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Özet
Türkiye’nin, kendi kategorisindeki ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, uzun zamandan beri gelir da¤›l›m› problemi ile

yüz yüze kald›¤› görülmektedir. Türkiye’deki gelir da¤›l›m› sorunu birkaç flekilde kendini göstermektedir. Bunlar;
tar›m ve emek aleyhine geliflen fonksiyonel gelir da¤›l›m› sorunu ile 0,45’ler düzeyindeki gini endeks de¤eriyle AB
ortalamas›ndan oldukça uzak kiflisel gelir eflitsizli¤i problemleridir. Bu sorun, gelirin co¤rafi da¤›l›m› dikkate al›na-
rak analiz edildi¤inde daha da derinlik kazanmaktad›r. Öyle ki bu sorun, özellikle gelirin co¤rafi da¤›l›m›ndaki eflit-
sizlik nedeniyle yoksulluk sorunu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Gelir da¤›l›m› ve yoksulluyu azaltmak için devlet ba-
z› yanl›fl politikalar uygulam›fl ve bu politikalar da sorunu daha da derinlefltirmifltir. Türkiye ekonomisinde elde edi-
len birçok baflar›ya ra¤men bu sorun halen önemini korumaktad›r. Dolay›s›yla bu sorunu azaltmaya yönelik katk›-
lar oldukça önemlidir. Bu katk›lardan en önemlileri, kamunun kaynak tahsis mekanizmalar›n›n daha etkin kullan›l-
mas› ve befleri sermaye düzeyinin yükseltilmesidir.

Abstract
Income Distribution and Poverty Problem in Turkey

Turkey, compared with the countries in the same category, is face with income distribution problem for a long
time. The income distribution problem in Turkey displays itself in a few ways. These are the functional income dis-
tribution problem which has developed at the expense of agriculture and labour, and the personal income inequal-
ity problem which is at the level of 0.45 gini coefficient, quite beyond the EU average. This problem gets deeper
when it is analyzed considering the geographical distribution of income Thus, this regional inequality in income dis-
tribution in Turkey emerges as a poverty problem. The state has implemented some wrong policies in order to mit-
igate unequal income distribution and poverty, and these policies served to deepen the problem. This problem is
still important despite several achievements in the Turkish economy. Therefore, the contributions to the mitigation
of this problem are quite important. The most important among these contributions are higher efficiency in public
resource allocation and increasing the human capital level.

Yrd. Doç. Dr. Mahmut BİLEN*
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK**

Türkiye’de Gelir Da¤›l›m› ve
Yoksulluk Sorunu

1. G‹R‹fi

Türkiye ekonomisinin son y›llar›nda, enflasyonun dü-
flürülmesi, yüksek düzeydeki ekonomik büyümenin bafla-
r›lmas›, kamu aç›klar›n›n azalt›lmas›, makro göstergele-
rin iyilefltirilmesi, beklentilerin olumlu yönde geliflme
göstermesi gibi birçok baflar›n›n yan›nda halen ekonomi-
de birkaç önemli sorun varl›¤›n› sürdürmektedir. Bunla-
r›n bafl›nda hiç flüphesiz yüksek iflsizlik düzeyi, sürdürü-
lemez d›fl aç›k ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik gelmek-
tedir.  Hatta tar›m kesiminde al›m gücünün düflmesine
paralel bir flekilde geliflen yoksulluk sorunu da buna ila-
ve edilebilir. 

Gelir da¤›l›m› problemi ise birçok sosyal ve ekonomik

sorunun kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Gelir adaletsizli¤i
toplumsal bunal›mlar›n ortaya ç›kmas›na, aile birli¤inin
zedelenmesine ve suç oranlar›n›n artmas›na neden oldu-
¤u gibi günümüz ekonomilerinin en temel itici gücü olan
nitelikli insan kayna¤›n›n oluflturulmas›n› da olumsuz et-
kilemektedir. Bütün bu nedenlerden dolay› gelir eflitsizli-
¤inin yüksek oldu¤u ekonomiler toplumsal çat›flmalar›n
daha fazla yaflanmas›na ve daha düflük ekonomik refah
üretilmesine sahne olmaktad›r. Ulusal düzeyde yaflanan
bu problemlere ilave olarak küresel ölçekte ortaya ç›kan
gelir eflitsizli¤i de bu konunun önemini art›ran önemli bir
husustur.  

Makale gelir eflitsizli¤inin küresel ve ulusal boyutlar›-
n› tespit etmeyi, nedenlerini ortaya koymay› ve sonuçla-



r›n› iktisadi ve sosyal aç›dan analiz etmeyi amaçlamak-
tad›r. Bu amaca yönelik olarak makalede öncelikle dün-
yadaki gelir da¤›l›m› ele al›nmakta, daha sonra ise fonk-
siyonel, kiflisel, sektörel ve bölgesel aç›dan Türkiye’deki
gelir da¤›l›m›, özellikle 1990’l› y›llar sonras› dikkate al›-
narak analiz edilmektedir. Son bölümde ise dünyadaki
ve Türkiye’de ki yoksulluk sorunu ele al›nmakta ve bu so-
runun afl›lmas› konusunda önerilere yer verilmektedir.  

2. DÜNYADA GEL‹R DA⁄ILIMI

Tarihsel süreç dikkate al›nd›¤›nda gelir da¤›l›m›n›n
dünya ölçe¤inde özellikle küreselleflme ile birlikte gide-
rek artan düzeyde adil olmayan bir görünüm kazand›¤›
ifade edilmelidir. 1850’li y›llarda gelirin dünya genelin-
deki da¤›l›m› günümüzdekinden daha çarp›k de¤ildi. Bu
ba¤lamda daha yak›n bir tarihi dönemi kapsayan bir
baflka analiz de geliflmenin eflitsizli¤i artt›rd›¤›n› teyit et-
mektedir. Branko Milanovic’in (1999) 91 ülkeyi kapsa-
yan ve 1988 ile 1993 tarihlerini karfl›laflt›ran araflt›rma-
s›nda, dünyan›n 1988 y›l›nda gini katsay›s› 0,63 iken
1993 y›l›nda ayn› katsay›n›n artarak 0,66’a yükseldi¤ini
tespit etmifltir.1 Elde etti¤i bulgular her ne kadar ülke
içinde gelir da¤›l›m› Kuznets’i teyit eder bir görünümle
iyileflme göstermekteyse de, gelirin ülkeleraras› da¤›l›m›
giderek kötüleflmekteydi. Piyasa merkezli ekonomik di-
namizm ekonomik refah› h›zl› bir flekilde art›rmada rol
sahibi olurken, gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini azaltma konu-
sunda ayn› baflar›y› gösteremedi¤i gözlenmektedir. Piya-
sa ekonomisini tercih etmifl OECD ülkeleri h›zla zengin-
leflirken, bu zenginli¤in dünya uluslar›yla paylaflmaya
katk›lar› s›n›rl› kald›¤› görülmektedir. Nitekim Tablo 1
incelendi¤inde bu manzara aç›k bir flekilde görülmekte-
dir. Üçüncü dünya ülkelerinde yaflayan nüfus dünyadaki
nüfusun yaklafl›k olarak yüzde 80’nine tekabül ederken,
bu insanlar dünya gelirinin ancak yüzde 17’sini elde et-
mektedirler. Di¤er bir ifadeyle OECD ülkelerinde yafla-
yan insanlar›n toplam› dünya nüfusunun ancak yüzde
15’ine ulafl›rken dünya gelirinin/refah›n›n yaklafl›k ola-
rak yüzde 80’ni elde etmektedirler. Bu manzara aç›k bir
flekilde dünya gelirinin dünyadaki insanlar veya ülkeler
aras›nda oldukça eflitsiz bir flekilde da¤›ld›¤›n› ortaya
koymaktad›r. OECD ülkelerinin önemli bir k›sm› 1950
sonras› uygulad›klar› geniflleyen müdahaleci refah dev-
leti modeli ile ülke içinde gelir da¤l›m› adaletsizli¤ini
azalt›c› bir baflar› ortaya koymufltur. Nitekim bu ülkeler-
de 1970 – 1980 dönemlerinde ülke içinde gelir da¤›l›m›
pek de¤iflmezken, 1990’l› y›llardan sonra bu ülkelerde
gelir da¤›l›m›n›n bozulma yönünde geliflme gösterdi¤i
gözlenmektedir.  

