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Türkiye ve Güney Kore’nin 
Kalkinma Performansi: Ampirik Bir 
Değerlendirme

Özet
Bu çalişmada Kore ve Türkiye ekonomilerinin ekonomik kalkinma performanslarinin 
tarihsel perspektifte değerlendirilmesi amaçlanmaktadir1. 1960’li yillarda bir çok kal-
kinma göstergesi açisindan Türkiye’den daha gerilerde bulunan Güney Kore, 1960’li 
ve izleyen yillarda uyguladiği iktisat politikalari sonucunda parlak bir gelişme göster-
miş, bunun sonucunda gelişmiş ülkeler ile arasindaki farki azaltmiştir. Kore’nin hizli 
kalkinmasinda yüksek tasarruf oranlarinin öncelediği yüksek yatirim oranlari merkezi 
bir işlev görmüştür. İyi yetişmiş, çalişkan ve disiplinli bir işgücü Kore’nin parlak kalkin-
ma serüvenini tamamlayan diğer öğeler olmuştur.  Türkiye ekonomisi 1960’lardan gü-
nümüze sanayileşmede önemli gelişmeler kaydetmesine karşin henüz kendi teknolo-
jisini üretebilme kapasitesine ulaşamamiş, bunun sonucunda teknolojide dişa bağim-
liliği süregelmiştir. Günümüzde temel kalkinma göstergeleri açisindan (büyüme oran-
lari, sabit sermaye yatirimlari, tasarruf oranlari, bilim ve teknoloji göstergeleri, beşeri 
sermaye vs.) Kore Türkiye’den daha parlak bir performans ortaya koymakta, 1960’li 
yillarda Türkiye lehine olan kalkinma göstergeleri mutlak anlamda Kore’nin lehine de-
ğişmiş gözükmektedir.
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Development Performances of Turkey and 
South Korea:  An Empirical Evaluation

Abstract
In this study, it has been aimed to evaluate the economic development performan-
ces of Turkish and Korean economies in historical perspective. In 1960’s, in terms of  
many developmental indicators, South Korea, which lagged behind Turkey, achie-
ved a brilliant development performance as a result of the economic policies that was 
applied in 1960’s and the following years, and consequently, Korea decreased the 
gap between developed countries the high investment rates as a result of  high sa-
ving rates had a central function in the fast development process of Korea. A well tra-
ined, hardworking, and self disciplined productive power has been the other element 
completing the brilliant developmental adventure. Although Turkish economy has had 
an important progress beginning from 1960’s   it hasn’t been able to reach at the ca-
pacity to produce its own technology yet, and consequently, Turkey depends on fo-
reign technology. Nowadays. in terms of  the basic developmental indicators -rates 
of  growth, investments of fixed capital, saving ratios, indicators of science and tech-
nology, human capital, etc.-,  Korea demonstrates a more brilliant performance than 
Turkey,  although these performances were better for Turkey compared to Kore’s in 
1960s.
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1 Bu çalışmada esas olarak, Kore ve Türkiye’nin kalkınma sürecinde rol oynayan te-
mel öğelerin ampirik olarak ortaya konması amaçlanmaktadır. Kore ve Türkiye’nin geliş-
me özelliklerini kuramsal düzeyde ele alan çalışmalar için bkz. Akamatsu (1961); Amsden 
(1989); Chang (1993; 1999; 2003; 2010); Chang ve Grabel (2005); Eşiyok (2010a; 2010 
b); Pak ve Türkcan (2000); Şenses & Taymaz (2003); Sönmez (2001); Suh (2009); Suner 
(1999); Taymaz (2001); Öniş ve Şenses (2009); Wade (2003;2009); Weiss ve M.Hobson 
(1995); Westphal (1990); World Bank (1993). 
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