniş bilgi birikimini ve iyi eğitim almış 

olmayı gerektirmektedir. Zaman içinde Atina şehir devletinde eğitimin askeri niteliği 

azalarak, diğer eğitim dallarının da gelişmesine olanak sağlanmıştır (Çınar, 2005: 

49). 

 

Ancak Yunan eğitiminin yeni gelişmelere cevap verememesi nedeniyle 

Sokrates ve Platon’un bu yöndeki gelişmeci yaklaşımları eğitimde esas alınmaya 

başlanmış, özellikle Sokrates eğitimde yaşanan sorunları ahlaki yönden aşmaya 

çalışmıştır. Çünkü Atina’nın demokrasi döneminde geleneksel ahlak kuralları  

subjektifleştirilerek bireyci bir yapıya dönüştürülmüştü (Aytaç, 1980: 28). 
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Yunanlılar hem hukuk ve adalet sistemleriyle hem de krallıklar, aristokrasiler, 

demokrasiler ve zorbalıklar gibi yönetim anlayışlarına ilişkin tartışmalarla ön plana 

çıkmıştır. Esasında bu politik tartışmalar Yunan eğitim ve biliminin gelişme 

serüvenini de ön plana çıkarmıştır. Eski Yunan Devletleri’nde bilimsel kültüre olan 

yaklaşım, bilimsel araştırmalara ya da eğitime toplumsal bir değer biçmeyen ve 

yüksek öğrenimi kamusal destek dışında tutan bir toplum yapılanması söz konusuydu 

(McClellan III  & Dorn, 2006: 71). 

 

Yunan Şehir Devletleri’nde seçkin zümrenin gidebildiği resmi olmayan bazı 

okullar açılmıştır. Ancak bunlar eğitim kurumları olarak değil, özel kurumlar 

şeklinde faaliyet göstermişlerdir.Yüksek öğrenimin finansmanında kamusal bir 

destek olmadığı gibi üstelik bilim adamlarının kamuda çalışmalarına izin 

verilmemiştir. Ancak Yunan bilimi kuramsal canlılığını zaman içinde devletin 

desteğiyle gerçekleştirebilmiştir (McClellan III & Dorn, 2006: 67-68). 

 

Sokrates eğitimin gerçek amacının öğrencileri sadece bilgilendirmek ya da 

öğrencilere belirli bir teknik kazandırmak olduğuna inanmaz. Sokrates doğru bilginin 

temelinin zihinde olduğu yaklaşımını ele almaktadır. Bu bağlamda bilgilerin soru 

sorma tekniğiyle hatırlanması sağlanmakta ve gerçek bilginin keşfedilmesi üzerinde 

durulmaktadır (Gutek, 2006: 17). Sokrates halkın bütün tabakalarındaki gençlere 

parasız dersler vererek, eğitimi geniş halk kitlelerine yaymıştır. 

 

Platon, Sokrates’in düşüncelerine bağlı kalmakla birlikte esas olarak 

düşünceyi eğitmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle Platon akademik anlamda eğitim 

anlayışına vurgu yapmaktadır (Çınar, 2005: 48). 
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Bu çerçevede değerlendirildiğinde toplumların eğitim felsefesi yaklaşımları o 

toplumda hâkim olan eğitim yapılanmasının toplumsal dokuya uygun bir etkileşim 

içinde olduğunu göstermektedir. Ancak bu yaklaşım özellikle batı toplumlarının 

eğitimdeki dönüşüm nedenlerini açıklamakta önem taşımaktadır. Çünkü batılı eğitim 

eksenindeki değişiklikler feodaliteden merkezi yönetimlere geçiş ve beraberinde 

yaşanan Fransız İhtilali ve sanayileşme şeklinde gözlemlenen ekonomik 

farklılaşmalarla yeni oluşumları toplumsal alanda egemen kılmıştır. Çünkü 

başlangıçta feodal düzen toplumlarında eğitim temel olmazken; durağan toplum 

dokusuna da uygun olarak skolastik bir yapıdaydı. Skolastik eğitim anlayışından 

uzaklaşma J. J. Rousseau, Descartes gibi büyük düşünürlerin katkılarıyla 

gerçekleşmiştir. Nitelikli eğitim sadece soylu sınıfsal tabakayı kapsayacak derecede 

kısıtlayıcıydı (Küken, 1996: 30-31).  

 

Nitelikli eğitim olgusunu tarihsel geleneğinden kopararak halk genelinde 

tabanı da kapsaması gerekliliği fikri ve eğitimin bütün bireyler için bir hak olduğu 

anlayışı Platon, Sokrates, J. J. Rousseau gibi büyük düşünürlerin katkısıyla 

gerçekleşmiştir. Bu bağlamda çağlar boyunca farklılaşan sınıfsal yapı içerisinde 

eğitimde de farkılılaşmalar yaşanmıştır.  

 

Avrupa eğitim tarihinin başlangıçtan günümüze olan gelişme çizgisi özellikle 

Avrupa’da eğitimin temel felsefesi, kalkınmanın en önemli zincirini oluşturmakta ve 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tarihsel süreç içinde insanlığı aydınlatması 

kalkınmanın eğitim ekseninde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

 

Eğitimle sağlanan gelişmeler kuşkusuz bilimsel ilerlemelerin de temelini 

oluşturmuştur. Bu nedenle Avrupa’da gözlemlenen Aydınlanma düşüncesi bilimsel 

devrimlerle gerçekleşmiş ve bu bağlamda da modern bilim ve teknolojiler bu 

aydınlanmanın dayanağını oluşturmuştur. Dolayısıyla bilgi ve akıl, toplumları 

eskinin tahakkümünden kurtararak toplumsal yaşamda egemen olmaya başlayan yeni 

bir güç olmuştur (Çiğdem, 2006: 59).  
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Eğitim konusu toplumların üzerinde durdukları en önemli fakat en zor 

konulardan biri olmuştur. Eğitim toplumsal gelişme ve kalkınmada temeldir. Sunulan 

daha iyi eğitim olanakları bir toplumun farklı alanlardaki evrimi gerçekleştirmeleri 

konusunda bakış açılarını derinleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak bugünkü 

eğitim sistemindeki olumsuzluklar özellikle ekonomik sistemin dayatmalarının 

sonuçları olarak değerlendirilebilir (Russell Dora & Russell Bertrand, 1979: 188).  

 

Eğitime dair bir farkındalık yaratılmadan toplumsal ve ekonomik 

kalkınmanın özünü oluşturan beşeri sermayenin gelişmesinin gerçekleşmesi mümkün 

olamamaktadır. 

 

3. 4. 2. Türk Eğitim Tarihi’ne Kısa Bir Bakış 

 

Tezde bu konuya ilişkin olarak geniş bir literatür çalışmasını ele alarak, bu 

düşünceyi özellikle eğitimde bilimsel yaklaşımların egemen olması gerekliliğini 

Avrupa eğitim tarihiyle vurgulamaya çalıştım. Eğitimde bilimsel yaklaşımların 

gerekliliği özellikle eski ve yanlış eğitim geleneklerinin insanlarda baskıladığı merak 

duygusunun uyandırılması, bireysel yetenekleri ortaya çıkarması ve bilimsel uyanışı 

gerçekleştirmesi açısından da önem taşımaktadır.  

 

Türk Eğitim Tarihi’ni açıklarken Avrupa’da yaşanan büyük oluşumların 

özellikle kilise-devlet mücadelesi ekseninde gerçekleşen Rönesans, Reform, Coğrafi 

Keşifler vb. fikir hareketlerinin beraberinde getirdiği bilimsel uyanış ve bunların 

toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçlarının Türkiye’deki izdüşümlerine 

baktığımızda aslında bu gelişmelerden Türkiye’nin etkilenmediği gerçeği ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Osmanlı döneminde sarayda verilen eğitimde dahi dünya bilim adamları bir 

imparatorluğun özellikle dünya coğrafyasına ve tarihine gösterdikleri ilgisizliğe ve 

bilimsel gelişmelerde merakın yarattığı öğrenme isteğinin olmamasına dikkat 

çekmişlerdir. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 17.y.y.’da batıda okutulan 
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fizik, mantık, matematik gibi bilimlerden tamamen yoksun oldukları gerçeği batılı 

bilim adamları tarafından şaşkınlıkla saptanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 

eğitim alanında dünyadaki gelişmelerden uzak kalma söz konusuyken Batı 

Avrupa’da 17.y.y.’da eğitimde pozitif bilimlere oluşan merak bilimsel alanlarda da 

yeni oluşumları yaratmıştır Örneğin Galileo, Descartes, Newton, Kopernic gibi 

dahiler bu dönemde yetişmiştir. Ancak Türkiye’de eğitim bu gelişmelerden ancak 

üçyüz yıllık bir gecikmeyle haberdar olabilmiştir (İnönü, 2002: 80-82).  

 

Avrupa’da Orta çağın yanlışlar üzerine kurulu geleneğini bilimsel devrim ve 

modern bilim tarihi açısından önce Kopernic dünyanın hem kendi ekseni etrafında 

hem de güneş etrafında döndüğü teorisiyle değiştirmeye başladı. Galileo kendi 

geliştirdiği teleskopuyla yeni gök cisimleri olduğunu kanıtladı. Descartes modern 

felesefenin kurucusu olarak değerlendirilirken, Newton ise yerçekimi yasasıyla 

bilimsel gelişmelere öncülük etmişlerdir (McClellan III & Dorn, 2006: 260). 

 

Türkiye’nin eğitim tarihindeki gelişmelerine baktığımızda ise eğitimde 

benimsenen yaklaşımların araştırma-geliştirmenin, bilimsel yeniliklerin ve teknolojik 

gelişmelerin uzağında kaldığını ve bu gelişmelerle ilgili Avrupa düzeyini 

yakalayamamış olmasının geçmişten devralınan gecikmelerin etkisiyle olduğunu 

belirtebiliriz. Rönesans ve Reform hareketleriyle yeni bir çağ yakalayan Avrupa tüm 

gelişmelerin merkezi olmuş ve Avrupa’da gelişen bilimsel aydınlanma, Osmanlı 

Devleti’nin yanlış inanışlar üzerine kurulu eğitim sistemi üzerine bir ışık 

oluşturamamıştır. 

 

Avrupa’yı etkisi altına alan bilimsel devrimin ortaya çıkardığı bilim çevresi, 

kilisenin baskılarını aşarak yeni akademiler kurdular ve bu akademiler bilimsel 

gelişmenin merkezi oldu. Bu gelişmelerin kiliseye rağmen gerçekleşmesi düşünce 

özgürlüğünün gelişme dayanaklarını oluşturmuştur. Bilimsel gelişmeler aynı 

zamanda eğitimde laiklik ilkesinin benimsenmesine, toplumsal yaşamda da 

demokrasinin gelişmesi sonucunu ortaya koymuştur Bu bağlamda Avrupa’da 

yaşanan bilimsel gelişmelerin hızla yayılması Avrupa uygarlığına bağlı ekonomik ve 

siyasal gücü dünya üzerinde egemen bir güç haline getirmiştir. Avrupa’da bu 
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gelişmeler yaşanırken, Osmanlı Devleti bu araştırmalara ilgisiz kalmıştır. Bu 

ilgisizliğin temel nedenini dinsel faktörlerle birlikte aşırı tutucu kültürel ve siyasal 

yapının eğitime egemen olmasıyla açıklayabiliriz (İnönü, 2002: 206). 

 

Hem Avrupa ve ABD hem de Japonya gibi gelişmiş ülkelerin eğitim 

yaklaşımlarını değerlendirmek, yeni teknikler gerektirdiği gibi yeni tutumları da esas 

almayı gerektirir. Dolayısıyla bilimsel bir otoritenin desteğiyle yeni bilgiler 

kolaylıkla öğretilebilir. Ancak bilimsel düşünceyi geliştirmek faklı bir yaklaşımı 

gerektirir ve bu olmadan eğitimde hiçbir ilerleme olmayacağı gibi hiçbir öncü 

bilimsel gelişmenin olması da mümkün değildir. Dolayısıyla eğitimdeki gelişmenin 

vazgeçilmez unsuru bilimsel zihniyetin gelişmesidir. Bu olmadan tüm atılımların 

başarısızlıkla sonuçlanması söz konusudur (Lewis, 2008: 591). 

 

Bu bağlamda temel alınan eğitim yaklaşımlarının bilimsel yeniliklere katkı 

sağlayacak ve bu yenilikleri takip edecek, teknoloji üretebilecek bireyler yetiştirmeyi 

hedef alması ve buna paralel olarak da ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimleri 

de desteklemesi gerekmektedir.  

 

Türk Eğitim Tarihi Cumhuriyet devrimleriyle büyük bir dinamizm 

kazanmıştır. Türk Eğitim Tarihi’nde özellikle Cumhuriyetin ilk yılları büyük 

atılımların yaşandığı bir dönem olmuştur. 

 

Türkiye’de eğitimde modernleşmeye özgü yenilikler Cumhuriyet döneminde 

Atatürk’le başlamıştır. Bu, Türkiye’nin yeniden doğuşu olarak Türk Eğitim 

Tarihi’nin başlangıç noktası olmuştur. Devlet, hukuk ve eğitim sistemi laik temellere 

oturtularak geleneksel yanlışlıkların yerine bilimsel düşünce inşa edilmeye 

çalışılmıştır (Zürcher, 2004: 276).   

 

Türk Eğitim Tarihi açısından gelişmelerin, Cumhuriyet’in ilk dönemleri 

dışında, daha dar bir eksende gerçekleştiği ve Avrupa’da yaşanan birtakım reformist 

uygulamaların Türkiye açısından dikkat çeken politikalar oluşturamadığı sonucu, 

eğitime ilişkin üçyüz yıllık gecikmenin nedeni olmuştur (İnönü, 2002: 92).  



 148

 

 Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde eğitime ilişkin gerçekleşen atılımların 

niteliği tarihsel süreçte gerileyerek sadece kanitatif büyüklüklerle değerlendirilen bir 

eksene girmiştir. Türkiye’de eğitimdeki yapılanmanın reformize edilememesi çağın 

gerisinde kalan bir eğitim anlayışı uygulamasının da bu eksende kalmasına neden 

olmuştur. Bununla birlikte eğitsel gelişmelerde büyük başarılar sağlayan Avrupa ve 

ABD özellikle teknolojik yenilik, AR-GE çalışmalarına ayrılan payların büyüklüğü,  

mesleki arz ve talep dengesinin kurulabilmesi gibi çeşitli alanlarda Türkiye’den daha 

ileri bir noktada bulunmaktadırlar. Ayrıca Japonya’nın ABD ekonomisine ve 

teknolojik başarısına yetişme nedeni de eğitimde sağladığı başarıdır. 

 

Toplumsal gelişmede önemli olan bilimsel ve teknik gelişmelerin toplumsal 

temelde rasyonel sonuçlar üretmesi bilimsel ve teknik gelişmelerin 

kurumsallaşmasıyla sağlanabilmektedir. Bilimsel ve teknik ilerlemelerin 

kurumsallaşması neticesinde yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanabilmekte ve bu 

bağlamda eskinin inanışının temelleri de değişebilmektedir (Habermas, 2004: 33). 

 

Türkiye özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Schumpeter’in ünlü bir 

ifadesi olan yaratıcı yıkım sürecini yaşamış ve bu süreç özellikle eğitim alanında 

başlayarak tüm toplumsal yenileşme sürecini içermiştir. Fakat bu yenileşme 

atılımlarının zamanla özellikle eğitim alanında ileriye dönük olarak gelişmediğini 

görüyoruz. Buna karşın cumhuriyet dönemi yenilik çalışmaları bütüncül bir 

yaklaşımı sergilemektedir. Sanayileşmede uygulanan devletçilik ilkesinde 

kurumlaşmanın sağlanması ve bilimsel, teknolojik yenilikte çağın koşullarını 

yakalama anlayışı egemendi (Kepenek, 2004: 291-292). 