Tablo.1 Dünya Nüfusunun ve Refah›n›n Da¤›l›m›2

Barro (2000) 100 ülkeyi kapsayan araflt›rmas›nda,
kifli bafl›na gelir düzeyi 2000 dolardan daha düflük olan
yoksul ülkelerde gelir eflitsizli¤i ile ekonomik büyüme
aras›nda negatif; gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde ise
gelir eflitsizli¤i ile ekonomik büyüme aras›ndaki iliflkinin
pozitif oldu¤unu tespit etmifltir.3 Her ne kadar gelir eflit-
sizli¤i ile ekonomik büyüme aras›ndaki iliflki çok güçlü
olmasa da bu sonuçlar bize flunu göstermektedir; gelir
düzeyi düfltükçe befleri sermaye yat›r›mlar›na gerekli dü-
zeyde kaynak ay›ramayan düflük gelir guruplar›ndaki bi-
reyler, ne ekonomik büyümeye ne de olumsuz olan gelir
pozisyonlar›n› iyilefltirmeye yeterince katk› yapabilmek-
tedirler. Hâlbuki kifli bafl›na gelir düzeyi yüksek olan
ekonomilerde gelir eflitsizli¤i tasarruf e¤ilimini ve dolay›-
s›yla yat›r›mlar› ve ekonomik büyümeye kaynak transfe-
rine olanak sa¤lamaktad›r. Toplumsal kesimler farkl› ge-
lir düzeylerine sahip olmas› dolay›s›yla farkl› tasarruf
e¤ilimlerine sahip olacaklard›r. Düflük gelir düzeylerine
sahip olan ücretliler elde ettikleri gelirin büyük bir k›sm›-
n› giderleri için kullan›rken, yüksek gelirli sermayedar
kesim ise elde etti¤i gelirin önemli bir k›sm›n› tasarruf
edeceklerdir. Bu iliflkiden hareketle Keynezyen çizgide
devam eden Kaldor, “iflçiler kazand›klar›n› harcar, ser-
mayedarlar ise harcad›klar›n› (yat›r›mlar›n›) kazan›rlar”
ifadesiyle fonksiyonel gelir da¤›l›m›n›n bir yönüyle eko-
nomik büyümeyle olan olumlu iliflkisini, di¤er yönü ise
gelir da¤›l›m›n›n güç/kesim iliflkisini ifade etmeye çal›fl-
maktad›r. 

Ekonomik geliflmifllik düzeyi ile gelirin toplumda ya-
flayan bireylere da¤›l›m› aras›nda önemli düzeyde bir
iliflki oldu¤u Tablo 2’de aç›k bir flekilde görülmektedir.
Tablonun en solunda yer alan insani geliflmifllik düzeyini
gösteren s›ralama çok çeflitli ekonomik kriterleri (kifli ba-
fl›na gelir düzeyi, do¤umda yaflam süresi, sa¤l›kla ilgili
çok say›da gösterge ve e¤itimle ilgili çeflitli göstergeler
vb) içeren bir indekstir. Bu indekste, ülkelerin geliflmifllik
düzeyleri tespit edilmekte ve tespiti yap›lan bu indekse
göre ülkeler s›ralanmaktad›rlar. Burada çok genel bir
tasnif ile ülkeler yüksek, orta ve düflük olmak üzere ka-
tegorilere ayr›lm›flt›r. Türkiye bu tasnifte orta insani ge-
liflim kategorisinde yer alan bir ülke konumundad›r. Tür-
kiye’nin dünya genelinde önemli bir ekonomi olmas›na
ra¤men, böylesine çok kötü say›labilecek konumda yer
al›yor olmas› oldukça düflündürücüdür. Bu tabloda dün-
ya ülkeleri ifade edilen indeks s›ralamas› dikkate al›na-
rak düzenlenmifltir. Tabloda yer alan ülkelerin seçiminde

1 TÜS‹AD, Türkiye’de Bireysel Gelir Da¤›l›m› ve Yoksulluk, Yay›n No: 295, ‹stanbul, 2000, s.11.
2 Michel Chossudovsky, Yoksullu¤un Küreselleflmesi. ‹stanbul: Çiviyaz›, 1999, s.45. 
3 TÜS‹AD, 2000, s.11.
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dikkate al›nan en önemli k›stas, bu ülkelerin nüfus bü-
yüklüklerinin nispeten daha büyük olmas›d›r. Tabloda
da görülece¤i gibi yüksek insani geliflim kategorisinde
yer alan ülkelerde (Meksika ve Arjantin hariç), gelir da-
¤›l›m›n›n genel olarak orta ve düflük insani geliflim kate-
gorisinde yer alan ülkelere göre daha eflit bir görünüm
arz etmektedir. Geliflmifl olan ülkelerde kifli bafl›na gelir
ortalama olarak 20 bin dolar›n üzerinde yer almaktad›r.
Di¤er bir ifadeyle, geliflmifl olan ülkeler yüksek geliri nis-
peten daha eflit bir flekilde paylaflmaya yak›n bulunmak-
tad›rlar. Buna karfl›n geliflmifllik düzeyi azald›kça gelir
da¤›l›m› da giderek bozulma yönünde geliflme göster-
mektedir. Öyle ki orta insani geliflim kategorisinde yer
alan ülkelerde kifli bafl›na gelir ortalama olarak 5 bin do-
lar düzeyinde bulunmakta ve gini endeksi yükselmekte-
dir. Türkiye bulundu¤u yeri hak etmemesine ra¤men, ka-
tegorisindeki ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda gelir da¤›l›m›-
n›n da oldukça eflitsiz bir niteli¤e sahip oldu¤u aç›k bir
flekilde görülmektedir. Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n böyle
eflitlikten oldukça uzak olmas›n›n hiç flüphesiz önemli
nedenleri bulunmaktad›r. Bu sebeplerin ayr›nt›l› olarak
analiz edilmesinde yarar bulunmaktad›r. Di¤er yandan
düflük insani geliflim kategorisinde yer alan ülkelere ba-
k›ld›¤›nda görülen husus gini endeksi h›zla yükselmekte
ve eflitsiz bir gelir da¤›l›m›n› göstermektedir. Bu ülkeler-
de kifli bafl›na gelir düzeyinin ortalama olarak bin dola-
r›n alt›nda bir de¤er oldu¤u üzülerek görülmektedir. Yok-
sul ülkelerdeki bu manzara zaten düflük olan gelirin bir
de eflitsiz da¤›ld›¤› anlam›na gelmektedir. Bu durum, bu
tür ülkelerde asl›nda toplumun küçük bir kesimi d›fl›nda
genifl kitlelerin derin bir yoksulluk bunal›m›na muhatap
olduklar›n› ifade etmektedir.  

Tablo.2 Dünya Ülkelerinde Gelir Da¤›l›m› ve Baz›
Ekonomik Göstergeler4

* Türkiye ile ilgili olan veriler D‹E 2002 Gelir Da¤›l›-
m› araflt›rmas›ndan al›nm›flt›r.

**Sat›n Alma Gücü Paritesine Göre

Dünyadaki gelir eflitsizli¤ini yaklafl›k iki yüzy›ll›k bir
zaman periyodunda ve daha genel bir çerçevede de¤er-
lendirmek için Tablo 3’e bak›labilir. Yap›lacak bu analiz-
de global eflitsizlik, ülke içi eflitsizlik ve ülkeler aras› eflit-
sizlikler gini katsay›s› ekseninde analiz edilmektedir
(bkz. 1820 ile 1990 y›llar› aras›ndaki zaman periyodun-
da kiflisel geliri gösteren global eflitsizlik h›zla yükselmifl-
tir). Bu durum endüstri ve bilgi toplumunun f›rsatlar›na
ulaflan toplumlar›n bireylerinin gelirlerinin h›zla artma-
s›na neden olurken, bu f›rsatlara ulaflamayan ülkelerin
bireyleri göreceli olarak yoksul kalm›fllard›r. Di¤er yan-
dan endüstriyel devrim ve bilgi toplumunun f›rsatlar›n›
elde eden toplumlar›n genifl ölçüde benimsedikleri pazar
ekonomisi koflullar›, genifl anlamda bu ülkeler, dar an-
lamda bu ülkelerde yaflayan bireyler lehine f›rsatlar da-
¤›tmas›na ve eflitsizli¤in h›zla artmas›na neden olmufl-
tur. Di¤er bir kriter olan ülke içi eflitsizlik/eflitlik düzeyin-
de ise gini endeksinin pek de¤iflmedi¤i görülmektedir. Bu
durum flu anlama gelmektedir: Geliflmifl olan ülkelerde
bu süreçte elde edilen refah bireyler aras›nda nispeten
eflit da¤›lm›fl, buna karfl›n az geliflmifl olan ülkelerdeki bi-
reyler bu refaha ortak olamad›klar› için yoksullu¤u eflit
bir flekilde paylaflmaya devam etmifllerdir. ‹fade edilen
bu durum “ülkeler aras› eflitsizlik” kriteri için de gözlen-
mektedir. Nitekim bu süreçte endüstriyel ve bilgi toplu-
munun f›rsatlar›ndan yararlanabilen uluslarla yararla-
namayan uluslar aras›nda gelir eflitsizli¤i h›zla artm›flt›r.
Dolay›s›yla gini endeksi h›zla yükselmifltir. Bütün bu tes-
pitlerden hareketle piyasa ekonomisini tercih eden eko-
nomiler h›zla geliflirken bunun d›fl›nda kalan ekonomile-
rin nispeten yoksul kald›¤› argüman› ile h›zl› kalk›n-
ma/geliflmenin yolu için piyasa d›fl› referanslara yönel-
menin hakl›l›¤› tart›flmaya aç›kt›r. Piyasa veya küresel-
leflme ile yoksulluk veya geliflme aras›ndaki iliflki ayr› bir
araflt›rman›n konusudur.5

