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OECD360, temel OECD yayınlarından
seçilen en yeni analizlerin ve bilgilerin
yayımlandığı bir dergidir. Dergi, en son
gelişmeleri yansıtan ve toplumların yüz
yüze geldiği en acil sorunların üstesinden
gelmeyi hedef alan tavsiyeler vererek
ilerleme yolundaki en son OECD
analizlerini birkaç ana başlık altında
toplamaktadır. Türkiye ve diğer OECD
ülkelerinin durumları 8 ana başlıkta
incelenmektedir. Bu başlıklar; eğitim,
istihdam, çevre ile uyumlu ekonomik
kalkınma, bölgesel perspektifler, tarım,
ekonomik kriz ve toplum ile toplumun
gelişimi üzerindeki etkileri olarak
belirtilmiştir.

değinilmektedir. Bu alt başlık adı altında;
çalışma ve yaşam, ekonomik duruma
bakış, vergi durumu ve temiz çevre alt
başlıklarında seçilen çeşitli istatistiklere
yer verilmiştir. Çalışma ve yaşam gelir
eşitsizliği ve işsizlik oranını; ekonomik
duruma bakış OECD ekonomisinde
Türkiye'nin yeri, enflasyon (tüketici fiyat
endeksi) ve gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYİH)
istatistiklerini kapsamaktadır. Ayrıca vergi
durumu; toplam vergi geliri ve sektörlere
göre vergi geliri istatistiklerinden
oluşurken temiz çevre konusu hava
kirliliği, karbondioksit salımı, kentsel
atıklar, yenilenebilir enerji istatistikleriyle
incelenmiştir.

OECD360, istihdam, işsizlik, büyüme ve
eğitim gibi temel konularda en son OECD
bulgularının bir seçkisini ve ülkelerdeki
ekonomik ve kişisel refahın genel bir
tablosunu sunmaktadır. Ulusal veriler, tüm
OECD ülke verileri ile karşılaştırmalı
olarak sunulmaktadır. Karşılaştırmalı
sunulan veriler her bir ülkenin farklı
alanlarını birbirleri ile karşılaştırmaları
imkânı sunmaktadır. Ayrıca, dergideki
analizler farklı alanların birbirleriyle
yakından bağlantılı olduğunu da
göstermektedir. Örneğin, genç işsizliği ve
eğitim ilişkisi kurularak; gençler arasında
işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda, iyi bir
iş bulmak için eğitimin anahtar rol
oynadığını belirtmiştir.

Bir diğer başlık Büyümeye Geçiş alt
başlığıdır. Büyümeye Geçiş Raporu,
hükümetlerin, politika reformlarının
vatandaşların refahını nasıl
etkileyebileceği konusunda fikir
yürütmelerine yardımcı olmak ve
hedeflerini en iyi karşılayan politika
paketlerini tasarlamak için kapsamlı bir
değerlendirme sunan bir OECD yayınıdır.
Ayrıca, başlıca odak noktası, orta vadede
maddi yaşam standartlarının geliştirilmesi
olan rapor, hâsıla ve maliyet dengesi, gelir
eşitsizliğinin ve çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin azaltılması gibi diğer refah
hedeflerine yönelik birbirini tamamlayan
ve birbirleriyle çelişen hususlara da ışık
tutmaktadır.

Dergide yer alan Rakamlarla Türkiye
başlığının altında, Türkiye’nin, OECD’nin
20 kurucu üyesinden biri olarak dünyadaki
ekonomik gelişmeleri ve bunların olası
sonuçlarını yakından izlediğine ve yeni
ekonomik sınamalara ulusal, bölgesel ve
uluslararası düzeylerde sağlam,
sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler
bulunmasına aktif katkıda bulunduğuna

İstihdam Görünüm Raporu ise bu dergide
kullanılan başka bir OECD yayınıdır.
Derginin bu kısmında, ilgili rapordan elde
edilen iş gücü verilerine dair
değerlendirmeler yer almaktadır. OECD360
dergisinde, Türkiye ve OECD ülkeleri;
toplam işsizliğin yüzdesi olarak uzun süreli
işsizlik (bir yıl veya daha fazla), belirli
süreli iş akdiyle çalışanların yüzdesi ve iş