 

Türkiye açısından önemli olan teknolojik gelişmelere yön verecek bilimsel 

düşüncenin ve bu bağlamda da eğitim politikalarının benimsenmesidir. Çünkü 

ülkelerin teknolojik gelişmelere yön verecek eğitim politikalarını benimsemesi 

ekonomik bağımsızlık için ön koşuldur. Teknolojik bağımlılık aynı zamanda 

ekonomik bağımlılığı da gündeme getirir ve bu durum aynı zamanda gelişmiş 
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ülkelerin geri teknolojilerini kullanmak anlamını da taşımaktadır. Dolayısıyla ileri 

teknolojilerin kullanılması iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. 

 

 Bu açıklamalar ışığında Türkiye’nin eğitim yapılanmasında şekilsel tutum ve 

davranışlara fazla önem verildiğinden bu durumun özün unutulmasına neden 

olduğunu belirtebiliriz. Aynı zamanda iktidarların kendi düşüncelerini eğitime 

yansıtma çabaları istikrarlı bir eğitim politikasının uygulanmasını engellemiştir. 

Sonuç olarak siyasi etkiler, kaynak yetersizliği, gelir dağılımı bozukluğu, mesleki 

planlamanın yapılamaması vb. olumsuzluklar eğitimde nitelik sorununu hep canlı 

tutmuştur (Akyüz, 1997: 284-285). 

 

 Kuşkusuz ki Türk Eğitim yapılanmasında Dewey, Chomsky ve Toffler gibi 

düşünürlerin fikirlerinden yararlanarak bu alana evrensel nitelikte ışık tutulabilir.  

 

Eğitim konusunda önemli olan şekilcilikten uzak bir eğitim anlayışını 

yakalamak ve eğitimi bir bir gerçeklik olarak algılamaktır (Dewey, 2007: 111). Bu 

bağlamda eğitim kurumunun, her türlü dogmalardan uzak kalarak, insanı kendi 

yetenekleri doğrultusunda donatması, sosyal sermayenin gelişmesi anlamında 

toplumsallaşmayı sağlaması, üretim faaliyetlerini gerçekleştirecek bireyleri 

yetiştirmesi eğitimin bir gerçeklik olarak algılanması anlayışına hizmet etmektedir.                

Bu algılayışa paralel olarak eğitim-insan, eğitim-toplum ve eğitim-ekonomi ilişkisi 

kurulmuş olmaktadır.  

 

  Bu düşünceyi geçerli kılacak eğitim anlayışı yeni uygulamaları devreye 

sokacak yeni ve gerçekçi bir yaklaşımı gerektirmektedir. Dolayısıyla yeni eğitim 

kavramını gelenek ve alışkanlıkların gölgesinden uzaklaştırarak kendine özgü 

gelişme çizgisinde kalmasını sağlamanın güçlüğü hatta çoğu zaman imkânsızlaşması 

bu sebepten kaynaklanmaktadır. Buna örnek olarak yeni bir eğitim kavramı 

çerçevesinde oluşturulan okulları yönetmenin, yönetimi iyice kemikleşmiş olan 

okulların idaresinden daha da güç olmasının nedeni gelenek ve alışkanlıklardan 

uzaklaşmadaki güçlükler olarak belirtilebilir (Dewey, 2007: 12). 
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İnsancıl ve toplumsal temelli olan eğitim aynı zamanda bu amaçlara yönelik 

eğitim anlayışını gerekli kılmaktadır. Bu konuda özellikle Russel, eğitim kuramına 

ve pratiğine ilişkin çeşitli tartışmalarda bulunmuştur. Russel eğitimin temel 

amacının, insanın doğasında var olan yaratıcılığın ortaya çıkartılmasını ve bu 

yaratıcılığın yeteneğe uygun eğitim anlayışıyla geliştirilmesinin gerekli olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu sonucu her insanın doğasında var olan bir yetenek kavramıyla 

ele almaktadır.  Bu anlayış insan odaklı yaklaşımla geliştirilebilmektedir. Örneğin bir 

çocuk var olan yeteneklerini geliştirmede kendisine uygun koşullar sağlanması 

durumunda önemli ilerlemeler gösterebilecektir (Chomsky, 2007: 173).    

 

Bu nedenle eğitimde yeteneklerin ve yaratıcılığın gelişmesi için gerekli olan 

eğitim programlarını belirlemek önemli olmaktadır. Bu bağlamda bireylerin 

araştırmaya teşvik edilmeleri büyük değer taşımaktadır. 

 

Türk Eğitim Tarihi açısından önemli bir nokta ise evrensel eğitim 

gelişmelerinin hayli gerisinde olduğu ve milli eğitimin kalitesinde meydana gelen 

aşınmaların giderilemediğidir. Bu gerçeğin temel nedeni ise hızlı nüfus artışı yanında 

okullaşma oranındaki düşüklüğe ilişkin nüfusun demografik yapısıdır. Aynı zamanda 

eğitim sisteminin ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedef alan yaklaşımlardan uzak 

olduğu ve ilköğretim-lise-yükseköğretimde iyileştirme sağlanamadığı gerçeği de  

önem taşımaktadır (Sakaoğlu, 1993: 122). 

 

Türkiye’de eğitimin geçmiş izleri dikkate alındığında olan durumla olması 

gereken durum arasındaki bağlantısızlık eğitimin bir sistem ve bütün içinde 

değerlendirilmediğini ifade etmektedir. Bu durum eğitimin niteliğinde meydana 

gelen aşınmaların nedenlerinin tarihsel koşullarda hep aynı kalmasına neden 

olmuştur. Bu nitelik aşınmasına yol açan nedenleri gelir dağılımı dengesizliği, 

cinsiyet ayrımı, okullardaki fiziki şartların iyileştirilememesi, okullaşma 

oranlarındaki düşüklük, işgücü arz ve talebi arasındaki dengesizlikler olarak 

belirtebiliriz. 
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Türkiye’nin eğitim haritası göz önüne alındığında çeşitli öğretim türleri ve 

düzeylerine göre öğrencilerin dağılımı çoğunlukla ekonominin ve hedeflenen toplum 

yapısının ihtiyaçları doğrultusunda olmadığı gözlenmektedir. Bu durum arz ve talep 

dengesizliğinin tanımladığı mesleki dağılım dengesizliğine yol açıp istihdam 

edilebilir olmayı ortadan kaldırmaktadır.  

 

İnsanların hayatında önemli olan yaşam ve özgürlükle birlikte en büyük 

değerin eğitim olduğu olgusu her dönem geçerliliğini korumaktadır.  Dolayısıyla 

böylesine önemli bir değer tam tersi sonuçlar üretecek şekilde uygulanan yanlış 

eğitim politikalarıyla insanların basmakalıp yetişmesi sonucunu da 

doğurabilmektedir (Toffler, 2008: 39-40).  

 

 Bu bağlamda esas alınan eğitimin kişisel yetenekleri, güveni ve fikir 

alanında girişimci olmayı ortaya çıkarması gerekmektedir. Bir ülkede araştırmaların 

desteklenmesine yol açan en önemli etken TÜBİTAK gibi araştırma kuruluşlarının 

ortaya çıkmasıdır. Özellikle Orta ve Batı Avrupa’da 17.y.y.’da kurulmaya başlayan 

akademiler bilimsel gerçeklerin ve bilinmeyenlerin ortaya çıkarılmasında öncülük 

etmiştir. Dolayısıyla eğitimin en temel görevi basmakalıp bilgilerden arınıp, merak, 

nedensellik ilkesini ön plan çıkarmalı ve kişisel yeteneklerin gelişmesi üzerinde 

durmalıdır. Ancak Türkiye’de 2000’li yıllarda dahi bu amaç tam olarak 

gerçekleştirilememiştir (İnönü, 2002: 89-90).  

 

Bir bireyin yetişmesi uzun bir dönemi kapsadığından eğitimde nitelik 

üzerinde durulması esası teşkil etmelidir. Bu nedenle eğitsel projeksiyonların 

ekonominin uzun dönemli planlamalarının hedeflediği insan gücü talebini dikkate 

alması gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’de uzun dönemli eğitim 

planlamalarının hedefi ihtiyaçlar doğrultusunda hem farklı öğretim tür ve 

düzeylerinde insan gücü planlamasının yapılmasına dikkat çekmek hem de uzun 

dönemli projeksiyonlar yardımıyla plan dönemi sonrasında da ihtiyaç duyulması 

muhtemel ek insan gücünün yetiştirilmesini planlamanın etkinliği açısından 

değerlendirmektir (Adem, 2008: 13).  
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 Bu bağlamda Türkiye’nin modern dünyanın merkezi olmak, sanayileşmesini 

tamamlamak noktasında potansiyel insan kaynaklarını geliştirmesi ve bu potansiyel 

gücün özellikle ekonomik kalkınmada ön plana çıkartılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin kalkınmanın her aşamasında potansiyel insan 

kaynaklarını önemli bir üretim faktörü olarak değerlendirebilmesi için potansiyel 

insan kaynaklarının güçlü eğitim politikalarıyla donatılması zorunluluğu söz 

konusudur (Zürcher, 2004: 477).   

 

3. 4. 3. Türkiye’de Eğitim Uygulamalarının Ekonomik 

Analizi 

  

Bireysel ve toplumsal gelişmede önemli olan eğitim kavramının ekonomi 

bilimi içerisinde değerlendirilmesiyle ekonomi ve toplumsal gelişme çizgisini 

belirleyen eğitim ekonomisinin gelişmesi, özellikle gelişmiş ülkelerin bu alanda 

göstedikleri başarıyı dikkate alan gelişmekte olan ülkeler açısından da, incelenmeye 

değer bir dal haline gelmiştir. Bu bağlamda tez kapsamında Türkiye’nin eğitim 

uygulamalarının sonuçları eğitim ekonomisi çerçevesinde de değerlendirilmektedir. 

 

Beşeri sermaye teorisi okulları endüstriyel gelişmede önemli kurumlar olarak 

değerlendirmektedir. Bu bağlamda da bireyler kazandıkları becerileri yatırım olarak 

kullanmaktadırlar. Dolayısıyla okullar gelişen ekonomilerin ihtiyaç duyduğu 

bireylerin yetişmesini sağlar. Bu çerçevede Jerome Karabel ve A. H. Halsey’i 

referans gösteren Apple, beşeri sermaye teorisi bağlamında hem bilinçli insan gücü 

planlamasının hem de bilimsel ve teknik gelişmeyi hedefleyen müfredatların 

uygulanmasının önemli olduğunu belirtmektedir (Apple, 2006: 86). 

 

Türkiye’nin eğitim serüvenine baktığımızda eğitim refomlarının özellikle 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte gerçekleştiğini görmekteyiz. Sonraki dönemlerde de 

eğitime ilişkin olarak kalkınma planlarının etkisini görebiliyoruz. Kalkınma 

planlarında eğitim her zaman için öncelikli konu olarak ele alınıp en önemli altyapı 

sektörü olarak değerlendirilmektedir. Ancak neoliberal politikaların uygulanmaya 



 153

başladığı 1980’li yıllardan itibaren kamu kesiminin küçültülmesiyle birlikte eğitime 

ayrılan bütçede de daralmalar başladı. Bu durum eğitimin toplumsal işleyişinde de 

aksamalara yol açmıştır. Bozulan gelir dağılımı politikaları yoksulluk artışını 

beraberinde getirerek halkın eğitime ilişkin zaman ve gelirde tasarrufa yönelmelerine 

yol açmıştır. Eğitime ilişkin küçük bütçe uygulaması nitelikteki aşınmaları da devam 

ettirmiştir. Kamu kesiminin eğitim bütçesini özel kesim açısından 

değerlendirdiğimizde ise Tablo 13 ve Tablo 14’te de görüldüğü gibi kamunun eğitim 

hizmetini daha gerçekçi ve sosyal hizmet anlayışıyla ele aldığını görmekteyiz.  

 

 Stonier, T. ve Jones, B.O.’nun eğitim konusundaki fikirlerini yorumlayan 

Frankel, eğitime ilişkin olarak eğitime yapılan harcamaların arttırılması gereği 

üzerinde durmaktadır. Bu düşünceler çerçevesinde yeni mesleklerin ve toplumsal 

eşitliğin genişlemesinin yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla mümkün olacağı 

belirtilmektedir. Bu bağlamda yeni mesleklerle birlikte toplumsal eşitliğin, 

eğitimdeki olanakların arttırılmasıyla sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır 

(Frankel, 1991: 189). 

 

 Ekonomik kalkınma açısından önemli olan sabit sermaye yatırımlarını;  

eğitim, sağlık, imâlat  sektörleri açısından değerlendirdiğimizde bu sektörel analizde 

imâlat sektöründe büyük ve dış yatırımlı kuruluşlar teknoloji yoğun üretimde 

bulunurken, KOBİ’ler emek- yoğun üretimde bulunmaktadırlar. Bu sektörel analize 

ilişkin bilgileri Tablo 13 ve Tablo 14 göstermektedir. 

 

Tablo 13: Sektörler İtibariyle Sabit Sermaye Yatırımları  (Kamu  %) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Eğitim 4,1 4,2 6,9 8,3 11,8 11,4 10,7 12,2 

Sağlık 1,8           1,2           2,8          4,9 4,5 5,8 5,7 6,7 

İmâlat 26,3 12,6 4,5 5,7 2,8 1,7 2,0 1,0 

Kaynak: DPT,  Sektörler Portalı, 1980-2007 

(Çevirimiçi) http://www.dpt.gov.tr/DYS/DokumanAra.aspx?RootRef=0&Ara=kobi, 23.07.2009   
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Tablo 14: Sektörler İtibariyle Sabit Sermaye Yatırımları (Özel %) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Eğitim 0,2 0,5           0,7          0,7 2,3 1,0 1,0 1,0 

Sağlık 0,2 0,5 0,9 1,2 4,2 5,3 5,7 4,5 

İmâlat 30,0 31,9 26,2 26,2 26,7 41,9 42,2 45,3 

Kaynak: DPT,  Sektörler Portalı, 1980-2007 

(Çevirimiçi) http://www.dpt.gov.tr/DYS/DokumanAra.aspx?RootRef=0&Ara=kobi,23.07.2009   
 

2007 rakamlarıyla özel sektör sabit sermaye yatırımlarının en ağırlıklı kısmını 

% 45,3’lik oranıyla imâlat sektörü oluşturmaktadır. Özel sektörün en az yatırım 

yaptığı alanları ise % 1,0 oranıyla eğitim sektörü oluştururken, sağlık hizmetinin payı 

ise % 4,5 olarak belirlenmiştir. 

 

 Yine 2007 rakamlarıyla kamu sektörü sabit sermaye yatırımları içinde en 

yüksek payı % 12,2 oranıyla eğitim sektörü oluşturmaktadır. Kamu sektörünün ise en 

az yatırım yaptığı alan ise özel sektörün tersine bir durumu yansıtarak % 1,0’lık 

oranla imâlat sektörü oluşturmaktadır. 

 

  Ülkelerin sabit sermaye yatırımlarını ülke ekonomisi içinde üretmesi 

ekonomik kalkınmada yüksek katma değerin yaratılması bakımından önemlidir. 

Tablodaki değerler teknolojik üretime ve AR-GE’ye ilişkin analiz yapmak açısından 

da önem taşımaktadır. 

 Tablo 13 ve Tablo 14’teki değerler bu açıdan değerlendirildiğinde teknolojik 

yenilik; bilgi üretimini, insana yatırımı ve bunun paralelinde de kurumsal bağlamda 

yeni gelişmelere uyum sağlayacak esneklik gerekmektedir. Bu gelişmeler teknolojik 

yeniliklerin yol açacağı beşeri sermayenin gelişimine ilişkin niteliksel boyutu 

gündeme taşımaktadır ki bu aynı zamanda toplumsal gelişmenin önemli bir 

göstergesi olan sosyal sermayenin de gelişmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla büyüme 

ile ilgili araştırmalar büyümenin kaynağını sadece sermaye artışı bağlamında 

değerlendirmemekte aynı zamanda eğitim, bilgi ve teknolojik alanda gerçekleştirilen 

faaliyetlerin artışı bağlamında da değerlendirmektedir ( Kepenek, 2004: 284).   