Tablo.3 Gini Endeksi Ekseninde Dünyada Eflitsizlik
Görünümü6

E¤itim ile hem gelir da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesi hem de
yoksullu¤u yenme aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u bilin-
mektedir.7 Dünya genelinde e¤itim olanaklar›na eriflim
düzeyindeki eflitsizlik, kaç›n›lmaz olarak gelir eflitsizli¤i-
nin altyap›s›n› oluflturmaktad›r. Dünyada e¤itim eflitli¤i
aç›s›ndan önemli düzeyde geliflme sa¤lanmas›na ra¤-

4 UNDP, Human Development Report 2005, New York, 2005, ss.266-273.
5 Mahmut Bilen, M. K. fian, ve M. K. Ayd›n, “Yoksulluk Sorunu Üzerine”, Bilgi Dergisi, No.10, 2005. 
6 World Bank, World Development Report 2006, “Equity and Development”, Washington DC, 2006, s.7.
7 ‹brahim Güran Yumuflak ve Mahmut Bilen, “Gelir Da¤›l›m› - Befleri Sermaye ‹liflkileri ve Türkiye Üzerine Bir De¤erlendirme”, K. Ü.  Sosyal Bilimler Dergisi, Y›l 1, No.1, 2000.
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men, halen dünyada 800 milyon kifli okur-yazar de¤ildir.
‹fade edilen bu rakam›n üçte ikisini kad›nlar oluflturmak-
tad›r. Geliflmekte olan ülkelerde son 10 y›l içinde okur-
yazarlar›n oran› yüzde 70’ten yüzde 76 düzeyine yüksel-
mifltir. ‹fade edilen bu ülkelerde karfl›t cinsler aras›nda-
ki e¤itim düzeyi farkl›l›klar›nda bir azalma oldu¤u görül-
mektedir. Fakat halen okul d›fl›nda kalan çocuklar›n bü-
yük k›sm›n›n k›z çocuklar› oldu¤u görülmektedir.8

Gelir eflitsizli¤i ve yoksulluk ile yak›n iliflki içinde olan
di¤er önemli bir husus, gelir eflitsizli¤inin derin oldu¤u
toplumlar›n önemli bir k›sm›nda yönetimin demokratik
olmaktan oldukça uzak olmas›d›r. Di¤er bir ifadeyle to-
taliter yönetimlerde gerek ekonomik büyüme gerekse ge-
lir adaletinin temini konusunda zay›f bir motivasyon bu-
lunmaktad›r. Bu ba¤lamda demokratik toplumlarda hem
ekonomik kalk›nman›n temini hem de bireysel ç›kar›n
optimizasyonu süreçleri bir yandan ekonomik büyümeyi
motive ederken, di¤er yandan demokratik süreçler, hü-
kümetleri gelirin daha adil da¤›l›m› hususunda kurumsal
yap›lanmalara gitmeye ve politikalar gelifltirmeye sevk
etmektedir. 

Bu çerçevede ülkelerin toplumsal ve ekonomik yafla-
m›n› yak›ndan etkileyen önemli faktörlerden biri olan yö-
netim biçimi üzerinde durmak flüphesiz oldukça önemli-
dir. Dünya ülkelerindeki yönetim biçimlerinin da¤›l›m›
1990 ile 2003 y›llar› için karfl›laflt›r›ld›¤›nda demokrasi
aç›s›ndan olumlu bir geliflmenin ortaya ç›kt›¤› ifade edi-
lebilir. Nitekim 1990 y›l›nda dünya ülkelerindeki yöne-
timlerin ancak yüzde 39’u demokrasi ile yönetilirken bu
oran 2003 y›l›nda önemli düzeyde bir geliflme göstererek
yüzde 55 düzeyine ulaflm›flt›r. Buna karfl›n ifade edilen
tarihlerdeki otokrasi ile yönetilen toplumlar›n oranlar›
ise yüzde 39’dan yüzde 18’e gerileyerek olumlu bir gelifl-
me göstermifltir. Dolay›s›yla günümüzde toplumlar sade-
ce gelir eflitsizli¤i sorunuyla karfl›laflmamakta, ayn› za-
manda bireysel yaflam haklar› konusunda eflitsizli¤e de
muhatap olmaktad›rlar.9

3. TÜRK‹YE’DE GEL‹R DA⁄ILIMI

Türkiye’de bütün kalk›nma planlar›nda belirtilen en
önemli husus, “gelir da¤›l›m›n›n adaletsiz oldu¤u ve iyi-
lefltirilmesi için politikalar›n uygulamaya konulmas› ge-
rekti¤i”dir. Özelikle 1980’li y›llar ve sonras› dönemde
yüksek enflasyon sorunu, gelirin artan düzeyde sabit ge-
lirli kesimler aleyhine bozulmas›na neden olmufltur. 

Özellikle 1980’li y›llardan sonraki dönemde Türki-
ye’de gelir da¤›l›m›n›n giderek daha eflitsiz bir görünüm
kazanmas›nda birçok faktör rol oynam›flt›r. Bunlardan
en önemlisi, ekonominin bu dönemdeki yap›sal dönüflü-
müdür. Liberal ekonomi politikas› birçok fleyin yan› s›ra

k›rsal kesimi de derinden etkilemifl ve tar›m sektörü için-
de zaten var olan eflitsiz da¤›l›m, giderek tar›m sektörün-
deki yoksullar›n kentlere akmas›na neden olmufltur. Bu
geliflme k›r ile kent aras›ndaki gelir da¤›l›m› çarp›kl›¤›n›n
derinleflmesine neden olmufltur.  

1990’l› y›llar ekonomik istikrar›n derin yaralar ald›¤›
ve kamu kesiminin önemli düzeyde mali bunal›m sorun-
lar›yla karfl›laflt›¤› y›llard›r. Bu dönemde toplumun çeflit-
li kesimleri birçok yönden olumsuz etkilenmifltir. Kamu
kesiminin yüksek düzeyde borçlanma gereksinimi reel
faiz oranlar›n› yüzde 30’lar düzeyine kadar ç›karm›fl, bu
durum bir yandan kamu kesiminin mali bunal›m›n› derin-
lefltirirken di¤er yandan ise bu yüksek kazanç alan›ndan
yararlanmak isteyenler, yat›r›ma kaynak ay›rmaktansa
yüksek kazanç alan›ndan yararlanman›n daha faydal›
olaca¤›n› keflfetmifllerdir. Bu geliflme bir yandan yat›r›m-
lar› yavafllat›p iflsizli¤i artt›r›rken di¤er yandan kamu-
nun borç yükünün h›zla artmas›na neden olmaktad›r.
Hiç flüphesiz bu durum gelir da¤›l›m›n›n sermaye lehine
ve dolay›s›yla emek ve tar›m kesimi aleyhine bozulmas›-
na yol açmaktad›r. Bu sorunlu manzaran›n sürdürüle-
mez oldu¤u yönündeki kayg›lar, hükümetleri yeniden ya-
p›land›rma program› için IMF ile stand-by anlaflmalar›-
na sevk etmifltir. IMF programlar›n›n en temel karakte-
ristikleri kamu kesiminin harcamalar›n› s›n›rland›rmak
ve vergi gelirlerini artt›rman›n yollar›n› bulmaktad›r. Bu
geliflme bir yandan kamu çal›flanlar›n›n say›s›n› azaltma
di¤er yandan kamu çal›flanlar›n›n reel gelirlerini düflür-
meye dönük politikalar biçiminde karfl›m›za ç›km›flt›r.
Vergi gelirlerini yükseltmek için adaletsiz ancak en kolay
yol olan dolayl› vergilerin art›r›lmas› tercih edilmifltir. 

Gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik sadece düflük gelir grup-
lar› aras›nda yer alan hanelerin sorunu de¤ildir. Gelir
eflitsizli¤i ayn› zamanda toplumda birçok sorunun orta-
ya ç›kmas›na da neden olmaktad›r. Nitekim afl›r› düzey-
deki eflitsizlik, politik meflruiyetin zay›flamas›na ve ku-
rumlar›n afl›nmas›na (institutional corrosion) neden ol-
maktad›r. Befleri yeteneklerdeki ve gelir da¤›l›m›ndaki
eflitsizlik politik güç kullan›m›nda eflitsizli¤e neden ol-
maktad›r. Toplumda yoksullar, kad›nlar, k›rsal kesimde
yaflayanlar, yerli toplumlar gibi dezavantajl› olan kesim-
ler zay›f politik seslerinden dolay›, zay›f politik haklara
sahiptirler. Bolivya ve Ekvator gibi ülkelerde toplumsal
kesimler aras›nda yer alan politik hak kullan›m›ndaki
eflitsizlik, gelir eflitsizli¤inin önemli k›sm›n› aç›klad›¤› ifa-
de edilmektedir.10

3.1. Türkiye’de Fonksiyonel Gelir Da¤›l›m› 

Fonksiyonel gelir da¤›l›m› birincil gelir da¤›l›m› ola-
rak da ifade edilmektedir. Bu, üretim faktörlerinin üre-
tim faaliyeti sonucu herhangi bir müdahaleye u¤rama-

8 UNDP, 2005, s.20. 
9 UNDP, 2005, s.20.
10 UNDP, 2005, s.54.
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dan elde ettikleri gelirdir. Anlafl›laca¤› gibi üretim fak-
törlerinin elde etti¤i gelir, büyük ölçüde üretim faktörle-
rinin fiyatlar› taraf›ndan belirlenmektedir. ‹flgücü, ser-
maye ve toprak sahiplerinin ülkede oluflturulan katma
de¤erin en önemli paydafllar› oldu¤u bilinmektedir. Gelir
da¤›l›m› araflt›rmalar›nda yayg›n olan tasnif biçimi
emek ve emek d›fl› üretim faktörleri aras›nda gelirin pay-
lafl›m› analizi dikkat çekmektedir.  Bu ba¤lamda emek
sahiplerinin ekonomik faaliyetleri karfl›l›¤›nda elde etti¤i
ücret gelirinin toplam milli gelirdeki pay›na bakmakta
yarar bulunmaktad›r. 1990 sonras› dönemde ücret geliri
elde edenlerin milli gelirden ald›klar› pay yüzde 27,2
iken, bu kesimin toplam istihdam içindeki pay› ise yüzde
38,5 düzeyindedir. Bu iki oran nüfusun önemli bir k›sm›-
n› oluflturan ücretli kesimin gelirden daha düflük düzey-
de pay ald›¤›n› göstermektedir. Bu oranlara daha sonra-
ki y›llar için bakt›¤›m›zda geliflme iyileflme yönünde de-
¤il tam tersine gelir da¤›l›m›n›n ücretliler aleyhine gide-
rek bozuldu¤u görülmektedir.11 Nitekim istihdam içinde
ücretlilerin pay› artarken gelirden ald›klar› pay›n gide-
rek düflmüfl olmas›, zaten ücretliler aleyhine olan da¤›l›-
m›n tamamen bu kesimin aleyhinde geliflme göstermesi-
ne neden olmufltur.  

Geliflmifl olan ekonomilerde ücretli kesimin istihdam-
daki pay› ile gelirden ald›klar› pay›n da¤›l›m›na bak›ld›-
¤›nda ilk dikkat çeken olgu, ücretlilerin istihdam içinde-
ki pay›n›n Türkiye ile k›yasland›¤›nda oldukça yüksek
olan yüzde 88’ler düzeyinde bulunuyor olmas›d›r. Türki-
ye’de ücretlilerin toplam istihdamdaki pay›n›n geliflmifl
ülkelere k›yasla oldukça düflük olmas›n›n en önemli ne-
deni, halen tar›m kesiminde yüksek oranda bir nüfusun
istihdam edilmesidir. Geliflmifl olan ülkelerde tar›msal
üretim alanlar›nda istihdam›n düflük olmas›, önemli bir
ifl seçene¤i olan kentte ücretlilerin oran›n›n yüksek olma-
s›n›n ana nedenini oluflturmaktad›r. 1997 y›l› verilerine
bak›ld›¤›nda, gerek AB ülkeleri gerekse OECD ülkeleri-
nin istihdamdaki pay› daha önce de ifade edildi¤i gibi
yüzde 88 düzeyinde iken, gelirden ald›klar› pay önemli
düzeyde düflerek yaklafl›k yüzde 50 düzeyinde seyret-
mektedir.12 ‹stihdamdaki oran ile gelirdeki pay›n ifade
edildi¤i gibi oldukça farkl› olmas›nda, hiç flüphesiz
1980’li y›llarda takip edilen liberal ekonomi politikalar›
veya refah devletinin ekonomik niteli¤inin emek lehine
olan baz› düzenlemelerin yeniden yap›land›r›larak eme-
¤in kazan›mlar›n›n s›n›rland›r›lmas› yönündeki geliflme-
lerin etkili oldu¤u ifade edilebilir. Nitekim OECD ülkele-
rin ortalamas› fleklinde verilen bir oran bu argüman› te-
yit eder görünümdedir. Bu ülkelerde eme¤in gelirden al-
d›¤› pay 1990’l› y›llarda yaklafl›k olarak yüzde 55 düze-

yinde iken, bu oran›n 1997 y›l›na gelindi¤inde önemli dü-
zeyde azalarak yüzde 44 düzeyine düfltü¤ü görülmekte-
dir.13

1980 sonras› uygulanan ekonomik politikalarda ihra-
cata dayal› bir kalk›nma stratejisi benimsenmifltir. ‹hraç
edilebilecek fazlan›n temini konusunda benimsenen en
önemli araç içeride bir art›k oluflturmakt›r. Bunun için
tercih edilen yol ise içeride ücretleri ve sendikalar› bask›
alt›nda tutarak hem enflasyonu hem de talebi kontrol et-
mek ve ihraç edilebilinir fazlay› temin etmek olmufltur.
Bu politika kaç›n›lmaz olarak gelir da¤›l›m›n› ücretliler
aleyhine ve dolay›s›yla da gelir da¤›l›m›n›n daha da eflit-
siz hale gelmesini sa¤lam›flt›r. 

Türkiye’de istihdam oran›n› belirleyen önemli bir fak-
tör ise net ücret gelirinin iflgücü maliyetine oran›n›n ol-
dukça düflük olmas›, bir baflka deyiflle emek kesimine ya-
p›lan ödemelerin yüksek kamusal kesintilere u¤ramas›
nedeniyle ele geçen net tutar›n düflük olmas›d›r. Bu oran
AB ülkelerinde yüzde 63,4 iken, Türkiye’de bu oran yüz-
de 54,5 düzeyindedir.14 Müteflebbisler taraf›ndan bu olgu
için ifade edilen terim “istihdam vergileri”dir. Türkiye’de
ücretler üzerinden yüksek düzeyde vergi al›n›yor olmas›-
n›n tar›m d›fl› istihdam›n düflük düzeyde artmas›nda rol
sahibi oldu¤u, di¤er bir deyiflle iflsizli¤in bu kadar yüksek
düzeyde seyir ediyor olmas›n›n nedenleri aras›nda bu-
lundu¤u ifade edilmektedir. 

1980’li y›llardan sonra sermaye birikim modeli, sabit
sermaye birikim (reel birikim) modelinden finans/mali
sermaye (borç) birikim modeline dönük bir de¤iflim geçir-
mifltir. Öyle ki mali sermaye reel sermayeden ba¤›ms›z-
laflarak spekülatif nitelikli ve k›sa vadeli amaçlar için
kullan›larak getiri elde eden bir biçime dönüflmüfltür.
1990’l› y›llardan sonra Türkiye ekonomisinde yaflanan
ekonomik krizlerin sorumlusunun, k›sa vadeli mali ser-
maye hareketleri oldu¤u düflünülmektedir.15 Nitekim
1987’den 2001’e sabit sermaye yat›r›mlar›n›n GSMH’ye
oran› yüzde 24,6’dan yüzde 18,4’e düflerken buna karfl›n
toplam borç stokunun GSMH’ye oran› ayn› y›llarda yüz-
de 69,1’den yüzde 146,4’e yükseldi¤i gözlenmektedir.
‹fade edilen dönüflüm daha düflük düzeyde istihdam sun-
makta ve dolay›s›yla daha az eflitlikçi bir da¤›t›m mode-
line zemin haz›rlamaktad›r. Nitekim içinde yaflad›¤›m›z
dönemde ekonomi yüksek düzeyde büyüme performans›
göstermesine ra¤men iflsizlik oranlar›nda herhangi bir
düflmeye neden olmaktad›r. Son üç y›lda Türkiye ekono-
misinde kümülatif büyüme yaklafl›k yüzde 20 olmas›na
ra¤men, iflsizlik düzeyinde kayda de¤er olumlu bir de¤i-
flim olmam›flt›r. 