ve eğitimi bir arada yürüten genç nüfus
(16-29) açısından karşılaştırılmıştır.
Takip eden bölümde Mali Krizin Sosyal
Etkileri tartışılmıştır. Bu amaçla ilgili
OECD raporlarından faydalanılarak, gıdaya
erişim güvencesi, yaş gruplarına göre 2007
ile 2010 arasında göreceli yoksulluk
oranındaki değişim yüzdesi, orta yaşlı
bireyler (55-64) ile genç bireyler (15-24)
düzeyinde 2007 ile 2013 yılları arasında
işsizlik oranlarındaki değişim yüzdesi gibi
istatistiklere dergide yer verilmiştir. Ayrıca
OECD ülkelerine ilgili konuda tavsiye
niteliğinde öneriler de bu bölümde yer
almaktadır.
Türkiye’de Refah Seviyesi dergide yer
alan başka bir bölümü oluşturmaktadır.
Bölümde Türkiye özelinde barınma, servet,
işsizlik, toplumsal dayanışma, eğitim,
çevre, toplumsal katılım, sağlık, yaşam
doyumu, güvenlik, iş yaşamı-özel yaşam
dengesi gibi istatistiklerde Türkiye-OECD
ülkeleri karşılaştırmaları yer almaktadır.
En zengin % 10 ile en yoksul % 10 bölge
arasındaki kişi başı GSYİH oranının eğilimi,
nüfusu 2 milyon ve üzerinde olan OECD
ülkelerinde kişi başı GSYİH (1995-2010), en
yakın büyük kente araç sürerek ulaşım
süresi ve merkezi yönetim içinde yerel
yönetimlerin yüzde olarak oranı gibi
istatistikler özelinde OECD ülke
karşılaştırmaları bir diğer bölümde yer
almaktadır. OECD360’da yer alan bu alt
başlıktaki veriler OECD Bölgesel Görünüm
Raporu’ndan derlenmiştir.
Eğitime Bakış alt başlığında eğitim
göstergelerinin sosyal alandaki
yansımaları, eğitim ve becerilerin artan
önemi gibi konulara değinilmesinin
yanı sıra yüzde olarak 25-64 yaş arası
yüksek öğrenimli kişi oranı, eğitim
sayesinde artan göreceli kazanç, hayatını
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Yine dergide ifade edildiği üzere verimlilik
alanındaki büyüme, üretim sektörü ile
karşılaştırıldığında hizmet sektöründe
genel olarak daha yüksek olarak
hesaplanmıştır. Ayrıca çok sayıda orta
gelir ülkesinde gelir seviyesinin, OECD
ülkelerinin geliriyle eşitlenme yönünde
ilerlemediği görülmüştür.

çalışarak kazanan 25-64 yaş arası kişi
grubu, yüzde olarak 25-64 yaş arası iş
sahibi kişi oranı gibi istatistiklere de
değinilmiştir.
OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri ile yeşil
büyümeye yönelik ilerlemenin ölçülmesi
amaçlanmaktadır. Yeşil büyüme, ekonomik
büyüme ve kalkınmayı teşvik edecek
politikalar geliştirilirken doğal
zenginliklerin refahın dayandığı kaynakları
ve çevresel hizmetleri sağlamaya devam
etmesiyle alakalıdır. Hükümetlerin yeşil
büyümeyi destekleyecek politikalar
izlemeleri için farkındalık yaratacak,
ilerlemeyi ölçecek ve potansiyel fırsatlar
ile riskleri ortaya koyacak göstergelere
ihtiyaç bulunmaktadır. OECD bu amaçla
Yeşil Büyüme Göstergelerini ortaya
koymuştur.
OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri dört ana
hedef etrafında toplanmaktadır: Kaynak
verimliliğine dayalı ve düşük karbonlu bir
ekonominin kurulması, doğal varlıkların
korunması, insanların yaşam kalitesinin
artırılması, gerekli siyasi önlemler
uygulamaya konularak, yeşil büyümenin
sunduğu ekonomik imkânların
gerçekleştirilmesi.

Derginin yeşil büyüme ile ilgili olan
kısmında kentsel hava kirliliği alanında
normal bir bireyin maruz kaldığı küçük
partikül miktarı; elektrik üretimi içerisinde
yenilenebilir enerjinin yüzdesi; GSYİH'nin
yüzdesi olarak çevre vergisi gelirleri gibi
istatistiklerde Türkiye–OECD
karşılaştırmaları yer almaktadır.
Tarımsal Görünüm ile ilgili bir kısmın da
yer aldığı OECD360 dergisinde, tarım
politikaları ile ilgili bazı önerilere yer
verildiği gibi gıda fiyatları reel enflasyonu,
yetersiz beslenen insan sayısı, et ve balık
tüketimi gibi istatistiklerde ülkelerin
durumu da ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
Derginin son kısmında
Verimlilik-Önümüzdeki Sorun başlıklı bir
bölüm yer almaktadır. OECD Küresel
Kalkınma Perspektifleri (2014) kitabından
faydalanılarak hazırlanan bu bölümde
“yükselen ekonomilerin yaşadığı hızlı
büyümenin, verimliliği artırmak için
harekete geçilmediği takdirde tıkanma
riski ile karşı karşıya bulunduğu”
belirtilmektedir.

Bu kısımda ek olarak orta gelirli
ekonomilerin verimlilik artışı
sağlayabilmeleri için izleyebilecekleri
yollara dair birtakım önerilere de yer
verilmektedir:
• Tarım, sanayi ve hizmet alanında sürekli
çeşitliliği arttırarak daha yüksek katma
değerli sektörlere geçilmesi,
• Küresel bilgileri kullanıp iç kapasiteleri
geliştirerek yaratıcı yeniliklerin
gerçekleştirilmesi,
• Ürün, iş gücü ve mali piyasalarda reform
gerçekleştirilmesi ve beceriler
geliştirilmesi,
• Rekabetçi hizmet sektörlerinin teşvik
edilmesi.
OECD360’da büyümenin “eski” itici
güçlerinden faydalanmaya devam
edebileceği, büyümenin faydalarının
yaygınlaşmasına fırsat eşitliği sağlanması,
daha adil büyümenin desteklenmesi ve
bölgesel eşitsizliklerin azaltılması için
etkin bölgesel politikalar geliştirilmesi ve
enerji verimliliğinin ve çevresel
sürdürülebilirliğin artırılması gibi yollarla
çalışabileceği ile kamu yönetimini
planların formüle edilmesi ve
uygulanmasında kapasitenin geliştirilmesi
ile daha verimli hale getirebileceği
konularına değinilmektedir.
Derginin tamamına
http://www.oecd360.org/ adresinden
ulaşılabilmektedir.
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