 155

Türkiye’de büyük kuruluşlar açısından dahi teknoloji yoğun üretimde 

bulunmanın en önemli zorluğu maliyetlerin oldukça yüksek olmasıdır. Maliyetlerin 

yüksekliğini bu üretimi gerçekleştirecek girişim veya girişim grubunun maddi 

kaynak yetersizliğiyle birlikte nitelikli işgücünün yetersizliği izlemektedir (TÜİK, 

2008: 1).  

  

KOBİ’ler emek yoğun üretimde bulunmaları ve Türkiye’deki büyük 

kuruluşların dünya ölçeğindeki payının çok kısıtlı kalması AR-GE faaliyetlerine 

ilişkin önemli bir kısıtı yansıtmaktadır. AR-GE faaliyetlerini ve teknoloji yoğun 

üretimi gerçekleştirmek oldukça masraflı olduğundan ve sonuçları uzun vadede 

gerçekleştiğinden ancak mali yapıları büyük olan kuruluşlar bu alanda faaliyet 

göstermektedirler (Kazgan, 2004: 319). 

 

KOBİ’lerin teknoloji düzeyleri Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında 

oldukça düşük kalmaktadır. Bu durum KOBİ’lerin eski üretim teknikleri içinde 

kalarak katma değeri düşük ürünler üretmelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda 

üretimdeki paylarının büyüklüğü dikkate alındığında bu anlamda finansal destek 

önem taşımaktadır. Bu destek özellikle yeni teknolojilerin üretimi açısından önem 

taşımaktadır.  

 

Küresel rekabet ortamında ülkeler teknolojik gelişme ve beşeri sermayeyi 

kalkınmada temel olarak görmektedirler. Bu bağlamda tezde ele alınan içsel büyüme 

kavramında en önemli iki öge eğitim ve bilimsel gelişmelerdir. Dolayısıyla bu 

noktada özellikle bilimin toplumsal niteliğindeki değişimlere ve AR-GE 

çalışmalarına dikkat çekilmektedir. Bu nedenle içsel büyüme teorisi açısından eğitim 

ve teknolojiyi içeren altyapı yatırımları önem taşımaktadır. Teknolojik gelişme 

açısından önemli olan AR-GE çalışmalarının arttırılmasıdır. 
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AR-GE araştırmalarının hem Türkiye hem de diğer gelişmiş ülkeler açısından 

dağılımı özellikle içsel büyüme teorilerinin analizi açısından önem taşımaktadır. 

 

                                Tablo 15: Türkiye’de AR-GE Harcamalarının  
                                                      GSYİH İçindeki Payı (%) 

Yıllar Oran 

1990 0,32 

1995 0,36 

2000 0,64 

2005 0,79 

2007 0,71 

                              Kaynak: TÜİK, Bilim, Teknoloji ve Bilişim: AR-GE İstatistikleri,  2008.  
                             (Çevirimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=8&ust_id=2, 16.02.2009 
 

 

 

Tablo 16: Çeşitli Ülkelerde AR-GE Harcamalarının GSYİH  İçindeki Payı (%) 

Ülkeler 1990 1995 2000 2005 

ABD 2,65 2,51 2,74 2,62 

Almanya 2,61 2,19 2,45 2,48 

Fransa 2,32 2,29 2,15 2,13 

İngiltere 2,15 1,95 1,86 1,78 

İtalya 1,25 0,97 1,05 1,01 

Japonya 2,81 2,71 3,04 3,33 

Kore - 2,37 2,39 2,98 

Türkiye 0,32 0,38 0,64 0,79 

Yunanistan - 0,38 - 0,51 

OECD Toplamı 2,26 2,07 2,22 2,25 

Kaynak: OECD, Factbook 2008a, p.157.  
 (Çevirimiçi) http://oberon.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-07-01-01.pdf, , 10.01.2009. 
 

Bu çarpıcı rakamlar ekonomik ve toplumsal kalkınmada ilerleyememizi içsel 

büyüme dinamiklerinin yetersizliği açısından değerlendirdiğimizde en önemli 

unsurlar olarak; eğitimdeki eksiklikleri, AR-GE çalışmalarının yetersizliği, 

teknolojik oluşumların ve yeniliklerin gerçekleştirilememesini belirtebiliriz. 
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Burada esas vurgu yapılmak istenen nokta Türkiye’nin 2000’li yıllarda dahi 

teknoloji yoğun üretimi gerçekleştirememesi ve bu alanda eksikliğini giderecek olan 

eğitim hizmetine gereken önemi vermemesidir.  

 

Türkiye’de eğitimde yaşanan en önemli sorunlardan biri de eğitim arz ve 

talebi arasındaki dengesizliktir. Bu sorunları yansıtmak amacıyla Tablo 17 

düzenlenmiştir. Bu mesleki dengesizlik eğitim planlamasına ilişkin büyük bir sorunu 

yansıtmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de eğitim planlamasının gerçekçi 

yapılmadığı ve bu nedenle oluşan arz-talep dengesizliğinin diplomalı işsiz sayısının 

artmasına neden olduğunu belirtebiliriz. 

 

 Tablo 17’de de görüldüğü gibi mesleki sunum dengesizliği, bazı meslek 

kollarında ihtiyaçtan fazla meslek gruplarının oluşmasına, bazı meslek kollarında ise 

arz yetersizliği sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda bu mesleki sunum 

dengesizliği ihtiyaç fazlası elemanların ara eleman olarak kullanılması sonucunu da 

doğurmaktadır. Bu durum üretimde insan gücü açısından talep daralmasına yol 

açmaktadır. 

 

Eğitim ekonomik büyümenin sürdürülmesini ve bireysel fayda artışlarını 

sağladığı gibi aynı zamanda toplumsal faydaları da içermektedir. Bu nedenle mesleki 

sunum dengesizliğinin ortadan kaldırılmasının toplumsal fayda açısından da olumlu 

katkıları bulunmaktadır. Çünkü bireyler özellikle yüksek öğretimde eğitime ilişkin 

zaman ve kaynak maliyetine katlanarak eğitim almaktadırlar. Seçtikleri alan eğitimi 

bireysel ve toplumsal bazı beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bireysel fayda 

özellikle bireyin gelirine ve yaşamına yansırken; toplumsal fayda ise dışsallıklar 

şeklinde bir bütün olarak topluma yansıyan faydaları içermektedir.
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Tablo 17: Türkiye’nin Nitelikli İşgücü Arzı ve Talebi Projeksiyonu (Bin Kişi) 

                      1995 

 

2000 

 Arz Talep Arz Talep 

Hekim 67,2  78,3 83,5 100,0 

Diş Hekimi 13,8  16,3 16,8  22,3 

Eczacı 18,1 17,8 21,0  22,0 

Hemşire 69,0  140,4 104,0 176,6 

İlköğretim Öğretmeni 318,8  372,4 357,8 417,9 

Ortaöğretim Öğretmeni 135,8  111,1 159,8  156,7 

Yükseköğretim Öğ. Elemanı 49,6  49,2 72,6  75,4 

Mimar 25,0  19,4 29,5  25,9 

İnşaat Mühendisi 38,9  30,0 43,6 37,1 

Makina Mühendisi 37,3  35,5 45,7 45,9 

Elektrik-Elektronik Müh. 25,7  22,2 32,2 30,9 

Bilgisayar Mühendisi 4,1  5,1 5,9 7,3 

Kimya Mühendisi 17,3   14,1 18,8 17,8 

Maden ve Petrol Mühendisi 6,8 5,6 8,9 7,4 

Metalurji Mühendisi  3,5  2,2 4,4 2,9 

Jeoloji ve Jeofizik Mühendisi 9,7  7,5 12,8 10,0 

Jeodezi Mühendisi  5,4  4,6 6,6 6,2 

Çevre Mühendisi  2,1  3,2 3,9 5,5 

Diğer Mühendislikler  11,4  10,6 13,5 15,2 

Ziraat ve Orman Müh. 46,3  29,5 64,4 39,3 

Veteriner 9,5  9,0 12,2 12,0 

Kaynak: DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1996-2000, s.32, Ankara. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/plan7.pdf, 21.11.2009 
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3. 5. Japonya ve Almanya’da Ekonomik Kalkınma Dinamiği 

Olarak Eğitim 

 

 Japon ekonomisinin 19. y.y.’da başlayan sanayileşme hamleleri 1940’larda 

gelişme evrelerini tamamlamıştır. Japonya İkinci Dünya Savaşı’nda ağır yenilgi 

aldığında Almanya’dan bile daha umutsuz durumda bulunuyordu. Ancak Japon 

ekonomisi 1953’ten sonra yeni bir büyüme dönemi yaşamıştır. Bu ilerlemeler yeni 

teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmiştir (Roskin, 2009: 425). Japonya’nın 

büyük kalkınma atakları eğitim-ekonomi bağlantısı kurularak gerçekleştirilmiş olup, 

Japonya’nın bu deneyimi diğer ülkeler bakımından da içsel büyüme dinamikleri 

bağlamında ders oluşturabilecek niteliktedir. Doğal kaynaklar bakımından oldukça 

yetersiz olan Japonya, kalkınmasını içsel dinamiklerine yönelerek ve nitelikli insan 

gücüne dayanarak gerçekleştirebilmiştir.    

 

Tez kapsamında Japonya’nın ekonomik kalkınma büyüklükleri; sanayileşme 

süreçleriyle, GSYİH rakamlarıyla ve satın alma gücü paritesine göre kişi başına 

GSYİH değerleriyle ele alınmaktadır. Ekonomik kalkınmada önemli olan diğer bir 

gösterge olarak da demografik özellikler üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda da 

nüfus, nüfus artış oranı, okullaşma oranları ve eğitim harcamaları dikkat çeken 

alanlar olarak ele alınmaktadır. Japonya’nın eğitim ve ekonomik kalkınma başarıları 

Türkiye açısından ele alınması gerekli alanlardan biri olduğu düşüncesi tez 

bağlamında vurgulanmaktadır.    

 

Eğitim ve sanayileşme olgularına karşılıklı etkileşimler açısından 

bakıldığında Japonya ve diğer ülkelerde gözlemlenen sanayileşme hamlelerinin aynı 

zamanda eğitimli işgücüne olan talebi de canlandırdığı görülmektedir. Ülkelerdeki 

sanayileşme sürecini ve sanayileşmenin olgunlaşma dönemini şu şekilde 

belirtebiliriz. 
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Tablo 18:  Çeşitli Ülkelerdeki Sanayileşme Süreçleri 

Ülkeler Sanayileşme Döneminin 

Başlaması 

Sanayileşmenin 

Olgunlaşma Dönemi 

İngiltere 1783-1802 1850 

Fransa 1830-1860 1910 

ABD 1843-1860 1900 

Almanya 1850-1873 1910 

Japonya 1878-1900 1940 

Rusya 1890-1914 1950 

Kaynak: Ergün, Mustafa: “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Sisteminin Gelişimine Mukayeseli Bir 
Bakış”, Osmanlı Dünyası’nda Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 1999. 
(Çevirimiçi) http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun1.htm, 26.05.2009. 
 

Japonya’nın sanayileşmesi ve dışa açılma politikaları 19.y.y.’da Meiji 

restorasyonuyla başlamıştır. 1867 Meiji dönemiyle birlikte hızlı bir sanayileşme 

sürecine girilerek güçlü Japonya politikası izlenmiştir. Modern bir milli eğitim 

sisteminin kurulması Japonya’da 1872 yılında kabul edilen Temel Eğitim 

Kanunu’yla devletin ülke çapında ilk ve ortaokullar açmasıyla başlamıştır. Aynı 

zamanda batı ülkelerine öğrenciler gönderilip, oralardan yabancı uzmanların gelmesi 

sağlanmıştır. Japonlar zorunlu eğitim uygulamasını Fransa’dan esinlenerek devreye 

sokmuşlardır. Japonya’da zorunlu eğitim uygulaması 1906 yılında 6 yıl olarak 

başlatılmıştır.  Aynı zamanda zorunlu eğitimde başarılarının en iyi göstergesi 1909 

yılındaki %98’lik başarıdır. Japonya’da bugün geçerli olan 9 yıl zorunlu eğitim 

süresi 1947 yılında uygulanmaya başlamıştır (Ergün, 1999:  4).  

 

Sanayileşme rüzgârına batıyla birlikte Japonya’da kapılarını açmıştır. Bu 

açılan kapı aynı zamanda Japonya’nın kalkınmanın bilimle, eğitimle olacağının 

farkına varmasını sağlamıştır. Eğitimi içselleştiren Japonya hem eğitim çizgisinde 

hem de sanayileşme noktasında önemli yenilikler yaratabilmiştir. Meiji döneminde 

farkındalıklar yaratılmaya başlanmış ve bunlar daha sonraki dönemlerde de Japon 

kültürünün ve alışkanlıklarının doğmasına neden olmuştur. Restorasyon döneminde 

soyut eğitim hizmeti üzerinde durulmamış; fakat ne tür bir eğitim yapılacağı konusu 

irdelenerek, Tokugava döneminden farklı politikalar geliştirilmiştir (Beasley, 1972: 

358-359).  

 



 161

Örneğin Tokugava döneminde hâkim olan Fransa uygulaması bırakılarak 

Alman yapılanması ve İngiliz sanayileşmesi örnek alındı; ancak Japonlar bu durumu 

rejim tartışması haline getirmediler. Aynı zamanda sanayileşme ve modernleşmede 

kararlı politikalar izlendi (Ergün, 1999:  6). 

 

Sanayileşmesini hızla tamamlayan Japonya’da Meiji döneminden itibaren 

eğitime yapılan büyük yatırımlar, insan kaynakları birikiminin oluşmasına katkıda 

bulunmuştur (Beasley, 1972: 352-359). İnsan kaynakları birikimi savaş sonrasında 

Japonya’nın tekrar büyük bir ekonomik güce ulaşmasını sağlamıştır. Japonya’da 

eğitime yapılan yatırımlar ekonomik kalkınma açısından değerlendirildiğinde 

kalkınmada en önemli yatırım türünün eğitim olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 

eğitimin ilerletici gücü Japonya’nın tarihsel çizgisinde yer almıştır (Aso & Amano, 

1972: 144). 

 

Ekonomik kalkınmada beşeri kaynaklara dikkat çeken eğitim ekonomisi 

teorisi, zaman içinde özellikle Japonya’nın kalkınmasıyla birlikte, ülke ekonomisinin 

gelişmesinden sorumlu ekonomi planlayıcılarının ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda 

eğitime yapılan yatırımların büyük verimlilik artışları sağlayacağı Japon 

ekonomisinin gelişmesiyle gözlemlenmiştir. Nihai olarak eğitim politikalarıyla 

ekonomi politikaları arasında organik bağın kurulması gerekliliği benimsenmiştir 

(Aso & Amano, 1972: 143). 

 

Japonya’nın kalkınma konusunda az gelişmiş ülkeler açısından dikkat çeken 

bir ülke olması Japonya açısından şu vurguların yapılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır: Japonya’nın etkileyici bir şekilde modernleşmesi tamamen piyasa 

kapitalizmi temelinde gerçekleşmemiştir. Çoğunlukla devletin öncülüğü ve 

sübvansiyonlarıyla bir modernleşme başarısı yaratılabilmiştir (Roskin, 2009: 420, 

Smith, 1968: 42-54). 
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Japonya’da Meiji döneminden beri çeşitli partilerin eğitime yönelik olumlu 

çabaları ve halkın eğitime karşı duyduğu yoğun heyecan, bereberinde yüksek bilgi 

birikimini getirmiştir. Eğitim, Japonya’da sosyal kalkınmanın desteklenmesinde ve 

halkın bilincinin yükselmesinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Aynı zamanda 

sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir toplumu inşa etmek çok daha fazla önem 

taşımaktadır (MEXT, 2008: 3).                      