11 DPT, Gelir Da¤›l›m›n›n ‹yilefltirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, DPT yay›n no 2599, Ankara, 2001, s.13. 
12 DPT, 2001, s.15.
13 DPT, 2001, s.14.
14 DPT, 2001, s.15.
15 M. Kemal Ayd›n, “Türkiye Ekonomisi: Krizlerin Sorumlusu Kim?”, Toplum ve Bilim, No.102, 2005. 
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Türkiye’de gelir elde eden fertlerin iflteki konumlar›
ve elde ettikleri gelirleri 1987 y›l› ve daha sonra yap›lan
gelir da¤›l›m› araflt›rmalar›yla tespit edilmifltir. Hane-
halklar›n›n iflteki konumlar›n›n yine geliflmifl ülkelerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ilk dikkat çeken husus, ücretsiz aile
ferlerinin çal›flanlar içindeki pay›n›n oldukça yüksek ol-
mas›d›r. Bu olgu gelirin emek aleyhine bozulmas›n› etki-
leyen önemli bir faktördür. Bu kesimin istihdamdaki pa-
y› azalmas›na ra¤men, halen istihdam›n yaklafl›k yüzde
20’sini oluflturmas› oldukça yüksek bir oran olarak kabul
edilmektedir. Ücretlilerin istihdamdaki pay›nda önemli
düzeyde geliflme olmas›na ra¤men bu oran›n geliflmifl ül-
kelerin halen çok gerisinde oldu¤u bilinmektedir. Kendi
hesab›na çal›flanlar›n veya daha yayg›n ifade ile küçük
esnaf denilen kesimin 1987 gelir da¤›l›m›ndan 2003’e,
gelirin bu kesimin aleyhine geliflti¤i ve istihdamdaki pa-
y› önemli düzeyde de¤iflmemesine ra¤men elde ettikleri
gelirde önemli say›labilecek bir oranda daralma oldu¤u
görülmektedir. Büyük sermayedar s›n›f›n ekonomide po-
zisyonu güçlendikçe küçük esnaf›n ekonomik kazanç ola-
na¤› gittikçe daralmaktad›r. Perakende sektöründeki bü-
yük marketlerle bakkallar›n durumu ile otomobil flirket-
lerinin kampanyalarla sat›fl düzeyindeki art›fllar ile kü-
çük tamir atölyesi sahiplerinin ekonomik gelirlerinin
azalmas› aras›ndaki ç›kar çeliflkisi örnek olarak verilebi-
lir. Gelirin iflteki duruma göre da¤›l›m›nda, istihdam ora-
n› ile gelirdeki oran aras›nda gelir lehine en fazla yarar
elde eden kesim iflveren kesimlerdir. Bu kesimin istih-
damdaki pay› oldukça düflük olmas›na ra¤men gelirden
ald›klar› pay oldukça yüksektir.    

Tablo.4 Hanehalk› Fertlerinin Esas ‹flteki Durum-
lar›na Göre ‹stihdam ve Toplam Gelirden Ald›klar›
Pay16

Türkiye’de yap›lan gelir da¤›l›m› araflt›rmalar›ndan
k›rsal ve kentsel bölgelerde gelirin türlerine göre da¤›l›-
m› daha detayl› analiz edilebilir. Tablo 5’te de görülece-
¤i gibi tar›mda bir yandan tar›msal iflletme büyüklükleri-
nin oldukça eflitsiz bir da¤›l›ma konu olmas› di¤er yan-
dan da iç ticaret hadlerinin tar›m aleyhine geliflmesi ne-
deniyle k›rsal kesimde müteflebbislerin geliri h›zla azal-
m›flt›r. Bu geliflme, k›rsal kesimde küçük tar›m iflletme
sahiplerinin tar›m ücretlisine dönüflmesine neden olmufl-
tur. Tar›m kesiminde ücret gelirlerinin artmas›n›n nede-
ni ifade edilen dönüflümdür. Tablo 5’ten hareketle tespit
edilen önemli bir olgu ise transfer ödemelerinin yaklafl›k
yüzde 100 düzeyinde art›fl göstermesidir. 2003 y›l› veri-

lerinden de aç›kça görülece¤i gibi transferlerin neredey-
se tamam›na yak›n› devlet taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu
geliflmenin ne ölçüde gelir da¤›l›m›n›n düzelmesine katk›
sa¤lad›¤› tart›flma konusudur. Bu olgu daha sonraki afla-
malarda ayr›nt›l› olarak analiz edilecektir.  

Tablo.5 Toplam Gelirin Türlerine Göre Da¤›l›m›
(yüzde)17

Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n ücretli kesim aleyhine ge-
liflme göstermesi bir yönüyle reel ücretlerin düflük tutul-
mas› ile ilgili, di¤er yönüyle çal›flanlar›n yaratt›¤› katma
de¤erin özellikle emek kesiminin arz fazlas›ndan kaynak-
lanan nedenlerden dolay› ücretlerin emek kesimi aleyhi-
ne düflmesine olanak sa¤lamas›yla iliflkilidir. Kamu kesi-
minin emek piyasas›ndaki pay›n›n h›zla düfltü¤ü bu sü-
reçte özel kesimde istihdam edilen çal›flanlar›n reel üc-
retleri önemli düzeyde düflük kald›¤› aç›k bir flekilde gö-
rülmektedir. Türkiye’de özellikle liberal ekonomik politi-
kalar›n genifl ölçüde uygulama alan› bulmas›na paralel
olarak ortaya ç›kan di¤er bir geliflme, sendikalaflma ora-
n›n›n düflme trendi göstermesi ve sendikal› olmayan ça-
l›flanlar›n reel ücretlerinin h›zl› biçimde düflmesidir. Bü-
tün bu nedenlerden dolay› emek kesiminin verimlili¤inin
önemli düzeyde art›fllar gösterdi¤i bu süreçte, reel ücret-
lerin önemli ölçüde düfltü¤ü gözlenmektedir. Bu olgu, ge-
lir da¤›l›m›n›n çal›flanlar veya daha genifl ifadeyle emek
kesimi aleyhine bozulmas›na neden olmaktad›r. 

Tablo.6 ‹malat Sanayinde Kamu ve Özel Sektörde
Çal›flanlar›n Reel Gelir Endeksi(1997=100)18

500 Büyük Sanayi iflletmelerinin verilerinden haz›rla-
nan Tablo 7’de özel iflletmelerde çal›flanlar›n verimlilik-
leri ile çal›flanlara yap›lan ödemelerin 1987 fiyatlar›yla

16 DPT, 2005 Program›, DPT yay›n no 25629, 2004, Ankara, ss.154-155.
17 Kaynak: D‹E, Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2004, D‹E yay›n no: 2945, Ankara, 2005c, s.366; DPT, Gelir Da¤›l›m›n›n ‹yilefltirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel ‹htisas
Komisyonu Raporu, DPT yay›n no 2599, Ankara, 2001, s.14.
18 D‹E, 2006, http://www.die.gov.tr/ 
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geliflimi gösterilmektedir.  Ücretlilerin yaratt›klar› katma
de¤erden giderek daha düflük düzeyde pay almakta ol-
duklar› görülmektedir. Nitekim bu dönemde iflgücü ve-
rimlili¤i önemli düzeyde bir art›fl görülmesine ra¤men
ücretlerdeki art›fl oldukça s›n›rl› kalm›flt›r. Piyasa ekono-
misi sürecinde kamunun istihdamdaki pay›nda düflen
azalmaya paralel olarak, özel kesimde ücretler h›zla bas-
t›r›lmakta ve zaten ücretliler aleyhine olan gelir da¤›l›m›-
n›n daha fazla düzeyde çal›flanlar aleyhine geliflmesine
neden olmaktad›r. 

Tablo.7 500 Büyük Sanayi Kurulufllar›nda ‹flgücü
Verimlili¤i ve Ortalama Ücretler19

Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n emek aleyhine geliflme
göstermesinin en önemli nedenlerinden biri ülkemizde ifl-
sizli¤in müzmin bir flekilde yüksek düzeyde gerçekleflme-
si bir di¤eri ise  iflgücüne kat›l›m oran›n›n oldukça düflük
olmas›d›r. Tar›m sektörünün istihdamdaki pay›n›n yük-
sek olmas›, eksik istihdam›n da yüksek olmas›na neden
olmaktad›r. Eksik istihdamla beraber toplam iflsizlik dü-
zeyi ülkemizde yüzde 20’ler düzeyine yaklaflmaktad›r.
Bu manzara hiç flüphesiz ülkenin üretken kaynaklar›n›n
at›l kalmas›na, dolay›s›yla üretimde rol al›p gelir elde et-
mesi gereken kaynaklar›n at›l kalmas›na neden olmakta-
d›r. Bu durum hem ülkenin daha düflük refah üretmesine
hem de gelir da¤›l›m›m›n emek aleyhine geliflme göster-
mesine neden olmaktad›r. 15–24 yafl grubunda yer alan
nüfusta iflsizli¤in daha yüksek düzeyde seyrediyor olma-
s› bu sorunun gelecekte de çok önemli bir sorun olarak
varl›¤›n› koruyaca¤›n› göstermektedir. Di¤er önemli bir
sorun da kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m düzeyinin oldukça
düflük olmas›d›r. Bu oran hem ülke genelinde hem de ta-
r›m d›fl› kesimde oldukça düflük düzeydedir. Bu alanda
ümit verici en önemli geliflmelerden bir tanesi ise çocuk
iflçili¤in önemli düzeyde bir azalma gösteriyor olmas›d›r.
Nitekim afla¤›daki tabloda 1992 y›l›nda 12-14 yafl gru-
bundaki çocuklar›n iflgücüne kat›l›m oran›, yüzde 22,3
iken bu oran 2003 y›l›na gelindi¤inde önemli düzeyde
düflerek yüzde 3,8 olmufltur. 

