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17 Şubat 2014’de yayınladığım yazıda Türkiye ekonomisinin 2023’de dünyanın en büyük 10 

ekonomisinden birisi olup olamayacağı sorusu üzerinde durmuştum.  Yazının temel sonucu, 

2023’de Türkiye’nin belki ilk 15’e girebileceği, fakat bu tür bir sıralamanın pek de anlamlı 

olmadığı idi.  Yazıda eğer finansal bir sıralamaya bakılacak ise ekonominin büyüklüğü yerine 

kişi başına düşen gelir sıralamasının daha anlamlı olacağı vurgusu yapılıyor (Türkiye #65), ve 

mali sıralamalardan daha kapsamlı bir “refah sıralaması” örneği olarak UN Human 

Development Index veriliyordu (Türkiye #90).  Aşağıda tabloda dünya sıralamalarında 

Türkiye’nin yerini özetliyorum.  İleriye dönük gerçekçi hedefler koyabilmek için ülkemizin 

durumunu doğru değerlendirmenin  (karnemize bakmanın) önemli olduğunu düşünüyorum.  

Kişi başına düşen gelirde 190 ülke arasından 65 olan Türkiye’nin sıralamasını yüzdeye 

çevirirsek %66 buluruz (1-(65/192) = %66).  Yani Türkiye dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden 

daha yüksek kişi başı gelire sahiptir.  Bu rakamı nirengi noktası olarak alarak diğer 

sıralamalardaki durumumuzu %66 ile kıyaslayabiliriz. 

 Dünya Dünya % OECD 

Kişi Başına Düşen Gelir 65/190 66%  

İnsanı Gelişmişlik Endeksi 90/187 52%  

Eğitim: PİSA-Fen 44/65 32%  

Eğitim: TİMMS-Matematik 4 35/50 30%  

Eğitim: PIRLS-Okuma 28/35 20%  

Eğitim: TOEFL 116/162 28%  

Küresel Rekabet-Temel 56/148 62%  

Küresel Rekabet-Üretim 45/148 70%  

Küresel Rekabet-İnovasyon 47/148 68%  

Global İnovasyon Endeksi 68/142 52%  

Global Yaratıcılık Endeksi 68/82 17%  

Yaşam Kalitesi-Barınma   36/36 

Yaşam Kalitesi-Maddi durum   32/36 

Yaşam Kalitesi-Çalışma   36/36 

Yaşam Kalitesi-Destek   36/36 

Yaşam Kalitesi-Eğitim   34/36 

Yaşam Kalitesi-Çevre   35/36 

Yaşam Kalitesi-Siyaset   11/36 

Yaşam Kalitesi-Sağlık   30/36 

Yaşam Kalitesi-Mutluluk   33/36 

Yaşam Kalitesi-Güvenlik   29/36 

Yaşam Kalitesi-İş/Yaşam   36/36 

Küresel Cinsiyet Uçurumu 120/136 12%  

Basın Özgürlüğü 154/179 14%  

 



Yukarıdaki karneye bakarsak, sadece küresel rekabet notlarımızın kişi başı gelir notumuz olan 

%66 seviyelerinde olduğunu görebiliriz.  Ülkenin geleceği için bence en önemli endeks olan 

eğitimdeki durumumuz ise maalesef çok kötüdür.  Cinsiyet Uçurumu ve Basın Özgürlüğü 

çalışmalarında ise en aşağılardaki ülkelerden birisiyiz.  OECD ülkelerinin yanında Rusya ve 

Slovakya’yı kapsayan Yaşam Kalitesi çalışmasında ise sıralamanın en diplerine demir atmış 

durumdayız.  Bu karnede görülen ülkemizin dünyada yakaladığı kişi başına gelir sıralamasını 

refah (eğitim, sağlık, yaşam kalitesi) sıralamalarında tutturamadığıdır.  Yani ülkemiz 

ekonomik zenginliği refaha çevirmede dünyanın gerisinde kalmıştır. 

Tüm sıralamalar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğu 

net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana—özellikle son 30 

yılda çok yol aldığımız kesinlikle yadsınamaz.  Fakat gelişmiş ve refah seviyesi yüksek bir ülke 

olmak için daha gitmemiz gereken yol çok uzundur.  Karnesi bizimki gibi olan bir ülkenin 

ekonomik kalkınmasını sürdürebilmesinin ve vatandaşlarının refah seviyesini yükseltmesinin 

güç olduğunu düşünüyorum.  Durum böyle iken, kanımca ülkesini sevenlerin yapması 

gereken toplam ekonomik büyüklüğe odaklanıp övünmek yerine olumsuzlukları ortaya koyup 

sorunların nasıl çözülebileceğine kafa yormaktır.  Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor.  

Yukarıdaki karne hangi alanlarda çalışmamız gerektiği konusunda yol gösterici olabilir.  

Tahmin edilebileceği gibi benim kişisel önceliğim ve önerim eğitimdir. 

Bu özet, 12 sayfalık bir makalenin özetidir.  Makalenin tamamına ulaşmak için: 

www.erhanerkut.com 
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