 

Japonya’da iki önemli değişim rüzgârını Meiji Restorasyonu ve İkinci Dünya 

Savaşı’nda almış olduğu ağır yenilgiden sonra yapılan reformlar olarak belirtebiliriz. 

Bu reformlarla hem eğitim, hem ekonomik ve hem de önemli toplumsal dönüşümler 

sağlanmıştır. İlerlemenin başlangıç noktası Japonya’da eğitim olmuştur. Bu gerçeği 

yakalayan Japonya özellikle zamanın ruhunu da eğitime katarak önemli eğitim 

reformları geçekleştirmiştir. Bu reformların başarısını, tezin genel kapsamı içinde de 

belirtildiği gibi, hem okullaşma oranlarındaki yükseklikle hem de AR-GE 

faaliyetlerine dünya ölçeği içindeki en büyük payı ayırarak teknolojik buluşların 

merkezi olmasıyla kanıtlamaktadır. 

 

Japonya’nın eğitim reformlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı düşünce sadece 

ekonomik anlamda değil aynı zamanda küresel dünyada bilim, teknik, akademik ve 

kültürel bakımlardan da ilklerde olmayı hedeflemektir. Bu değerlendirmeler 

çerçevesinde eğitimde hep ileriyi hedefleyen Japonya eğitim sistemini buna göre 

düzenlemekte ve özellikle yaşam boyu eğitim anlayışını benimseyerek yeni yüzyılın 

insanlarını yetiştirmeyi planlamaktadır. Özellikle eğitimde geleceği yakalama 

konusunda ilkokula başlayan öğrencilerin üniversiteden mezun olacakları zaman 

düşünülerek geleceği şimdiden temellendirdiklerini vurgulamaktadırlar (Koyama & 

Özcan: 1986:378). 
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Japonya’da eğitimin modern temeller üzerine inşasıyla birlikte kabul edilen 

eğitim sistemine göre yerinden yönetim egemen olup, okulların yönetimi ulusal ve 

yerel yönetimler (il-ilçe) şeklinde farklı grupların sorumluluğundadır. Ulusal 

düzeyde eğitimin idaresi Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı’nca 

gerçekleştirilmektedir. Bakanlığın sorumluluğu eğitsel, akademik, bilimsel, kültürel 

ve sportif faaliyetlerin gelişmesini ve yayılmasını sağlamaktır. İl ve ilçe yönetimleri 

de bu faaliyetlerin kendi sınırları içindeki gelişimiyle ilgilidir (UNESCO, 2000: 3). 

 

Bakanlığın görevleri daha çok koordinatörlük şeklinde olup, temel 

sorumlulukları eğitim politikalarını ve müfredatı belirlemek, eğitim bütçesini 

hazırlamak, okutulacak ders kitaplarını onaylamak şeklinde belirtilebilir.  

(http://www.japonya.8m.com./japonya/egitim.htm, 22.06.2009).  

 

 Japonya’da eğitimle gerçekleştirilmeye çalışılan hedefleri şu şekilde 

belirtebiliriz: Geniş kapsamlı bilgi ve kültürün kazanılmasını teşvik etmek, her 

bireyin değerlerine saygı göstererek bireysel yeteneklerin gelişmesine katkıda 

bulunmak, bireylerin yaratıcılığını geliştirerek bağımsız ve otonom bir ruhun 

büyümesini sağlamak, adalet ve sorumluluk, karşılıklı saygı, iş birliği değerlerinin 

yerleşmesine çalışmak ve toplumsal kalkınmayı bu değerler üzerinde inşa etmeyi 

amaçlamaktadır (MEXT, 2008: 2-3). 

 

Japonya, eğitim sistemiyle toplumsal yapıda modernitenin sağlanmasında 

önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Modernite aynı zamanda önemli ilerlemelerin 

merkezi olma durumunu da yaratmıştır. Bu ilerlemede en önemli nokta bugünün 

küresel ekonomilerinde ihtiyaç duyulan araştırmaya dayalı buluşları gerçekleştiriyor 

olmalarıyla kanıtlanmaktadır. 
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Kalkınmanın dinamikleri açısından önemli bir unsur olan nüfus Japonya’da  

kalkınmanın en önemli ögesi olmuştur. Nüfus artış oranının diğer OECD ülkeleriyle 

karşılaştırması yapıldığında aşağıdaki Tablo 19 bu bakımdan açıklayıcı olmaktadır. 

Bu bağlamda Japonya nüfusu sosyal ve ekonomik kalkınma için önemli bir bileşen 

olmaktadır. 

 

Tablo 19: Çeşitli OECD Ülkelerinde Nüfus Artış Oranı 

Ülkeler 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 

Almanya 0,21 -0,22 0,87 0,29 0,14 -0,06 -0,16 0,64 

Japonya 0,78 0,62 0,33 0,24 0,19 0,06 - -0,16 

Kore 1,57 0,99 0,99 1,01 0,84 0,21 0,33 0,31 

Türkiye 2,36 2,34 2,3 1,86 1,59 1,28 1,24 1,21 

OECD 

Toplamı 

0,9 0,75 0,85 0,76 0,73 0,66 0,68 0,3 

EU 27 

Toplamı* 

0,36 0,21 0,32 0,2 0,24 0,46 0,43 0,48 

Dünya 1,75 1,76 1,69 1,48 1,32 1,21 1,19 1,18 

Kaynak: OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics-ISBN 92-64-05604-1-© 
OECD 2009. (Çevirimiçi)  http://statlinks.oecdcode.org/302009011P1T002.XLS, 11.12.2008 
*Eurostat verilerinden elde edilmiştir. 
 

 Tablo 19’dan yansıdığı gibi Japonya’da nüfus artış oranının hız kesmesi, 

öğrenci başına yapılan harcamaların artmasını, kişi başına GSYİH’nın büyümesini, 

eğitimde kalitenin korunmasını ve hatta yükseltilebilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda 

nüfus artış hızı düşük olduğu için nüfusun eğitim niteliğinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilmektedir. Japonya’da nüfusun niteliğine ilişkin göstergeler hem beşeri 

sermaye hem de sosyal sermaye birikiminin üst düzeylerde olduğunu yansıtmaktadır. 

Dolayısıyla Japonya’daki güçlü beşeri ve sosyal sermaye oluşumu nesiller boyunca 

aktarılabilecek bir kamu malı niteliği taşımaktadır. 
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3. 5. 1. Japonya’da İçsel Büyüme Unsuru Olarak Eğitim  

 

Kalkınma açısından okullaşma oranları ve eğitime yapılan harcamalar 

yanında önemli olan diğer göstergeleri nüfus etkeniyle birlikte değerlendirerek Tablo 

20’yi oluşturabiliriz. Ele aldığımız seçili temel göstergeler ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri hakkında bigi vermektedir.  

 

Bu göstergeler tezin kapsamı çerçevesinde ele alınan değerlerle 

yorumlandığında 2002 yılı rakamlarına göre Japonya 4,323.9 milyar $’lık GSYİH ile 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahiptir.  Türkiye ise 173.3 milyar $’lık 

GSYİH ile 24. sırada yer alırken satın alma gücü paritesine gore kişi başına GSYİH 

değerleri açısından 96.sırada yer alarak hâlâ gelişmiş ülkelerin insani kalkınma 

portföylerinin  oldukça gerisinde kalmaktadır.  Japonya bu değerler açısından 20. 

sırada, Almanya ise 22. sıradaki yeriyle Türkiye’den daha ileri bir insani kalkınma 

değerleri yansıtmaktadır (World Bank, 2004: 14-16).   

 

Tablo 20: 2002 Yılı  Ekonomik Kalkınmada Seçili Temel Göstergeler 

  

 

          Nüfus 

(Milyon) 

 

 

GSYİH 

(milyar $) 

 

Satın Alma Gücü 

Paritesine Göre Kişi 

Başına GSYİH ($) 

 

GSYİH Ortalama 

Büyüme Oranı (%) 

 

Almanya 

 

82 

 

 

1,876.3 

 

26,980 

 

0,2 

 

Japonya 

 

127 

 

4,323.9 

 

27,380 

 

 

0,3 

 

 

Türkiye 

 

70 

 

173.3 

 

6,300 

 

7,8 

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators, pp. 14-16, 2004. 
(Çevirimiçi) http://www.worldbank.org,11.07.2008 
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2002 yılı değerleri dikkate alınarak oluşturulan Tablo 20’yi büyüme oranları 

açısından ele aldığımızda gerek Almanya ve gerekse Japonya’nın büyüme 

rakamlarında bir daralma söz konusudur. Örneğin gelişmiş ekonomilerin büyüme 

oranları genellikle % 2-3 gibi düşük olur. Çünkü gelişmiş ekonomilerin % 5-7 gibi 

yüksek oranlarda büyüyebilmeleri için olağanüstü yatırıma ihtiyaç vardır. Oysa 

gelişmekte olan ekonomilerde büyüme oranı % 5 ve üstü olabilir. Bu durum ülkelerin 

nüfusu ve nüfus artış oranları bakımından değerlendirildiğinde Türkiye’deki %7.8’lik 

büyüme rakamının nüfus artış oranı dikkate alındığında refah kaynağı olmadığı 

görülmektedir. Bu açıdan hem Almanya hem de Japonya nüfus artış oranı 

bakımından büyüme rakamlarıyla orantısız bir durum yansıtmamaktadır      

 

Japonya’da eğitime verilen önem ve eğitimle kalkınma hamleleri okullaşma 

oranlarının yüksekliğiyle de dikkat çekmektedir. Tablo 21’de de görüldüğü gibi okul 

öncesi eğitim zorunlu olmamakla beraber çocukların yüksek kayıt oranlarıyla okula 

devam ettikleri görülmektedir. İlköğretimden itibaren hemen hemen %100’lere 

ulaşan bir okullaşma oranı söz konusudur.  

 

Tablo 21: Japonya’da Her Eğitim Düzeyindeki Öğrenci Kayıt Oranları (%) 

Yıllar 1948* 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 2005*

Okul Öncesi 7.3 8.9 20.1 28.7 41.3 53.8 63.5 64.4 63.7 64.0 63.2 62.3 58.4 

İlkokul 99.64 99.64 99.77 99.82 99.81 99.83 99.91 99.98 99.99 99.99 99.99 99.98 99.98 

Ortaokul 99.20 99.20 99.92 99.93 99.91 99.89 99.91 99.98 99.99 99.99 99.99 99.98 97.5 

Lise - 42.5 51.5 57.7 70.7 82.1 91.9 94.2 93.8 94.4 95.8 95.9 96.5 

Yükseköğretim - - 10.1 10.3 17.0 23.6 37.8 37.4 37.6 36.3 45.2 48.2 47.2 

Kaynak: UNESCO, Japan Complete Report, 2000. 
(Çevirimiçi)http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/japan/rapport_1.html, 15.05.2009 
* 1948 ve 2005 yılı verileri http://www.mext.go.jp/english/statist/06060808/pdf/012.pdf, 2006  
kaynağından elde edilmiştir. 
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Tablo 22’de ise Japonya’da 1955-1996 yılları arasında gerçekleştirilen  

eğitim harcamaları yer almaktadır. Her dönemde eğitime yapılan harcamalarda bir 

artış görülmektedir. 

 

Tablo 22:  Japonya’da Eğitim Harcamaları (milyon yen) 

Yıllar Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Toplam 

1955 2,191 161,836 94,381 56,884 315,292 

1960 3,494 251,520 162,130 96,797 513,941 

1965 9,792 509,979 312,108 249,373 1,081,252 

1970 31,103 1,094,330 584,564 482,439 2,192,436 

1975 107,746 3,101,383 1,631,591 1,293,408 6,134,128 

1980 179,360 5,097,274 2,613,505 2,057,315 9,947,454 

1985 191,320 5,320,978 3,362,829 2,621,925 11,497,052 

1990 236,997 6,204,997 3,729,066 3,059,388 13,230,448 

1995 261,907 6,759,996 3,918,970 3,414,293 14,355,166 

1996 268,660 6,764,201 3,925,886 3,489,650 14,448,397 

Kaynak: Kaynak: UNESCO, Japan Complete Report, 2000 
(Çevirimiçi)http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/japan/rapport_1.html, 15.05.2009 

 

Ayrıca 1998 mali yılı ulusal devletin toplam bütçesi 77,669.2 milyar yen 

olarak hesaplanmıştır. Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

harcaması ise aynı mali yıl için 5,790.9 milyar yendir. Bu miktarın toplam devlet 

bütçesi içindeki payı, % 7.5’dir. Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı 

toplum tabanında kalkınmayı sağlamakla yükümlü kamusal ünitelerdir 

(UNESCO, 2000: 6). 

 

Eğitime yapılan harcamalar ulusların refahlarının bir ölçütü olmaktadır.  Aynı 

zamanda eğitime yapılan harcamalar ekonomik büyümeyi hızlandıran verimliliği 

arttıran, kişisel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan ve sosyal eşitsizlikleri 

azaltan bir yatırımdır. OECD ülkelerinin her biri toplam finansal kaynaklarının bir 

kısmını eğitime ayırmaktadırlar. Bu bağlamda eğitimin finansmanı devlet, özel 

kesim, öğrenciler ve onların aileleri tarafından karşılanabilmektedir (OECD, 2008b: 

228).  
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Japonya’da eğitimin finansmanı devlet ve yerel idareler (il-ilçe) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Lise ve yükseköğretim paralı olduğundan devlet bu okullara 

destek vermektedir. Aynı zamanda aileler de lise ve yükseköğretimde okul 

taksitlerini ödeyerek eğitim harcamalarına katılmaktadırlar. Japonya’da eğitime 

yapılan harcamalarda özel kesimin ağırlığı bulunmaktadır. İlköğretim zorunlu olup, 

2000 yılı için finansmanda kamunun payı % 89,8 iken özel kesimin payı ise % 10,2 

olarak belirtilmektedir. İlköğretimde 2005 yılı için ise eğitimin finansmanında 

kamunun payı % 90.1, özel kesimin payı ise % 9,9’dur. Lise eğitiminde kamunun 

payı % 33.7, özel kesimin payı ise % 66,3’tür (OECD, 2008b: 252-253). 

 

Ayrıca eğitime yapılan yatırımları yansıtması açısından en önemli bir diğer 

gösterge öğrenci başına yapılan harcamalardır. Bu bağlamda  ilk ve ortaöğretimde 

2002 yılı rakamlarına göre Japonya ve diğer OECD ülkelerindeki öğrenci başına 

yapılan kamu harcamalarını Grafik 4 yardımıyla şu şekilde gösterebiliriz. 

 

Grafik 4 : OECD Ülkelerinde  İlk ve Orta Eğitimde Öğrenci Başına Yapılan  

Kamu Harcamaları (2002 Yılı) 
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 Kaynak: MEXT, Japan’s Education at a Glance, 2006, s.54  
(Çevirimiçi) http://www.mext.go.jp/english/statist/07070310.htm, 25.06.2009 
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Grafik 4’ten de yansıdığı gibi Japonya’da ilk ve orta öğretimde öğrenci 

başına yapılan kamu harcaması $ 6016 ile $ 5643 olan OECD ortalamasının 

üzerindedir.  

 

Grafikte yer almamakla birlikte Türkiye’de 2004 yılı rakamlarına göre ilk 

öğretimde öğrenci başına yapılan kamu harcamaları $ 1120 iken  ortaöğretimde ise 

bu değer $ 1808’dır (OECD, 2008c: 99).   