Tablo.8 Türkiye’de ‹flsizlik ve ‹flgücüne Kat›l›m
Oran› (1992 – 2003)20

3.2. Türkiye’de Kiflisel Gelir Da¤›l›m›

Fonksiyonel gelir da¤›l›m› ölçütü genel bir da¤›l›m›
ifade etmektedir. Çünkü hanehalk› bir yandan ücret geli-
ri elde ederken di¤er yandan sahip oldu¤u hisse senetle-
ri üzerinden kar geliri, yine sahibi oldu¤u arazilerden ta-
r›m geliri veya bankadaki mevduatlar› üzerinden faiz ge-
liri sahibi olmas› mümkündür. Ailenin temel faaliyet ala-
n› veya aile reisinin ifline bakarak de¤erlendirmek yeter-
siz bir analiz olacakt›r. Tam da bu aflamada bireylerin
veya Türkiye’de oldu¤u gibi hanehaklar›n›n kullan›labilir
gelirlerine ve harcama alanlar›na bakarak sahip oldukla-
r› gelir düzeyleri ve harcamalar›n›n çeflitli harcama ka-
lemlerine tahsislerine bakarak bireysel gelir da¤›l›m›
analizi yap›lmaktad›r. Bu analizin daha gerçekçi sonuç
elde etmek aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤u aç›kt›r. 

Bu bölümde, özellikle D‹E taraf›ndan yap›lan 1987,
1994 ve 2002 y›llar›ndaki gelir da¤›l›m› araflt›rmalar› re-
ferans al›narak 1990’l› y›llardan itibaren Türkiye’de ge-
lir da¤›l›m›n›n de¤iflmesinde etkili olan faktörler ve gelir
da¤›l›m›n›n niteli¤i analiz edilecektir. Bu araflt›rmalar›n
temel al›nmas›nda hem kullan›lan yöntemlerin hem de
örneklem kütlesi bir birine yak›n olan bu tür gelir da¤›l›-
m› araflt›rmalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› daha sa¤l›kl› de¤er-
lendirmeye olanak sa¤layacakt›r. 1987 gelir da¤›l›m›
araflt›rmas›n›n Türkiye geneline iliflkin elde edilen sonuç-
lar, 1994 araflt›rmas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda gelir da¤›l›-
m›nda önemli düzeyde bir bozulma oldu¤u gini katsay›-
s›n›n büyümesinden aç›k bir flekilde gözlenmektedir. Ge-
lir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in artmas›n›n nedenlerine ba-
k›ld›¤›nda bunun daha çok kentsel bölgelerdeki bireysel
gelir da¤›l›m› eflitsizli¤inden kaynakland›¤› aç›k bir flekil-
de görülmektedir. Nitekim 1987 araflt›rmas›nda kentsel
bölgelerdeki en yüksek gelirli nüfusun yüzde 5’lik kesimi
gelirin yüzde 23,82’sini elde ederken, ayn› kesimin 1994
araflt›rmas›nda elde etti¤i pay yüzde 33,84 düzeyine
yükselmifltir.  Bu geliflmeye paralel olarak Türkiye gene-
linde nüfusun en yüksek gelirli yüzde 5’lik k›sm›n›n gelir-
den ald›¤› pay s›rayla yüzde 23,01’den yüzde 30,34’e
yükselmifltir. Her ne kadar k›rsal kesim kendi içinde ada-

19 ‹SO, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu, Özel Say›, ‹SO Yay›nlar›, 2003 Eylül, s.183.
20 D‹E, Nüfus ve Kalk›nma Göstergeleri, http://nkg.die.gov.tr/2005, 2005e.
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letli bir gelir da¤›l›m› görünümü arz etmekteyse de, as-
l›nda kentsel ve k›rsal kesimlerin nüfusu ile elde etti¤i
gelirler karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemli düzeyde bir eflitsizlik-
le karfl›lafl›lmaktad›r. Nitekim kentsel yerlerde yaflayan
hanehalklar›n›n toplam içindeki pay› yüzde 56,2 iken ge-
lirden ald›klar› pay yüzde 68,9’dur. K›rsal kesimdeki ha-
nehalklar›n›n toplam içindeki oran› yüzde 43,8 iken ge-
lirden ald›klar› pay yüzde 31,1 düzeyinde bulunmakta-
d›r.21 Benzer flekilde 2002 y›l›ndaki gelir da¤›l›m› sonuç-
lar› 1994 araflt›rmas›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda elde edilen
sonuçlardan bir iyileflme oldu¤u görülmektedir. Kentsel
bölgelerde gelir da¤›l›m›nda daha h›zl› bir iyileflme oldu-
¤u aç›k bir flekilde görülmektedir. ‹fade edilen bu dönem-
de k›rsal kesimde gelir da¤›l›m›nda bir iyileflmeden daha
çok bir kötüleflme oldu¤u gini katsay›s›na bak›larak tes-
pit edilmektedir. K›rsal kesimde gelir da¤›l›m›nda eflitsiz-
li¤in artmas›n›n en önemli nedeni, tar›msal iflletmelerde-
ki eflitsiz da¤›l›m oldu¤u bilinmektedir. Bu dönemde ta-
r›msal kesime dönük kamusal desteklerde önemli düzey-
de k›s›tlamalara gidildi¤i görülmektedir.  

Tablo.9 Türkiye’de Gelir Da¤›l›m›n›n Görünümü22

Daha öncede ifade edildi¤i gibi bireysel gelir ile e¤i-
tim durumu aras›nda önemli say›labilecek bir iliflki bu-
lunmaktad›r. Nitekim e¤itim durumu yükseldikçe birey-
lerin elde ettikleri gelir düzeyi h›zla yükselmekte ve dü-
flük gelire mahkûm olma açmaz›ndan önemli ölçüde kur-
tulmaktad›rlar. Nitekim yap›lan araflt›rmalarda yükse-
kokul-fakülte mezunlar› ile ilkokul mezunlar› aras›ndaki
gelir fark›n›n ortalama olarak 4 kat oldu¤u bir tespit
edilmifltir. Bu ba¤lamda Türkiye’de gelir eflitsizli¤inin
halen çok önemli ve yerleflik olarak yer almas›n›n en
önemli nedeni halen yaflayan nüfusumuzun yaklafl›k yüz-
de  50’lik k›sm›n›n ilkokul mezunu olmas›d›r. Daha da
kötüsü ise okur-yazar olmayanlar ile okur-yazar olup da
bir okul bitiremeyenlerin toplam nüfus içindeki oran›,
yaklafl›k olarak yüzde 15 düzeyindedir.  Türkiye’deki ifl-
gücünün e¤itim düzeyine bak›ld›¤›nda, 2004 y›l› için yüz-
de 63’ünün lise alt› e¤itim düzeyine sahip olduklar› gö-
rülmektedir. Buna karfl›n yüksek okul mezunu olanlar›n
oran›n›n ise ancak yüzde 11 düzeyinde oldu¤u görülmek-
tedir.23 Bu oran geliflmifl ülkelerde yüzde 35’in üzerinde-
dir. Türkiye’de ortaya ç›kan bu manzara hem bireylerin
gelirlerinin düflük kalmas›na hem de gelirin artan düzey-
de bu tür düflük e¤itim düzeyi alm›fl genifl kitleler aleyhi-
ne bozulmas›na neden olmaktad›r. Bu olgu geliflmifl ülke-

ler ile ülkemiz aras›ndaki belki de en temel sorunu teflkil
etmektedir. 