 

Bir hizmetten elde edilen kamusal faydalar özel faydalardan daha yüksekse 

piyasalar bu hizmetleri üretmekte başarısız olabilirler. Eğitimde böyle bir hizmet 

olup, toplumun tüm üyelerinin ulaşabilmesi için devletin eğitim hizmetini finanse 

etmesi gerekmektedir. Eğitimin kamusal finansmanının sağlanması açısından 

özellikle kamu bütçesinden faiz ödemelerine ayrılan payda bir azalma gerçekleşmesi, 

eğitime ayrılan payın artması anlamında önem taşımaktadır. Türkiye’de Genel 

Bütçede toplam kamu harcamalarının tüm hizmetler içindeki en geniş kısmını faiz 

ödemeleri oluşturmaktadır. Bu durum eğitim hizmetlerinin kamu hizmeti içinde daha 

düşük harcama ile finanse edilmesi anlamına gelmektedir ki bu da eğitimin nitelik ve 

nicelik açılarından aşınmasına yol açmaktadır (OECD, 2008b: 258). 

 

 Japonya’da 2002 yılı yükseköğretimde öğrenci başına yapılan kamu 

harcamalarının payını ise bazı OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak Grafik 5’te 

şöyle gösterebiliriz. 
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Grafik 5: OECD Ülkelerinde Yüksek Öğretimde Öğrenci Başına Yapılan  

Kamu Harcamaları (2002 Yılı) 
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Kaynak: Japan’s Education at a Glance, 2006, s. 54  
(Çevirimiçi) http://www.mext.go.jp/english/statist/07070310.htm, 25.06.2009 

 

 Japonya’da yüksek öğretimde kamunun payı oldukça azdır. Bu bağlamda 

yüksek öğretimde öğrenci başına yapılan kamu harcamalarının payı 2002 yılı 

rakamlarına göre $ 4862’dır. Bu rakam OECD ortalaması olan $ 8322’ın altında 

kalmaktadır. Dolayısıyla Japonya’da yüksek eğitim hizmetinin finansmanında özel 

kesimin ağırlığını görmekteyiz. 

 

Japonya özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar olan ilk ve ortaöğretime 

büyük önem vermektedir. Bu aşamalardaki eğitim ulusal seviyede denetime tabidir. 

Öğrencilere başta matematik olmak üzere temel becerilerin kazandırılması için devlet 

tarafından yüksek standartlarda eğitim verilmektedir. Yüksek standartlardaki eğitim 

Japonya’daki emek gücüne üst düzeyde beceri kazandırmıştır. Ancak Japonya, 

yüksek öğretimin ekonomik büyümeye katkısını az gördüğü için üniversite 

eğitiminde kamusal finansmanı daha düşük oranlarda tutmaktadır (Roskin, 2009: 

486).  
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Yüksek öğretimin özel finansmanı Türkiye’de % 5’ten azdır. Japonya’da ise 

bu oran %50’ den  fazladır. Özel finansman genellikle öğretim ücretleri şeklinde 

aileler tarafından ödenmektedir. Eğitim hizmetinin finansmanı genellikle kamusal 

finansman şeklindedir. Bu bağlamda da eğitime yapılan yatırım verimli bir yatırım 

türü olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda eğitim bireyesel getirileri de 

arttıran bir yatırımdır (OECD, 2006b: 4-5). Ancak eğitimin kamusal sunumu sadece 

bireysel talep ile sınırlı değildir. Bu bağlamda devlet, eğitim hizmetinin üretimini 

oluşturduğu bireysel faydalar dışında özellikle dışsallıklar, ekonomik büyümeye  

katkısı ve sosyal sermayenin gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle üstlenmektedir 

(Akkoyunlu, 2005:107).  

 

Eğitim hizmetinin etken olarak görülebilmesinde kamusal anlayış önem 

taşımaktadır. Bunun için de ölçüt eğitim hizmetinin planlanması ve finansmanında 

gelir dağılımı sınırlarının dışına taşar. Çünkü piyasa mantığıyla gelir dağılımı 

ölçütüne göre eğitim hizmeti arzı etkin olabilir ama etken olamaz. Bunun anlamıda 

düşük beyin kapasiteleri eğitim hizmeti alabilirken, işlenebilecek yüksek beyin 

kapasiteleri bundan mahrum kalabilirler. Bu patoloji gelir dağılımının bozuk olduğu 

ekonomilerde ciddi sorun yaratabilir. Bu nedenle eğitim hizmetinin finansmanının 

kamusal finansman olması önem taşımaktadır. Bu bağlamda kamusal finansman esas 

olmakla birlikte, toplumda etkin hizmetin üretilebilmesi için üst gelir diliminde 

bulunan varsıl kesimler içinse kendi seçenekleri doğrultusunda tercihler 

oluşturulabilir. Ancak burada önemli olan bir nokta da kamusal hizmet ünitelerinin 

özel hizmet üniteleriyle başabaş mücadele edebilmesinin sağlanması ve hatta seviye 

olarak özellerden daha üst düzeyde tutulmaları gerekmektedir. 

 

OECD ülkelerinde GSYİH’nın yüzdesi olarak eğitime yapılan toplam 

harcamaları Tablo 23’te görebiliriz 
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Tablo 23: OECD Ülkelerinde GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Eğitime Yapılan Toplam Harcamalar 

 1995 2004 

 Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam 

ABD 4.7 1.9 6.6 5.1 2.3 7.4 

Almanya 4.4 1.0 5.4 4.3 0.9 5.2 

Avustralya 4.5 1.0 5.5 4.3 1.6 5.9 

Avusturya 5.8 0.3 6.1 5.0 0.4 5.4 

Belçika - - - 5.8 0.2 6.1 

Brezilya 3.6 - - 3.9 - - 

Çek Cum. 4.8 0.3 5.1 4.2 0.6 4.9 

Danimarka 6.0 0.2 6.2 6.9 0.3 7.2 

Finlandiya 6.3 - 6.3 6.0 0.1 6.1 

Fransa - - - 5.7 0.4 6.1 

Hollanda 4.6 0.2 4.8 4.6 0.5 5.1 

İngiltere 4.8 0.7 5.5 5.0 1.0 5.9 

İrlanda 4.7 0.5 5.2 4.3 0.3 4.6 

İspanya 4.5 0.8 5.3 4.2 0.6 4.7 

İsveç 6.1 0.1 6.2 6.5 0.2 6.7 

İsviçre 5.6 0.4 6.0 5.9 - - 

İtalya 4.7 - - 4.4 0.5 4.9 

İzlanda - - - 7.2 0.7 8.0 

Japonya 3.6 1.2 4.7 3.5 1.2 4.8 

Kanada 6.2 0.8 7.0 - - - 

Kore - - - 4.4 2.8 7.2 

Macaristan 4.8 0.6 5.3 5.1 0.5 5.6 

Meksika 4.6 1.0 5.6 5.2 1.2 6.4 

Norveç 6.0 0.4 6.3 6.2 - - 

Polonya 5.2 - - 5.4 0.6 6.0 

Portekiz 5.0 - 5.0 5.3 0.1 5.4 

Rusya Fed. - - - 3.6 - - 

Slovakya 4.5 0.1 4.6 4.0 0.8 4.8 

Türkiye 2.4 - 2.4 3.8 0.3 4.1 

Yeni Zelanda 4.8 - - 5.6 1.3 6.9 

Yunanistan 2.3 - 2.3 3.3 0.2 3.4 

OECD Ort. - - - 5.0 0.7 5.7 

OECD Top. - - - 4.7 1.4 6.2 

Kaynak: OECD Factbook 2008d- ISBN 978-92-64-04054-0-©, p .203, OECD 2008.  
(Çevirimiçi) http://lysander.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-09-02-03.pdf., 17.07.2009. 
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Japonya’da GSYİH’nın oranı olarak 1995 yılı açısından eğitime ayrılan 

toplam harcama payı % 4.7 iken 2004 yılında bu oranın % 4.8 olduğunu Tablo 23’te 

görebiliriz. Türkiye’nin ise 1995’te GSYİH’nın oranı olarak toplam eğitim harcaması 

% 2.4 olarak gerçekleşmekte, 2004 yılında ise bu oran % 4.1’e yükselmiştir.  Bu 

oranlar açısından hem Japonya hem de Türkiye,  2004 OECD ortalaması olan % 5.7 

oranının altında kalmaktadır.  

 

3. 5. 2. Almanya’da İçsel Büyüme Unsuru Olarak Eğitim 

  

Almanya’da 18.y.y.’a kadar hâkim olan zümresel yani aristokratik eğitim 

19.y.y.’dan itibaren yerini insan merkezli eğitim anlayışına bırakarak geniş halk 

kitlelerine ulaşabilme anlayışına önem vermeye başladı. İnsan merkezli eğitim 

anlayışında da bireysel yetenekler ön planda tutularak eğitim, insanların kişisel 

değerleri üzerinde inşa edilmeye başladı (Aytaç, 1980: 217).  

 

Alman okul sisteminin temelleri 19.y.y.’da biçimlendirilmiş olup, bilimde 

felsefe referans alınarak araştırma ile öğretimin birliği ilkesine önem verilmiştir. 

Aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin yaratıcı zihinler geliştirmesine ve eğitimin 

devlete ve kiliseye karşı özerk kuruluşlar olarak geliştirilmelerine dikkat edilmiştir 

(Aytaç, 1980: 230). 

 

Almanya’da kurumların ülke içinde dengeli dağılımı, yaşamın oldukça ucuz 

küçük kentlerde yoğunlaşması ve aynı zamanda eğitimin geniş katılımı sağlaması 

nedeniyle ücretsiz olması ve üniversite eğitiminde de alınan harç miktarlarının çok 

düşük seviyelerde belirlenmesi ve geniş bir burs sisteminin uygulanması hem ilk ve 

ortaöğretimde hem de üniversitelerde öğrenci sayısının artmasına neden olmuştur 

(Charle & Verger, 2005: 88). 
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Tarihsel koşullarda Almanya’nın ekonomik kalkınması makro ekonomik 

dengeler açısından değerlendirildiğinde, hızlı ekonomik büyümenin; ücret artışlarının 

verimlilik artışlarından daha düşük tutulmasından kaynaklandığını belirtebiliriz. 

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik kalkınmayı 

gerçekleştirebilecek büyük bir beşeri sermaye gücü bulunmaktaydı. Güçlü beşeri 

sermaye birikimi aynı zamanda, Japonya’da olduğu gibi, sosyal sermaye oluşumunu 

da sağlamaktaydı. Çünkü Alman işçi sendikaları ücret sınırlaması uygulayarak 

alabilecekleri ücret artışlarından vazgeçerek, herkese iş ve iyi ücret sağlanana kadar 

sermaye birikimine katkıda bulundular. Bu nedenle 1950-1970 dönemi Alman 

ekonomisinin bilinçli kalkınma dönemiydi (Roskin, 2009: 275). 

 

Japon ekonomisinde olduğu gibi Alman ekonomisi de İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra büyük bir ivme yakalamıştır. Bu ekonomik mucizenin altyapısal 

gelişimlerinde savaş öncesi dönemlerde güçlendirilmiş olan eğitim sistemiyle 

gerçekleştirilen beşeri sermaye birikiminin varlığıdır. Almanya’da da kalkınmanın 

itici gücü eğitim olmuştur. 

 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin sorumluluğu federal 

yapı tarafından belirlenmektedir. Böyle olmakla beraber Almanya’da eğitim 

yönetimi sistemini değerlendirmede; Federasyon, Länder (eyaletler), yerel idare 

kurulları ve okullar şeklinde ayrım yapmak önemlidir. Bu sistemin özelliklerini; 

federal düzeyin sınırlı rolü, eyalet düzeyinde merkezi idare, eğitim yönetiminin diğer 

sektörlerden ayrılması, yerel idare kurullarının ve okulların sınırlı ama artmakta olan 

görevleri şeklinde belirtebiliriz. Eyaletlerin eğitim konusundaki işleyişleri; okullara, 

eğitim makamlarıyla ve yerel idare kuruluyla olan ilişkilerinde daha fazla özerklik 

kazandırmak ve okul çevresiyle okul ortaklarının okul yaşamına katılımlarını daha 

geniş düzeyde tutmaktır (MEGEP, 2005: 1).  
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Türkiye’deki eğitim sisteminin oluşmasında ise merkezi bir yapı söz 

konusudur. Türkiye açısından olası yerel bir yapılanmada eğitimde merkezi yapının 

ağırlığının azaltılmasının en önemli avantajları; yönetişimdeki yapının yeniden 

tanımlanması, yerel olarak ortaya çıkan ihtiyaçların daha iyi şekilde karşılanabilmesi, 

hizmetlerin sunumunda etkenlik ve etkinliğin artması olarak belirtilmektedir. Bu 

çerçevede hizmetlerin yerelleşmesi, sorumlulukların ve yetki paylaşımının merkezi 

idarelerden hiyerarşinin en alt kademelerine kadar aktarılmasıdır  

(MEGEP, 2009: 1). 

 

Almanya’da özellikle mesleki eğitim konusunda hizmetin yerel idarelerce 

yürütülmesi ve bu konuda elde edilen başarıların Türkiye açısından da dikkatlice ele 

alınması mesleki eğitimin uluslararası bir nitelik kazanması açısından önem 

taşımaktadır.  

 

Alman eğitim sisteminde yerel ve federal düzeyde sürekli hedeflenen reform 

anlayışı egemen olup bunları şu şekilde belirtebiliriz (MEGEP, 2005: 6). 

 

-Okul sisteminde kalite güvencesinin yaratılması konusunda tüm eyaletleri 

kapsayan eğitim sistemine yönelik raporloma geleneğinin oluşturulması. 

 

-Öğrencilerin yeteneklerinin sosyo-ekonomik düzeylerinden bağımsız olarak 

değerlendirilmesine önem verilmesi. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 

konusunda önem taşımaktadır. 

 

-Çocukların erken yaşta gelişmelerine önem verilmesi ve bu konudaki 

bireysel desteğin arttırılması. 

 

-Yüksek öğretim kurumlarının özerkliğinin tekrar değerlendirilerek 

performans ölçütlü finansman kriterlerinin ele alınması. 

 

-Almanya’nın uluslararası alanda eğitimde cazibesinin artırılarak 

Almanya’nın dünyanın merkez kampüsü olmasına çalışılması. 
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-Yaşam boyu eğitim anlayışının önem kazanması. 

 

-Mesleki eğitime önem verilerek yeni iş ve meslek sahalarının oluşturulması. 

 

 Mesleki eğitim reformuna yönelik olarak Federal hükümet ve sanayi arasında 

eğitim fırsatlarının arttırılması konusunda iş birliği sağlanmıştır. Bu konuda 2004 

yılında kabul edilen iş birliği çerçevesinde sanayi yeni iş ve staj olanakları 

yaratmaya, Federal hükümet ise mesleki eğitim olanaklarını % 20 olarak arttırmaya 

karar vermiştir. Almanya özellikle mesleki eğitim hizmetini arttırmayı ve bu konuda 

uluslararası rekabeti sağlamayı, eğitime aktif şekilde katılan şirketler ve mesleki 

okullar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi reform kapsamında en önemli yatırım 

olarak değerlendirmiştir (MEGEP, 2005: 7-8). 

 

Almanya’da eğitim kurumlarının işleyişi fedaral yönetimle birlikte yerel 

yönetimlerin de katılmasıyla çeşitlenmekte, merkezi eğitim planlamacısı olan 

bakanlıkların eğitim hizmetinin arzı konusunda daha az katılımı amaçlanmaktadır. 

Bu çeşitliliğin stratejik planlama bakımından ve sonuç üretmek açısından daha 

verimli olduğuna dikkat çekilmektedir. Federal Cumhuriyet’in tamamını kapsayan 

geçerli bir okul kanunu olmayıp; eğitim politikasının tanımlı alanları için fedaral 

sorumluluklar söz konusudur (MEGEP, 2003: 8). 

 

Almanya’da eğitimin finansmanında kamu kesiminin payı daha yüksektir. 