Bireysel gelir da¤›l›m›n›n önemli di¤er cephesi ise bi-
reylerin veya hanehalk›n›n elde ettikleri geliri hangi ka-
lemlere nas›l tahsis ettikleridir. Türkiye’de gelire göre tü-
ketim harcamalar›n›n da¤›l›m› Tablo 10’da görülmekte-
dir. Tablo incelendi¤inde dikkati çeken en temel husus,
düflük gelir guruplar›ndaki hanehalk›n›n g›da ve bar›nma
ihtiyaçlar›na bütçelerinin yaklafl›k yüzde 70’ini ay›r›r-
ken, yüksek gelir gurubundaki hanehalk›n›n ise yaklafl›k
olarak yüzde 45’ini tahsis etmesidir. Ayr›ca bireylerin
yaflam kalitesini ve ekonomik üretkenli¤ini belirleyen ha-
berleflme, e¤itim, lokanta – otel, e¤lence ve kültür gibi
di¤er baz› kalemlere düflük gelirli kesimlerle yüksek ge-
lirli kesimlerin aile bütçelerinde tahsis ettikleri paylar
aras›ndaki fark yüzde 100’ün üzerinde bulunmaktad›r.
Bu manzara asl›nda yoksullu¤un neden baz› kesimlerin
kaderiyken, zenginli¤in kal›tsal (!) oldu¤unu belli ölçüde
aç›klamaktad›r. Daha ayr›nt›l› bir analiz e¤itim kalemine
tahsis edilen kaynaklar için yap›labilir. Nüfusun en yok-
sul kesimi gelirinin ancak yüzde 0,4’ünü e¤itim için ay›r-
makta iken en zengin kesimi ise gelirinin yüzde 2,2’lik
k›sm›n› bu amaç için ay›rmaktad›r. Aradaki fark 5 kat›n
üzerindedir. Di¤er önemli bir husus ise Türkiye’de düflük
gelirli kesimlerin tüketim harcamalar› için ayl›k ay›rd›¤›
toplam kaynak 2002 y›l›nda yaklafl›k 937 YTL iken yük-
sek gelirli kesimlerin 3 836 YTL’lik bir kaynak ay›rmas›-
d›r.24 Tutar üzerinden ayn› karfl›laflt›rma yap›lacak olur-
sa, düflük gelirli kesimde yer alan bir aile e¤itime yakla-
fl›k olarak 4 YTL kaynak tahsis ederken, yüksek gelirli bir
hane ortalama 84 YTL düzeyinde kaynak ay›rmaktad›r.
Aradaki fark›n 20 kattan fazla oldu¤u aç›k bir flekilde
görülmektedir. E¤itimin önemli düzeyde kamu kaynakla-
r› ile finanse edildi¤i böylesi bir kalemde bu düzeyde bir
fark ortaya ç›k›yor ise di¤er kalemlerde bu fark›n daha
da derin olabilece¤i öngörülebilmektedir. 

Tablo.10 Türkiye’de Gelire Göre Tüketim Harca-
malar›n›n Da¤›l›m› (yüzde )25

21 DPT, Gelir Da¤›l›m›n›n ‹yilefltirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, DPT yay›n no 2599, Ankara, 2001, ss.17-18.
22 D‹E, Hanehalk› Gelir ve Tüketim Harcamalar› Anketi Gelir Da¤›l›m› 1987, Ankara, 1990, s.80;  D‹E, 2002 Hanehalk› Bütçe Anketi Gelir Da¤›l›m› Sonuçlar›, Haber Bülteni,
Kas›m 2003.
23 D‹E, Hanehalk› ‹flgücü Anketi 2004 Y›l› Sonuçlar›, Haber Bülteni, Mart 2005, 2005b, s.3.
24 D‹E, Hanehalk› Bütçe Araflt›rmas› 2002, D‹E yay›n no 2955, Ankara, 2005f, s.7.
25 D‹E, 2005f, s.6; D‹E, 1997,s.86
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Türkiye’de 1980’li y›llardan sonraki dönemlerde gelir
da¤›l›m› eflitsizli¤indeki art›fl ithalat kompozisyonunun
bozulmas›nda etkili olmufltur. Nitekim 1980’den 2004’e
ithal mallar içinde tüketim mallar›n›n pay› önemli düzey-
de artarak s›rayla yüzde 2,2’den yüzde 12,4’e yükselmifl-
tir.26 Bu geliflme bir yandan ithalata ba¤›ml› bir tüketim
kal›b›na dönük yaflayan yüksek gelir kategorisindeki bi-
reylerin harcamalar›n› daha da artt›r›rken, di¤er yandan
Türkiye’nin önemli bir sorunu olan d›fl aç›k sorunun yer-
leflik bir sorun haline gelmesinde rol sahibi olmufltur. Ge-
lir eflitsizli¤i toplumun belirli bir kesimi için lüks yaflam
anlam›na gelmektedir. Bu sorun temel tüketim mallar›
üretimini veya ithalat›ndan daha çok lüks mallar›n üreti-
mi ve ithalat›n› do¤uracakt›r. Bu sorunun köklü bir flekil-
de çözümü gelir da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesinden geçmek-
tedir.  

Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n bu kadar eflitsiz olmas›-
na ra¤men, önemli ölçüde herhangi bir toplumsal soru-
nun ç›km›yor gözükmesi, bireylerin gelirleri d›fl›nda har-
cama güçlerini etkileyen faktörler ile toplumsal dayan›fl-
ma faaliyetlerine dayanmaktad›r. Özellikle k›rsal kesim-
de öztüketim kaynaklar› yani ailelerin bahçesinden veya
tarlas›ndan elde etti¤i ürünlerle geçimini temin etmesi
ile kentlerde yaflayan bireylerin k›rsaldan telafi edici ve-
ya tamamlay›c› kaynak temin etmesi gelir eflitsizli¤inin
toplumsal bir bunal›ma dönüflmemesinde önemli düzey-
de rol sahibi oldu¤u bilinmektedir. Bu tür ayni gelir ka-
lemlerinin hanelerin bütçesindeki yerinin önemi son y›l-
larda giderek azald›¤› gözlenmektedir. Baflka bir ifadey-
le ayni gelirin gelir da¤›l›m› üzerindeki etkisi her ne ka-
dar giderek azalmaktaysa da önemli bir fonksiyon icra
etti¤i gözlenmektedir. Nitekim 1987 gelir da¤›l›m›nda
toplam kullan›labilir gelirin yüzde 9’u ayni gelir iken,
1994 gelir da¤›l›m›nda ayn› gelirin toplam kullan›labilir
gelir içindeki pay› yüzde 1,2 düzeyine düflmüfltür.27 Ayni
gelirin gelir da¤›l›m›n› iyilefltirici katk› yapt›¤› aç›k bir
flekilde görülmektedir. Nitekim 1987 gelir da¤›l›m› arafl-
t›rmas›nda sadece nakdi gelir da¤›l›m› dikkate al›nd›¤›n-
da gini endeksi 0,468 iken, nakdi art› ayni gelir dikkate
al›nd›¤›nda gini endeksi 0,462 düzeyine düflerek gelir da-
¤›l›m› üzerinde iyilefltirici bir etki ortaya koymaktad›r.
1994 araflt›rmas›nda ifade edilen gini endeksi s›rayla
0,471’den 0,468 düzeyine oldukça mütevaz› bir de¤ifli-
me yol açm›flt›r. Özellikle düflük gelir guruplar›nda yer
alan hanelerin gelirlerinin içinde k›rsaldan gelen tamam-
lay›c› veya telafi edici gelirler, ailenin yaflamsal kalitesi-
ni art›rmas›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu tür ge-
lirin 7 y›ll›k bir zaman diliminde bu kadar h›zl› düflmüfl
olmas› birçok yönden düflündürücüdür. ‹lk bak›flta k›rsal
kesimin reel gelirlerindeki azalma ve flehirleflme oran›n›n
yükselmesinin bunda etkili olabilece¤i ifade edilse bile
bu konuda daha ayr›nt›l› araflt›rmalar yapmakta yarar
bulunmaktad›r.  