2003 yılında öğrencilerin % 94’ü devlet okullarına, % 6’sı ise özel okullara 

gitmektedir. Alman eğitim sisteminin sorumluluğu devletin federal yapısı içinde 

belirlenmektedir. Federal hükümetin eğitime ilişkin sorumlulukları yüksek öğrenimin 

yapılanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak mali desteğin 

sağlanmasıdır. Bu yapılanma Anayasayla teminat altına alınmaktadır (MEGEP, 

2005: 1). 
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Federal yönetimin eğitim konusundaki yetkileri anayasada; yükseköğretimin 

genel ilkelerinin belirlenmesi, bilimsel faaliyetlerin ve AR-GE çalşmalarının 

desteklenmesi, ilköğretim ve yükseköğretimdeki öğrencilere maddi destek 

sağlanması, ileri mesleki eğitim mevzuatının belirlenmesi şeklinde belirtilmektedir 

(MEGEP, 2005: 2).  

 

Almanya’da 9 yıl genel eğitim ve 3 yılda zorunlu mesleki eğimin verilmesi 

şeklinde düzenlemiş olan eğitim yapılanmasında zorunlu toplam eğitim süresi 12 

yıldır. Aynı zamanda Almanya’nın bir sanayi ülkesi olması mesleki eğitime önem 

vermesi sonucunu doğurmuştur. Mesleki eğitimden sorumlu bir de bakanlığın olması 

ülke açısından mesleki eğitimin önemini yansıtmaktadır  

(Turan, 2005: 8-9). 

 

Almanya’da mesleki eğitim; hem iş yerinde hem de okulda sunulan mesleki 

eğitim olmak üzere ikili bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapılanma içinde iş 

yerlerindeki eğitim firmalar, okuldaki eğitim ise eyaletlerce finanse edilir (MEGEP, 

2005:1). 

 

Ülkelerin eğitim konusunda üzerinde durdukları en önemli konu özellikle 

zorunlu eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik programların yapılarak 

uygulamaya geçirilmesidir. Bu bağlamda öğrencilere verilecek bilgi ve becerilerin 

daha net olarak belirlenmesi, öğretmen kalitesinin arttırılması ve aynı zamanda 

eğitime ayrılan payların genişletilmesi zorunlu eğitimin niteliksel dönüşümüne 

ilişkin vurgulardır (MEGEP, 2003: 7). 

 

Eğitimde hem kalitenin sağlanması hem de fırsat eşitliğinin önemsenmesi, 

ülkelerin kalkınmalarında eğitime yaptıkları kamu harcamaları bakımından önem 

taşımaktadır. Kamu harcamalarında eğitime en büyük payı ayırmak bütçenin faiz 

ödemelerine ayrılan oranın düşük tutulmasıyla olasıdır. Almanya, Japonya ve 

Türkiye bu bağlamda ele alındığında özellikle Türkiye açısından durumun tersine 

evrildiğini gözlemleyebiliriz. Faiz ödemelerinin kamu harcamaları içindeki payı 

Tablo 24’te gösterilmektedir.  
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                Tablo 24: Faiz Ödemeleri/Kamu Harcamaları (%) 

 1990 1995* 2001 

Almanya 5 7 6 

Japonya 19 - - 

Türkiye 18 13 50 

                 Kaynak: The World Bank, World Development Indicators 2004, pp.226-228,  
                (Çevirimiçi) http://www.worldbank.org, 11.07.2008 
                *1995 değerleri; The World Bank, World Development Indicators 2006 değerlerinden elde   
                  edilmiştir. (Çevirimiçi) http://www.worldbank.org, 11.07.2008                      
                  
 

Tablo 24, kamu harcamalarının dağılımı açısından ele alındığında Japonya’da 

1990 yılı rakamlarına göre faiz ödemelerinin kamu harcamaları içindeki payı 

%19’dur. Bu değerler Türkiye açısından 2001 yılı rakamlarına göre % 50’ler 

dolayındadır. Bu durum eğitim ve sağlık gibi temel sosyal harcamaların azalmasına 

yol açmaktadır. Aynı zamanda bu yansıma eğitimin nesiller boyu devredilen 

sorunlarının çözümünü de bir sonraki nesillere aktarmaktadır. Almanya’da bu 

dengenin tamamen eğitim ve sağlık harcamalarının artırılması yönünde geliştiğini 

belirtebiliriz. Almanya’da 2001 yılı değerlerine göre faiz ödemelerinin kamu 

harcamaları içindeki payı % 6’dır. 

 

Ülkelerin yapılanmasında önemli bir kavram olan eğitim; nüfüs, okur-

yazarlık oranı, GSYİH’nın büyüklüğü, öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 

eğitime yapılan toplam harcamalar ve AR-GE payları vb. açısından tez bağlamında 

ele alınmaktadır. Daha önceki kısımlarda oluşturduğumuz tabloları Almanya için 

değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz.  

 

Eğitim sistemini etkileyen önemli bir değişken nüfus olmaktadır. 

Almanya’nın nüfusu 2002 yılı rakamlarına göre 82 milyon olup, nüfus artış oranı ise 

Tablo 19’da gösterildiği gibi 2008 yılı değerlerine göre 0,64 olarak belirtilmektedir.      

Almanya güçlü ekonomik yapısıyla ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimi finanse 

edebilecek ekonomik güce sahiptir. Üniversitede ise öğrencilerin ödedikleri harç 

miktarları oldukça düşüktür. Alman eğitim sisteminde ciddi anlamda devlet 

denetiminin olması kalitenin sağlanması ve fırsat eşitliğinin önemsenmesi 

açılarından önemli olmaktadır. Buna paralel olarak Almanya’da gerek ilk ve orta 
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eğitimin ve gerekse yüksek öğretimin ekonomik kalkınmaya büyük etkisi olduğu 

düşüncesi eğitime devlet desteğini zorunlu tutmaktadır. 

 

Tablo 20’de 2002 yılı değerleri açısından Almanya 1,876.3 milyar $’lık 

GSYİH ile dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahiptir. Almanya satın alma gücü 

paritesine gore kişi başına GSYİH değerleri açısından 22. sıradaki yeriyle yüksek 

insani kalkınma değerleri yansıtmaktadır (World Bank, 2004: 14). 

 

Grafik 4; 2002 yılı rakamlarına göre Almanya açısından incelendiğinde ilk ve 

ortaöğretimde öğrenci başına yapılan kamu harcamaları yaklaşık olarak $  5000’dır. 

Bu harcama tutarı OECD ortalaması olan $ 5643’ın altındadır.  

 

Grafik 5 ele alındığında Almanya’da yükseköğretimde öğrenci başına yapılan 

kamu harcamaları 2002 yılı rakamlarına göre $ 10000 olduğu görülmektedir. Bu 

değer OECD ortalaması olan $ 8322’ın üstündedir. 

 

Tablo 23’te Almanya’nın GSYİH’nın yüzdesi olarak eğitime yaptığı toplam 

harcama 1995 yılında toplam % 5.4, 2004 yılı içinse % 5.2’dir. 2004 yılı değerleri 

OECD ortalaması olan % 5.7’nin altındadır.  

 

Almanya’da AR-GE harcamalarının GSYİH içindeki payı 2005 yılı 

rakamlarına göre % 2.48’dir. Almanya’nın AR-GE payı OECD toplamı olan 

%2.25’lik payın üstündedir (OECD, 2008a: 157). Eğitimle gerçekleştirilen 

dönüşümler yeni üretim şekilleri üzerinde de etkili olmaktadır. Teknolojik 

ilerlemeler yüksek nitelikli insan gücünün varlığıyla sağlanabilmiştir. Almanya’da 

AR-GE payının yüksekliği aynı zamanda bilgi ekonomisinin gelişmiş bir ünite 

olduğunu göstermektedir.  Bu bağlamda eğitim, ekonominin verimliliğine etkileyen 

önemli bir girdi olarak değerlendirilmektedir. 

 

Aynı zamanda Almanya’da eğitimin getiri oranı sabit sermayenin getiri 

oranından yüksektir. Eğitimin getiri oranı % 8, sabit sermayenin getiri oranı ise 

yaklaşık olarak % 7’dir (Tuijnman, 2005: 74). 
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Eğitimin getiri oranının yüksekliği devletin bu kesime kaynak aktarmasıyla 

sağlanabilmektedir. Almanya’da 2006 yılı rakamlarına göre GSYİH’nın yüzdesi 

olarak eğitime yapılan kamu harcamaları % 4.4, aynı zamanda eğitim harcamalarının 

toplam devlet harcamaları içindeki payı ise % 9.7’dir. Bu bağlamda Almanya’da 

(15+) yaş grubundaki yetişkin okur- yazarlık oranı % 99.4 (UNESCO, 2007: 2). 

 

Nihai olarak çeşitli ülkelerde GSYİH’nın payı olarak verilen toplam eğitim 

harcamaları içinde kamu kesiminin payı 2004 yılı rakamlarına göre sırasıyla, 

şöyledir: ABD’de % 7.4’ün % 5.1’i, Almanya’da % 5.2’nin % 4.3’ü, Fransa’da % 

6.1’in % 5.7’sidir.  Japonya’nın ise toplam eğitim harcamaları GSYİH’nın % 4.8’i 

olup, bunun içinde kamu kesiminin payı % 3.5’tir. İngiltere’de toplam eğitim 

harcamalarının GSYİH içindeki payı % 5.9 olup, bunun içinde kamu kesiminin payı 

% 5.0’dır. İsveç’te GSYİH içinde % 6.7 olan toplam eğitim harcamalarında kamunun 

payı % 6.5’tir. Türkiye’de ise GSYİH içinde % 4.1’lik bir yer tutan toplam eğitim 

harcamaları içinde kamu kesiminin payı % 3.8 olarak gerçekleşmektedir (OECD, 

2008d: 203). 
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SONUÇ 

 

Eğitimin ekonomik kalkınma açısından incelenmesi bir yandan beşeri 

sermaye üretimini diğer yandan da sosyal sermaye alanının yaygınlaştırılması 

konularını içerir. Bu yaklaşım çerçevesinde Türkiye’de eğitim hizmetinin teknoloji 

üreten, AR-GE faaliyetlerini gerçekleştiren bir üretim alanı olarak değerlendirilmesi 

durumunda eğitim hizmetinin ve dolayısıyla üniversite eğitiminin elitist bakış 

açısıyla gerçekleştirilmesi gereklidir. Mesleki eğitim konusunda insan gücü 

piramidinin alt yapısının geniş olması önemlidir. Ancak piramidin daralan kısmının 

ise daha akademik nitelikte olması anlamlıdır. Türkiye’de bu özellikler dikkate 

alınarak eğitim planlaması gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda, hem Almanya hem de 

Japonya eğitim planlamasını başarıyla gerçekleştirebilmiş örnek ülkelerdir. 

 

Türkiye’de önce ekonominin planlanması ve buna yönelik olarak insan gücü 

planlaması zorunludur. Sonuçta ise insan gücünü üretecek olan eğitim planlamasının 

yapılması gerekir. Bu planlamaların uzun dönemli perspektif planlar olması eğitim 

hizmeti açısından önem taşımaktadır. Oysa sonuçları açısından değerleme 

yapıldığında Türkiye’de planlamanın şekli planlar olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

bir alanda eğitilmiş işsiz varken; diğer alanlarda ise işgücü ihtiyacı yaşanmaktadır. 

Bu nedenle planlamanın insan gücü ihtiyacına yönelik yapılmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde yer alan Tablo 17’de de görüldüğü üzere 

eğitim hizmetinin arz ve talebine ilişkin dengenin kurulamadığı bir eğitim 

yapılanması söz konusudur.  

 

 Eğitim hizmetini beşeri sermaye yaratma ögesi olarak düşündüğümüzde  

eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde kalkınma hızının da yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla eğitim hizmeti, teknolojik gelişim ve bilimsel-teknik 

devrimin özünü oluşturmakla beraber aynı zamanda da eğitim-ekonomi ilişkisi 

ekonominin ve eğitimin planlanması anlayışını geçerli kılmaktadır. Bu anlayış 

beraberinde meslek liselerinin Avrupa Birliği perspektifinde yeniden 

güncellenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu konuda özellikle Almanya ve 
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Japonya’nın kalkınma hamlelerinin Türkiye açısından önemli bir kaynak olabileceği 

düşünülmektedir. Hem Japonya hem de Almanya’nın ekonomik kalkınma 

hamlelerinin temelinde devlet denetimi gibi özelliklerin bulunduğu dikkat 

çekmektedir. Bu durum aynı zamanda ülkeler açısından önemli olan içsel büyüme 

dinamiklerinin de önemini ortaya koymaktadır. Japonya gibi doğal kaynaklar 

bakımından fakir olan bir ülkenin insan merkezli gelişmesi ülke için nüfusu önemli 

bir kaynak haline getirmekte ve varolan nüfus, eğitim reformlarıyla önemli bir beşeri 

sermaye ögesi olarak önem kazanmaktadır. Eğitim reformları diğer bütün reformlar 

için önemli bir gereklilik olmaktadır. Özellikle içsel büyüme teorilerinin ilgili 

alanlarda beşeri sermaye üretimini gerçekleştirebilmeleri açısından en önemli 

noktanın kamu kesiminin büyüklüğü, daha doğrusu eğitime önemli miktarda yatırım 

yapmanın gerekliliği açıkça görülmektedir. Bu anlayışa paralel olarak bilimsel 

çalışmaların toplumsal gelişme için sağlayacağı katkı ancak kamusal hizmet 

anlayışıyla mümkündür. Aksi halde özel kesimde oluşacak bilimsel tekeller hizmetin 

etkinliğinin firma bazında değerlendirilmesi sonucunu yaratmaktadır. Bilimsel 

tekeller piyasa etkinliği açısından da eksik üretime neden olmaktadır.  

 

Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yatırımların gerçekleştirilmesi 

açısından beşeri sermaye yatırımlarına ağırlık verilmesi, ekonomik ve sosyal  

getirileri yükselteceği nedeniyle oldukça önemlidir. Almanya ve Japonya eğitim 

hizmetine ilişkin 19. y.y.’dan itibaren önemli reformist politikalar oluşturarak savaş 

sonrası kalkınma modellerini de eğitim üzerinde inşa etmişlerdir. Gerek Almanya 

gerekse Japonya’da eğitimde reformist öncü olarak devlet desteğini görmekteyiz. 

Ancak eğitimin gelişmesi tek başına yeterli olmamakta aynı zamanda, Japonya’da 

olduğu gibi, sosyal sermayenin de gelişmiş olması ekonomik ve toplumsal 

kalkınmanın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.   

 

Sosyal sermaye olgusu sonuçları açısından sosyal kazanç sağlayan önemli bir 

ekonomik değişkendir. Bir ülkede sosyal sermayenin gelişme düzeyinin yüksek 

olması ülkedeki kalkınma unsurlarının birbiriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Çünkü sosyal sermaye ekonomik ortamda oluşabilecek ve X- etkinsizliği olarak 

tanımlayabileceğimiz kaynak dağılımı etkinsizliğini, maliyet etkinsizliğini ve hizmet 
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etkinsizliğini minimize eden veya ortadan kaldıran bir sermaye türü olarak karşımıza 

çıkar. 

 

Gelişmiş sosyal sermaye düzeyi kuşaklar boyunca aktarılabilecek bir 

geçirgenliğe sahiptir. Sosyal sermayenin gelişmesi oluşturacağı pozitif dışsallıklar 

açısından da önemli olduğundan, bu alanın genişletilmesine kamusal destek 

sağlanması ekonomik sonuçlar açısından da önemlidir. 

 

Genel olarak eğitime yapılan yatırımlar neticesinde elde edilen getiri oranının 

sabit sermayeye yapılan yatırımın getiri oranından daha yüksek olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle eğitime katılım oranı önem taşımakla birlikte; farklı eğitim 

düzeylerindeki okullaşma oranları da ülkenin genel eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar 

ortaya koymaktadır. Bu durum Türkiye açısından değerlendirildiğinde tezin giriş 

kısmında yer alan Tablo 1’de de görüldüğü gibi Türkiye’de yaygın okul eğitiminin 

gelişmesinin hâlâ bir takım kısıtlayıcı faktörlerin etkisiyle gelişmiş ülkeler düzeyine 

ulaşamamış olduğu görülmektedir. Aynı zamanda sağlıklı bir mesleki lise 

yapılanması da söz konusu değildir. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranları ise  

tezin birinci bölümünde yer alan Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2000-2001 dönemleri 

içinde % 11.49 olarak belirtilmektedir. Bu oran tezin ikinci bölümünde yer alan 

Tablo 9’da da incelendiği gibi toplam nüfus içindeki üniversite mezunlarının 

oranının % 0.04 olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

Böylece gelişmiş ülkelere özgü bir eğitim yapılanması sergileyemeyen 

Türkiye, aynı zamanda hem yapısal uyum politikalarının yol açtığı devletin 

küçültülmesi tezini işlerken hem de küresel süreçte eğitimin piyasalaştırılması 

yaklaşımlarıyla eğitime özgü önemli kalkınma modelleri gerçekleştirememiştir. 

Bununla beraber eğitime yönelik piyasa açılımlı yaklaşımlar eğitim hizmetinin 

analizinin toplumsal dönüşüm aracı olarak kamusal eğitim yaklaşımlarından, 

sermaye eksenli eğitim yaklaşımlarına yönelmesine neden olmuştur. 

Küreselleşmenin ekonomik altyapısının piyasa ekseninde tanımlanması küresel 

bazda eğitim hizmetinin değerlendirilmesinde piyasa yaklaşımlarını egemen 

kılmaktadır. Bu bağlamda eğitim hizmetinin yaratacağı ve piyasa koşullarından 
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bağımsız olarak ortaya çıkan pozitif dışsallıkların yetersiz üretilmesi sonucunun 

ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte eğitim hizmetinin 

piyasalaştırılması özellikle az gelişmiş ülkelerin kalkınabilmeleri açısından uygun 

politikalar olmadığı gibi, sosyal açıdan, eğitim hizmetinden yararlanma hakkını da 

kısıtlamaktadır.  

 

  Yeni arz-yanlı politikalar doğrultusunda eğitim hizmetinin özelleştirilmesi, 

kaynak sorunundan çok, eğitim ve araştırma alanlarının piyasalaştırılması yoluyla, 

sermayeler arasında yaşanan büyük rekabette sermayenin hizmetine verilmesi 

yanında, eğitimde rekabette varlıklı kesimlerin önünün açılmasına yöneliktir. Gelir 

dağılımının çok bozuk olduğu ve eğitilmiş insan gücüne çok büyük oranlarda ihtiyaç 

duyulduğu Türkiye’de de eğitimin özelleştirilmesi yönünde atılan adımlar gelir ve 

kaynak dağılımı açısından eğitimde etkinlik ve etkenlik açısından verimli sonuçlar 

yaratmayacaktır. 

 

Devletin eğitim hizmetini sunması durumunda eğitim hizmetinin alanı 

genişleyerek; okullaşma oranında artışlar, AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi, 

teknolojik yeniliklerin artışı gerçekleşebilir. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi ancak 

eğitime ayrılan kamusal payların artmasıyla mümkün olmaktadır. Örneğin, 2004 yılı 

değerleriyle GSYİH’nın yüzdesi olarak eğitim harcamalarına baktığımızda ülkeler 

açısından şu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz:  

 

Bu değerler içinde gelişmiş ülkelerin tamamında eğitimin ekonomik ve sosyal 

getirileri dikkate alındığı için eğitime ayrılan kamusal kaynakların büyüklüğü dikkat 

çekmektedir. Toplumun ve ekonominin eğitimsiz temellendirilemeyeceği gerçeğini 

dikkate alan gelişmiş ülkeler, eğitim hizmetini temel insan hakkı bağlamında 

değerlendirdikleri gibi aynı zamanda sermayenin verimliliğini yükselten sosyal 

yatırım olarak da değerlendirmekteler. 

 

Avrupa ve Türkiye’de eğitim tarihinin gelişmesi başlangıçtan günümüze dek 

değerlendirildiğinde eğitimin önemli bir siyasal mücadele alanı olduğu belirtilebilir. 

Her dönemde eğitim politikaları, değişen iktidarların değişmeyen mücadele alanı 
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olmuştur. Eğitim hizmetini kapsadığı nüfus alanı olarak değerlendirdiğimizde 

tarihsel süreçte eğitimin, geniş kitleleri kapsaması gerekliliğinin anlaşıldığı ve maddi 

koşullardan bağımsız olarak bütün bireylerin eğitim hizmetinden 

yararlanabilmelerinin sağlanması yönünde çaba gösterildiği anlaşılmıştır. Bu 

bağlamda Avrupa ülkelerinin ve özellikle Almanya’nın çabaları eğitim hizmetinin 

halk tabanında temellendirilmesini sağlamış ve bir eğitim dünyasının yaratılması 

yoluna girilmiştir. 

 

Avrupa’da eğitime ilişkin yaşanan reformist gelişmeler Avrupa ile aynı 

zaman çizgisinde yer alan Türkiye açısından ise bu gelişmelerin uzağında yer alan 

farklı bir zaman ruhunu yaşatmıştır.  

 

Bu gelişmeleri yakalayabilmek adına eğitime ilişkin olarak şekli olmayan 

eğitim planlarının devreye sokulması yanında, yetenek ve yaratıcılığı hedefleyen 

eğitim sistemlerinin oluşturulması belki de bu üçyüz yıllık gecikmeyi telafi edebilme 

hamleleri olarak değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 186

KAYNAKÇA 

 

Acemoğlu, Daron & Robinson, James A.: Economic Origins of Dictatorship and 

Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 

 

Acot, Pascal: Bilim Tarihi, Çev: Nermin Acar, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, 

2005. 

 

Adem, Mahmut: “Bilim ve Eğitimde Planlama”, Türkiye Bilimler Akademisi, 

Bilim ve Eğitim, ss. 89-96,  Ankara, 1994. 

 

Adem, Mahmut: Eğitim Planlaması, Ekinoks Yayınevi, Ankara, 2008. 

 

Akkoyunlu, Pınar: Eğitim ve Ekonomi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2005. 

 

Akyüz, Yahya: Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 1997. 

 

Alpar, M. Ali: “Düşünce Tarzı ve Kültür Modeli Olarak Bilim”, Bilim ve Eğitim, 

TÜBA, Bilimsel toplantı Serileri, ss. 11-16, Ankara, 1994. 

 

Althusser, Louis: İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Alp Tümertekin, 

İstanbul, 2003. 

 

Amin, Samir: Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, Çev: Semih Lim, Kaynak 

Yayınları, 2.Basım, İstanbul,1997. 

 

Amin, Samir: Kapitalizmin Hayaleti, Çev: Cengiz Algan, Sarmal Yayınevi, 

İstanbul,1999. 

 



 187

Apple, Michael W.: Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel 

Yazılar, Çev:  Fatma Gök, Meral Apak, Banu Can, Dilek Çankaya , Filiz Keser,  

Hüseyin Alan, Eğitim-Sen Yayınları, Ankara, 2004. 

 

Apple, Michael W.: “Eğitimde Denetim Kültürü, Rekabet ve Sınıf Stratejileri”, 

Eğitim Sen IV. Demokratik Eğitim Kurultayı, Çev: Mustafa Kemal Coşkun, 

Deniz Yıldırım, Hilal Ünlü, ss. 131-153, Ankara, 2005. 

 

Apple, Michael W.: Eğitim ve İktidar, Çev: Ergin Bulut, Kalkedon Yayınları, 

İstanbul, 2006. 

 

Apple, Michael W.: “Eğitim, Piyasalar ve Denetim Kültürü”, Küreselleşme ve 

Eğitim, Çev: Ebru Oğuz, Ayfer Yakar, Dipnot Yayınları, ss. 9-34, Ankara, 2007. 

 
Arrow, Kenneth J.: “The Economic Implications of Learning by Doing”, The 

Review of Economic Studies, Vol: 24, No: 80, pp: 155-173, June, 1962. 

 

Aytaç, Kemal: Avrupa Eğitim Tarihi, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Basımevi, Ankara, 1980. 

 
Baker, Catherine: Zorunlu Eğitime Hayır, Çev: Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul, 2006. 

 

Bauman, Zygmunt: Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları, Çev: Abdullah Yılmaz, 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. 

 

Beasley, W.G.: The Meiji Restoration, Stanford University Press, California, 1972. 

 

Becker, Gary, S.: Human Capital, The University of Chicago Press, U.S.A., 1993. 

 



 188

Benton, Jean: “Küreselleşme ve Kendini Yönetme Hakkı: Eğitimsel Bakış Açıları”, 

Küreselleşme ve Eğitim, Çev: Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Ünv. Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Dipnot Yayınları, ss. 119-140, Ankara, 2006. 

 

Berber, Metin: İktisadi Büyüme ve Kalkınma, K.T.Ü., 2. Baskı, Derya Kitapevi, 

Trabzon, 2004. 

 

Boschma, Ron A.: “Social Capital and Regional Development: An  Empirical 

Analysis of the Third Italy”, Learning From Clusters:A Critical Assessment from 

An Economic- Geographical Perspective, Ed: Boschma, Ron A., Kloosterman, 

R.C., pp. 139-168, Amsterdam, 2004. 

 

Brun, Jean: Platon ve Akademia, Çev: İsmail Yerguz,  Dost Kitapevi Yayınları, 

Ankara, 2007. 

 

Castells, Manuel: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Çev: Ebru 

Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. 

 

Charle, C. & Verger, J.: Üniversitelerin Tarihi, Çev: İsmail Yerguz, Dost Kitapevi, 

Ankara, 2005. 

 

Chomsky, Noam: Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Ütopya Yayınları, Ankara, 

2001. 

 

Chomsky, Noam: Demokrasi ve Eğitim, Çev: Zeynep Kutluata, Bgst Yayınları, 

İstanbul, 2007. 

 

Çınar, İkram: “Eğitimin Tarihsel Temelleri”, Eğitim Üzerine, Ütopya Yayınevi, ss. 

45-90, Ankara, 2005.  

 

Coleman, James, S.: Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard 

University Press, U.S.A., 1994. 



 189

Coleman, James S.: “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American 

Journal of Sociology, Vol. 94, pp. 95-120, U.S.A.,1988. 

 

Çiğdem, Ahmet: Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. 

 

Dobb, M: Az Gelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma, Çev: Mehmet Selik, Sosyal 

Adalet Yayınları 2, İstanbul, 1965. 

 

Donahue, John D. & Zeckhauser, Richard J.: “Public Private Collaboration”, The 

Oxford Handbook of Public Policy, Eds: Michael Moran & Martin Rein & Robert 

E. Goodin, pp. 496-528, Oxford University Press, New York, 2006.  

 

Dewey, John: Deneyim ve Eğitim, Çev: Sinan Akıllı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 

2007.  

 

Easterlin, Richard A.: “Niye Bütün Dünya Kalkınmış Değil?”, Kalkınma İktisadı 

Yükselişi ve Gerilemesi, Haz: Fikret Şenses, Çev: Sedef Öztürk, İletişim Yayınları, 

ss. 65-91,  İstanbul, 1996. 

 

Ercan, Fuat: “Neoliberal Eğitim Politikalarını Anlamak”, Sivil Toplum Düşünce ve 

Araştırma Dergisi, Sayı:12, ss.17-37,  İstanbul 2005. 

 

Field, John: Sosyal Sermaye, Çev: Bahar Bilgen, Bayram Şen,  Bilgi İletişim Grubu  

Yayıncılık, İstanbul, 2006. 

 

Forsell, Jan: Eğitim-Sen IV. Demokratik Eğitim Kurultayı, Çev: Deniz Yıldırım 

ss. 167-170, Ankara, 2005. 

 

Frankel, Boris: Sanayi Sonrası Ütopyalar, Çev: Kamil Durand, Ayrıntı  Yayınevi, 

İstanbul,1991. 

 



 190

Fukuyama, Francis: Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev:Ahmet 

Buğdaycı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara,1998. 

 

Giroux, Henry, A.: Eleştirel Pedagoji ve Neoliberalizm, Çev: Barış Baysal, 

Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007. 

 

Gradstein, Mark & Justman, Mashe & Meier, Volker: The Political Economy of 

Education: Implications for Growth and Ineuality, The MIT Press, London, 2005. 

 

Grootaert, C.: “Social Capital: The Missing Link?”, The World Bank, Social 

Capital Initiative Working Paper No:3, ss. 1-32, Washington, 1998 

 

Gutek, Gerald L.: Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ütopya Yayınları, 

Ankara, 2006. 

 

Günlü, Ramazan: “Devlet ve Eğitim”, Mülkiye, Mart-Nisan 2002, Cilt.XXVI, ss.  

225-264, Ankara, 2002. 

 

Gürüz, Kemal: “Yükseköğretimde Bilim ve Eğitim”, Türkiye Bilimler Akademisi, 

Bilim ve Eğitim, ss. 97-115, Ankara, 1994. 

 

Habermas, Jürgen: İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Çev: Mustafa Tüzel, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. 

 

Hall, Stuart: “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etkinlik”, Kültür , Küreselleşme 

ve Dünya Sistemi, Çev: Hakan Tuncel, Bilim ve Sanat Yayınları, ss. 39-61, Ankara, 

1998. 

 

Halman, Talat: 21.Yüzyılda Üniversite ve Kültür, Türkiye Bilimler Akademisi 

Forumu, Ankara, 2002. 

 



 191

Hanushek, Eric A.: “Conclusion and Controversies about the Effectiviness of School 

Resource”, Economic Policy Review, pp. 11-27, March, 1998.  

 

Heyneman, Stephen P.: “International Education Quality”, Economics of Education 

Review, Vol: 23, Issue: 4, pp. 441-452, August, 2004. 

 

Hindriks, J. & G. D. Myles: Intermediate Public Economics, The MIT Press, 

London, 2006. 

 
Hirst, Paul & Thompson Grahame: Küreselleşme Sorgulanıyor, Çev: Çağla Erdem, 

Elif Yücel, Dost Yayınları, Ankara, 2007. 

 

Illich, Ivan: Okulsuz Toplum, Çev: Mehmet Özay, Şule Yayınları, İstanbul, 2005. 

 

İnal, Kemal: Eğitim ve İdeoloji, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2008. 

 

Ingram, Helen & Schneider, Anne L.: “Policy Analysis for Democracy”, The 

Oxford Handbook of Public Policy,   Ed: Robert E. Goodin, ss. 169-189, Oxford 

University Press, 2006. 

 

İnönü, Erdal: Üçyüz Yıllık Gecikme, Büke Yayınları, İstanbul, 2002. 

 

Kant, İmmanuel: Eğitim Üzerine, Çev: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul, 

2007. 

 

Kaymakçalan, Ömer: “Bilimi Etkileyen Faktör Olarak Teknoloji, Bilim ve Eğitim, 

TÜBA, Bilimsel Toplantı Serileri, ss. 57-60, Ankara, 1994. 

 

Kazgan, Gülten: Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. 

 



 192

Kazgan, Gülten: İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitapevi, 

İstanbul, 2008. 

 

Kepenek, Yakup: “Ekonomik ve Toplumsal Gelişme İçin: Ulusal Yenilik Sistemi”, 

Gülten Kazgan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 283-299,  

İstanbul, 2004.  

 

Kepenek, Yakup & Yentürk, Nurhan: Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi, 

İstanbul, 2007. 

 

Kindleberger, Charles P.: Economic Development, The McGraw-Hill Book 

Company, New York, 1958. 

 

Knowles, Stephen: “The Future of Social Capital in Development Economic 

Research”, A paper prepared for the WIDER Jubilee Conference (Thinking 

Ahead: The Future of  Development Economics), Helsinki, 2005. 

 

Krueger, Alan B., Lindahl, Mikael: “Education For Growth: Why and For Whom?” 

Journal of Economic Literature, Vol. XXXIX, pp. 1101-1136, December, 2001. 

 

Küken, Gülnihal: Felsefe Açısından Eğitim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 

1996. 

 

Lewis, Bernard: Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev: Boğaç Babür Turna, Arkadaş 

Yayınevi, Ankara, 2008. 

 

Marshall, Alfred: Principles of Economics, Eight Edition, MacMillan Co. Ltd., 

London, 1956. 

 

McClellan III, James E. & Dorn, Harold: Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, 

Çev: Haydar Yalçın, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2006. 



 193

McMahon, Walter W.: Education and Development, Oxford University Press, New 

York, 1999. 

 

Okçabol, Rıfat:  Yüksek Öğretim Sistemimiz, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2007. 

 

Özdaş, Mehmet Nimet: “Ekonomik Gelişmeyi Hızlandırma Aracı Olarak Araştırma 

ve Geliştirme Çalışmaları”, Ekonomik Gelişmeyi Hızlandıran Etken Olarak 

Eğitim, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, Çeltüt Matbaacılık, ss. 150-

180, İstanbul, 1967. 

 

Özoğlu, Süleyman Çetin: “Bilim ve Eğitim İlişkileri”, Bilim ve Eğitim, TÜBA 

Yayınları, ss. 75-83, Ankara, 1994. 

 

Pamuk, Şevket: “Bilimi Etkileyen Faktör Olarak Ekonomi”, Türkiye Bilimler 

Akademisi, Bilim ve Eğitim, ss. 53-55, Ankara, 1994. 

 

Parkin, Michael & Melanie, Powel & Matthews, Kent: Economics, 3 rd. ed. 

Addison- Wesley, Essex, 1997. 

 

Paxton, Pamela, “Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple 

Indicator Ases” The American Journal of Sociology, Vol: 105, No: 1 pp. 88-127, 

July, U.S.A., 1999. 

 

Peters, G. H.: Maliyet  Fayda Analizleri ve Kamu Harcaması , Çev: A. Azmi 

Güngör, Ankara, 1973. 

     

Platon: Devlet, Çev: Sabahattin Eyüpoğlu, M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul, 2006. 

 

Psacharopoulos, George: “Profitability of Investment in Education: Concept and 

Methods”, pp. 1-16, December,1995. 

 



 194

Psacharopoulos, George: Building Human Capital for Beter Lives, The World 

Bank, Washington, 1996. 

 

Putnam, Robert, D.: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 

Italy, Princeton University Press, U.S.A.,1993. 

 

Putnam, Robert, D.: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community, New York, 2000. 

 

Richardson, G. B.: İktisat Teorisi, Çev: Tamer İşgüden & Ömer Faruk Batırel, 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, İstanbul, 1975. 

 

Romer, Paul M.: “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political 

Economy, Vol: 94, No: 5, pp. 1002-1037, October, 1986.  

 

Romer, Paul M.: “The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic 

Perspectives, Vol: 8, No: 1, pp. 3-22, Winter, 1994. 

 

Roskin, Michael G.: Çağdaş Devlet Sistemleri, Çev: Bahattin Seçilmişoğlu, Adres 

Yayınları, Ankara, 2009. 

 

Rostow, W.: The Process of Economic Growth, W:W. Norton & Company, Inc., 

New York, 1952. 

  

Rousseau, J. ,J. : Emile, Çev: Ülkü Akagündüz, Selis Kitaplar, İstanbul, 2007. 

 

Russell, Dora & Russell, Bertrand: Endüstri Toplumunun Geleceği, Çev: Melih 

Ölçer, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1979. 

 

Russel, Bertrand: Education and Social Order, London, 1993. 

 



 195

Saatçioğlu, Ömer: “2000’li Yıllarda Bilim ve Eğitim”, Türkiye Bilimler 

Akademisi, Bilim ve Eğitim, ss. 173-190, Ankara, 1994. 

 

Sachs, J. D. & F. Larrain B.: Macroeconomics in the Global Economy, Prentice- 

Hall, New Jersey, 1993. 

 

Sakaoğlu, Necdet: Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İletişim Yayınları, Ankara, 

1993. 

 

Sayılan, Fevziye: “Küreselleşme ve Eğitimdeki Değişme”, Küreselleşme ve Eğitim, 

Dipnot Yayınları, ss. 59-82, Ankara, 2007. 

 

Serageldin, Ismail & Grootaert, Christiaan: “Defining Social Capital: An Integrating 

View”, Social Capital a Multifaceted Perspective, Ed: Partha Dasgupta, Ismail 

Serageldin, The World Bank, pp. 40-58, Washington, 2000. 

 

Serter, Nur:  21. Yüzyılda İnsan Merkezli Eğitim, Nesnel Yayınlar, İstanbul, 2007. 

  

Smith, Adam: Milletlerin Zenginliği, Çev: Haldun Derin, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 2006. 

 

Smith, Thomas C.: Political Change and Industrial Development in Japan: 

Government Enterprise, 1868-1880, Stanford University Press, California, 1968. 

 

Spring, Joe: Education and the Rise of the Global Economy, Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, London, 1998. 

 

Steger, Manfred: Küreselleşme, Çev: Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi Yayınları, 

Ankara, 2004. 

 

Stiglitz, Joseph E.:  Kamu Kesimi Ekonomisi, Çev: Ömer Faruk Batırel, Marmara 

Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul,1994. 



 196

 

Stiglitz, Joseph E.: 90’ların Yükselişi, Çev: Aytül Özer, Barış Güven, Global Yayın 

Ajansı, İstanbul, 2004. 

 

Tansel, Aysıt & Güngör, Nil Demet: “The Educational Attainment of Turkey’s Labor 

Force: A Comparison Across Provinces and Over Time”, ODTÜ Ekonomik 

Araştırmalar Merkezi, No: 97/12, ss. 1-12, Ankara,1997. 

  

Temple, Jonathan: “Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD 

Countries” OECD Economic Studies No:33, pp. 57-101, 2002. 

  

Toffler, Alvin: Üçüncü Dalga, Çev: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul, 

2008. 

 

Toku, Neşet: “Eğitime Felsefi Açıdan Bakmak”, Sivil Toplum Düşünce ve 

Araştırma Dergisi, Sayı: 12, ss. 7-15, İstanbul, 2005. 

 

Toprakçı, Erdal: “Eğitimin Bilimsel Temelleri”, Eğitim Üzerine, ss. 119-150, 

Ankara, 2005. 

 

Tuijnman, Albert: “The Effects of Education and Skills on Wage Returns and 

Economic Growth”, Education and Economic Development, Stockholm 

University, pp: 65-80, Stockholm, 2005. 

 

Turçenko, V.: Bilimsel Teknik Devrim ve Eğitimde Devrim, Çev: Ahmet Okan, 

Konuk Yayınları, İstanbul, 1979. 

 

Turhan, Mümtaz: Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Yağmur Yayınları, İstanbul, 

1972. 

 

Turhan, Salih: Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993. 

 



 197

Woolcock, M: “Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical 

Synthesis and Policy Framework”, Theory and Society, Vol: 27, No: 2, pp: 151-

208, April, Netherlands,1998. 

 

Yülek, Murat A.: “İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu 

Politikaları Üzerine”, Hazine Dergisi, Sayı: 6, ss. 1-15, Ankara, 1997. 

 

Zürcher, Erik Jan: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev: Yasemin Saner, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2004. 

 

ELEKTRONİK ADRESLER 
 
Acemoğlu, Daron & Johnson, S.  & Robinson, James A.  & Yared, P. : “ From 
Education to Democracy”, ss. 1-18, December, 2004. 
 (Çevirimiçi) http://econ-www.mit.edu/files/294,15.05.2009. 
 
Aso, Makota & Amano, Ikuo: “Japonya’da Teknolojik Yenileşmenin Eğitime 
Etkisi”,  Çev: Mustafa Özcan, ss. 139-147, Ankara, 1972. 
(Çevirimiçi) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/519/6514.pdf.,02.03.2009. 
 
DPT: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), Ankara, 1962. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Ankara, 1967. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Ankara, 1972. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan3.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara, 1978. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan4.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara, 1984. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan5.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Ankara, 1989. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan6.pdf, 21.11.2009. 
 
 
DPT: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara, 1995. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/plan7.pdf, 21.11.2009. 
 



 198

DPT: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara, 2000. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, 2006. 
(Çevirimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan9.pdf, 21.11.2009. 
 
DPT: Sektörler Portalı, 1980-2007. 
(Çevirimiçi) http://www.dpt.gov.tr/DYS/DokumanAra.aspx?RootRef=0&Ara=kobi,  
23.07.2009. 
 
 Ergün, Mustafa: “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Sisteminin Gelişimine 
Mukayeseli Bir Bakış”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası 
Kongresi, ss. 1-8, İstanbul, 1999. 
(Çevirimiçi) http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun1.htm, 26.05.2009. 
 
 Human Development Report, 2005.  
(Çevirimiçi) http://hdr.undp.org/reports/global.,17.04.2009.  
 
  Human Development Report, p. 269, 2006. 
 (Çevirimiçi) http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/, 17.04.2009. 
 
 Japon ve Türk Eğitim Sistemleri, t.y. 
(Çevirimiçi) http:www.japonya.8m.com/japonya/egitim.htm, 22.06.2009. 
 
Koyama,  Kenichi & Özcan, Mustafa: “Japonya’da 21.Yüzyılın Eğitimi”, ss. 375-
384, Ankara, 1986.  
(Çevirimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6493.pdf,16.08.2009,16.07.2009. 
 
MEGEP: Yerelleşme: Yerelleşmiş Mesleki Eğitim Sisteminde Yönetim İşlevleri, 
ss.1-2, 2009. 
(Çevirimiçi) http://megep.meb.gov.tr/indextr.html, 17.07.2009. 
 
MEGEP: Eğitim Politikası Analizi (Türkçe Özet), OECD, ss. 1-10, 2003. 
(Çevirimiçi) http://megep.meb.gov.tr/indextr.html, 12.07.2009. 
 
MEGEP: Maastricht Bildirgesi, ss. 1-6, 2004. 
(Çevirimiçi) http://megep.meb.gov.tr/indextr.html., 18.07.2009. 
 
MEGEP: AB Ülkeleri Eğitim Sistemleri, ss. 1-10, 2005.  
(Çevirimiçi) http://megep.meb.gov.tr/indextr.html., 12.07.2009. 
 
MEXT: Enrollment and Advancement Rate 1948-2005, Summary Tables, 2006.  
(Çevirimiçi)   http://www.mext.go.jp/english/statist/06060808/pdf/012.pdf 
,27.07.2009. 
 
 



 199

MEXT, Japan’s Education at a Glance, 2006. 
(Çevirimiçi) http://www.mext.go.jp/english/statist/07070310.htm, 25.06.2009. 
 
MEXT: “Current Status of Education in Japan and the Challenges We Face”, pp.1-3,   
1 July, 2008.  
(Çevirimiçi) http://www.mext.go.jp/english/reform/1260281.htm, 25.06.2009. 
 
OECD: The Well Being of Nations: The Role of Human and Social Capital, 
Education and Skills, Paris, 2001. 
 (Çevirimiçi) http:www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf, 27.04.2009. 
 
OECD:  Education at a Glance 2005, OECD Indicators, 2005. 
(Çevirimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/22/35/35282639.xls,12.08.2007. 
 
OECD : Education at a Glance, OECD Indicators-2006 Edition, 2006b. 
(Çevirimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/31/29/37393662.pdf, 25.07.2009. 
 
OECD:  Factbook 2008a . 
Economic, Environmental and Social Statistics 
Research and Development, p. 157. 
(Çevirimiçi) http://oberon.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-07-01-
01.pdf, 10.01.2009. 
 
OECD:  Education at a Glance 2008, OECD Indicators, 2008b.  
(Çevirimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/23/46.pdf 
 
OECD: Economic Surveys: Turkey, 2008c. 
(Çevirimiçi) http://www.oecd.org.  
 
 
OECD:  Factbook 2008d. 
Economic, Environmental and Social Statistics  
Education Expenditure, p. 203. 
(Çevirimiçi) http://lysander.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-09-02-
03.pdf., 17.07.2009. 
 
 
OECD: Factbook 2009. 
Economic, Environmental and Social Statistics  
Education Expenditure 
(Çevirimiçi) http://statlinks.oecdcode.org/302009011P1T002.XLS, 11.12.2008. 
  
Turan, Kemal: “Avrupa Birliği’ne Geçiş Sürecinde Türk-Alman Eğitim Sistemlerinin 
Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı: 167, Yıl: 33, ss. 1-9, 2005. 
(Çevirimiçi) http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/167/index3-turan.htm, 29.08.2009. 



 200

The World Bank: The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social 
Capital,1998.                                                                                                                          
(Çevirimiçi) 

http://extsearch.worldbank.org/servlet/SiteSearchServlet?q=social%20capital, 
25.05.2009. 

The World Bank: World Development Report, Attacking Report, pp. 284-285, 
2000/2001. 
(Çevirimiçi) 
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/English-Full-
Text-Report/tab6.pdf, 10.02.2009. 
 
The World Bank: World Development Indicators, 2004. 
(Çevirimiçi) http://www.worldbank.org, 11.07.2008. 
 
The World Bank: World Development Indicators, 2006 
(Çevirimiçi) http://www.worldbank.org, 11.07.2008. 
 
The World Bank: “Education and Development. Why is Education Important to 
Development?”, 2005. 
(Çevirimiçi) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,cont
, 07.06.2006. 
 
The World Bank: World Development Report, 2009. 
(Çevirimiçi) http://www.worldbank.org, 01.08.2009. 
 
TÜİK:  Bilim, Teknoloji ve Bilişim: AR-GE İstatistikleri, 2008.  
(Çevirimiçi)  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=8&ust_id=2, 16.02.2009 
 
TÜİK: Eğitim İstatistikleri, 1996-2001. 
(Çevirimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=14&ust_id=5, 15.11.2009.  
 
TÜİK: İşgücü İstatistikleri, 2008. 
(Çevirimiçi)  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4014&tb_id=3, 
04.03.2009. 
  
UNESCO:  Japan- Complete Report, pp. 1-6, 2000.     
(Çevirimiçi) 
http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/japan/rapport_1.html, 
15.05.2009. 
 
UNESCO: UNESCO Institute for Statistics, Education in Germany, 2007. 
(Çevirimiçi) 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_L
anguage=eng&BR_Country=2760, 27.08.2009. 
                   



 201

United Nations Development Programme:  Human Development Index, 2008. 
 (Çevirimiçi) http://hdr.undp.org/en/statistics/, 17.02.2009. 
 
Voyvoda, Ebru & Yeldan, Erinç: “Türkiye Ekonomisi için Kriz Sonrası Alternatif 
Uyum Stratejileri”, ss. 1-10, Ankara,  2002 . 
(Çevirimiçi) http://www.bilkent.edu.tr/yeldane/V&Yerc 2002_1.pdf.,14.03.2008. 
 

 
RAPORLAR VE İSTATİSTİKLER   

 
 
OECD: Background Report: Higher Education Quality, Equity, and Efficiency, 

Meeting of OECD Education Ministers, Athens, 27-28 June 2006a. 

  

TÜİK: TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 1990-2002, Ankara 
 
 
TÜİK: TÜİK İstatistik Yıllığı, 1970-2002, Ankara. 

 

TÜİK: TÜİK İstatistik Yıllığı, 1990-2007,  Ankara. 

 

TÜSİAD: Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul, 

2006. 

 

YÖK: Türkiye İçin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), Ankara, 2006. 

 

YÖK: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ankara, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



 202

ÖZGEÇMİŞ 

 

Aynur Uçkaç, 1971 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 

Ceyhan’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden 

mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı’nda tamamladı. 35.madde kapsamında İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstütüsü’nde görevlendirilen Aynur Uçkaç, Adnan Menderes 

Üniversitesi Nazilli İİBF’de  araştırma görevlisi kadrosunda bulunmaktadır. 

 

 


	1
	2