Gelir da¤›l›m› sorunun toplumsal bunal›mlara dönüfl-
mesini engelleyen di¤er önemli bir faktör ise toplumsal
yard›mlaflma eylemlerinin icra etti¤i rolledir. Makro eko-
nomi politikalar›nda özellikle 1980 sonras› dönemde li-
beral ekonomi politikalar› benimsenmifl ve bu ekonomi
politikalar› bireylerin günlük ekonomik tutumlar›n›n de-
¤iflmesinde etkili olmufltur. Ülkemizde uygulanan bu po-
litikalar›n bireylerin veya hanelerin toplumsal yaflamda
sosyal iliflki a¤lar›n›n önemli bir arac› olan toplumsal
yard›mlaflma tutumunu ne ölçüde etkiledi¤i ayr› bir arafl-
t›rma konusudur. Aç›k olan husus ise ülkemizde kamu
kaynakl› sosyal transferler d›fl›nda, bireysel veya kurum-
sal nitelikteki dernek, vak›f veya bireysel giriflimler ara-
c›l›¤› ile düflük gelirli yoksul kesimlere dönük sosyal yar-
d›mlaflma faaliyetlerinin önemli roller icra etmekte ol-
duklar›d›r. Bu tür giriflimlerin bir k›sm› son dönemde kit-
le iletiflim araçlar› ile kamuoyu taraf›nda bilinmektedir.
Örne¤in “Deniz Feneri”, “Kimse Yok mu” gibi program-
lar veya giriflimler toplumsal yard›mlaflma duygusunun
toplumdaki bireylerde ne kadar güçlü ve etkili oldu¤unu
göstermektedir. Bu tür giriflimler arac›l›¤› ile küçümsen-
meyecek miktarda kaynaklar oluflturulmakta ve yoksul
kesimlere transfer edilmektedir. Benzer flekilde dinsel
yükümlülükler aras›nda yer alan ve yoksula yard›m et-
meyi teflvik eden gelenekler toplumsal yard›mlaflma e¤i-
limlerini güçlendirmektedir. “‹ftar Çad›rlar›” olarak isim-
lendirilen organizasyonlar yine önemli sosyal yard›mlafl-
ma giriflimleri olarak analiz edilebilir. Bütün bu ve ben-
zeri giriflimler, birkaç yönden önemlidir. Öncelikle bu tür
giriflimler yerel giriflimler olmas› nedeniyle asimetrik bil-
gi sorunu düflük düzeyde ortaya ç›kaca¤› için gerçek yok-
sullar›n tespiti ve yard›mlar›n bu kesimlere ulaflt›r›lma-
s›nda etkili olmaktad›r. Anadolu’da “yoksula yard›mda
öncelikle yak›ndan baflla” biçimindeki ifade asl›nda asi-
metrik bilgi sorunundan kaynaklanan baflar›s›zl›klar›
önemli ölçüde engelleyen bir rol icra etmektedir. Yard›m-
laflma gönüllülük esas›yla yap›lmaktad›r, yard›m yapa-
cak bir kifli öncelikle en yoksul durumdakine yard›m›n›n
ulaflmas›n› arzu edecektir. “Yard›ma yak›ndan baflla”
ifadesi yard›m yap›lacak kiflinin durumunu en iyi, en ya-
k›n›ndaki bilir. Bu kiflinin ne düzeyde muhtaç oldu¤unu
da en iyi o tespit edecektir. Di¤er bir husus ise bu tür
yard›mlar bir ba¤›ml›l›k hissi oluflturmayaca¤› için aile
mümkün olan en k›sa zamanda bu tür bir yoksulluk du-
rumdan kurtulman›n yolunu bulma aray›fl› içinde olacak-
t›r.  Bütün bu nedenlerle gönüllülük zeminindeki sosyal
yard›mlaflma giriflimleri bat› toplumlar›nda ekonominin
yaklafl›k yüzde 5’lik k›sm›n› oluflturdu¤u düflünüldü¤ün-
de, bu tür giriflimlerin ülkemiz için öneminin giderek ar-
taca¤›n› öngörmek hatal› olmayacakt›r. Bu konuda daha
ayr›nt›l› analizlere (fian ve Bilen, 2004) ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r.  

26 DPT, 2005; D‹E, Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2004, D‹E yay›n no: 2945, Ankara, 2005c, s.276.
27 TÜS‹AD, Türkiye’de Bireysel Gelir Da¤›l›m› ve Yoksulluk, Yay›n No: 295, ‹stanbul, 2000, s.46.
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3.3. Türkiye’de Sektörel Gelir Da¤›l›m›

Türkiye’de gelir da¤›l›m› sorununun yerleflik bir nite-
lik arz etmesinin en önemli nedeni, ekonomide gerek is-
tihdam›n gerekse milli gelirin oluflumunda sektörlerin et-
kin olmayan da¤›l›m›d›r. Türkiye’de en önemli sorun, ta-
r›m kesiminde faaliyet gösteren nüfusun halen oldukça
yüksek düzeyde bulunuyor olmas›d›r. Örne¤in ABD’de
tar›mda istihdam edilen iflgücünün toplam istihdama
oran› yaklafl›k olarak yüzde 2 düzeyinde iken ülkemizde
bu oran›n oldukça yüksek oldu¤u Tablo 11’de aç›k bir fle-
kilde görülmektedir. Üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z AB ülke-
lerinde bu oran yüzde 5 düzeylerindedir. Tar›m sektörü-
nün düflük düzeyde katma de¤er yaratmas›na karfl›n
önemli düzeyde istihdam bar›nd›r›yor olmas›, gelir da¤›-
l›m› eflitsizli¤inin en önemli kayna¤›n› oluflturmaktad›r.
Bu manzara de¤iflmedikçe Türkiye’de gelir da¤›l›m›nda
önemli düzeyde iyileflme beklemek do¤ru olmayacakt›r.
Gelirin sektörel da¤›l›m› aç›s›ndan yine geliflmifl ülkeler-
le iliflkilendirdi¤imizde dikkat çeken di¤er bir husus ise
hizmetler sektörünün gerek milli gelirin oluflumu gerekse
istihdamdaki pay›nda  oldukça önemli rol sahibi oldu¤u-
dur. Örne¤in ABD’deki istihdam›n yüzde 75’i hizmetler
sektöründe yer almaktad›r.28 AB ortalamas› da bu düzey-
de olmasa da yüzde 65,2 gibi yüksek bir düzeyde yer al-
maktad›r. Ülkemizde ise bu oran›n halen yüzde 50’nin al-
t›nda oldu¤u görülmektedir. Bilgi ça¤›nda en h›zl› katma
de¤erin ve istihdam›n geniflledi¤i bu sektörün gelifltiril-
mesi hiç flüphesiz e¤itim sektörüne gerekli ilginin veril-
mesinden geçmektedir. Bu konuda ülkemizdeki gösterge-
lerin geliflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda durumunun
hiçte iç aç›c› olmad›¤› bilinmektedir. 

Sektörel gelir da¤›l›m›n› en etkin flekilde iyilefltirme-
nin yolu, e¤itim olanaklar›n› güçlendirerek k›rsaldaki
fazla nüfusun nitelik düzeyini artt›rarak sanayi ve hiz-
metler sektörüne tafl›makt›r. Bu ba¤lamda halen e¤itim
alt yap›s›nda önemli düzeyde yetersizliklerin oldu¤u böl-
geler veya flehirlerimizin bu türden sorunlar›n›n çözül-
mesi için kamunun önemli düzeyde kaynak tahsis etme-
si hayati önem arz etmektedir. ‹çinde yaflad›¤›m›z gün-
lerde kamu bütçesinin en yüksek pay›n›n Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’na tahsis ediliyor olmas› dikkate de¤er bir gelifl-
me olsa da, özellikle orta ö¤retimde ara elaman tedariki-
nin alt yap›s›n›n güçlendirilmesi ve düflük gelir grupla-
r›ndaki ailelerin çocuklar›n› ödüllendirecek yöntemlerle
bu tür e¤itim düzeylerinin sunulmas›n›n çok yönlü eko-
nomik getirilerinin olaca¤› aç›kt›r. 

Tablo.11 Sektörlerin Milli Gelirdeki Pay› ve ‹stih-
dam›n Sektörel Da¤›l›m› (yüzde)29

Bütün dünyada birkaç nedenden dolay› tar›m sektö-
rü desteklenmektedir. Bunlardan biri tar›m sektörünün
insanlar›n yaflamsal varl›klar›n› devam›n› mümkün k›lan
stratejik bir sektör oldu¤udur. Di¤eri ise hemen genel
olarak tar›m ürürlerinin fiyatlar› göreceli olarak daha
yavafl artmas›ndan dolay› iç ticaret hadleri bu sektör
aleyhine geliflmesidir. Bu ve benzer nedenlerden dolay›
tar›m sektöründe yoksulluk riskini azaltmak için tar›m
sektörü kamusal kaynaklarla desteklenmektedir. Nite-
kim OECD ülkelerindeki çiftçilere dekar bafl›na 36 dolar
düzeyinde do¤rudan gelir deste¤i verilmektedir. Türki-
ye’de ise dekar bafl›na yap›lan ödeme ancak 5 dolar dü-
zeyindedir. Destekleme politikas›na göre 1 dönüm ile
1999 dönüm araziye sahip olan çiftçiler sahip olduklar›
arazi miktar› üzerinden geri dönüflsüz hibe fleklinde des-
teklenmektedirler. Türkiye’de tar›msal iflletmelerin yüz-
de 68’i 50 dönümün alt›ndaki arazi büyüklü¤üne sahip
olduklar› dikkate al›nd›¤›nda, bu iflletmelere/ailelere ya-
p›lacak ödemelerin oldukça mütevaz› oldu¤u söylenebi-
lir.   

3.4. Türkiye’de Bölgesel Gelir Da¤›l›m›

1994 gelir da¤›l›m› verilerinden elde edilen bulgulara
göre bölge içi gelir da¤›l›m› nispeten adaletli olan bölge-
ler az geliflmifllikleriyle bir adalet sunar gözükmektedir-
ler. Nitekim oldukça az geliflmifl olan Do¤u ve Güney Do-
¤u Anadolu bölgelerinde gini endeksi s›rayla 0,37 ve
0,38 düzeyinde yer al›rken, bunlar d›fl›ndaki bütün böl-
gelerde gini endeksi 0,44 ve üzerinde de¤erler almakta-
d›rlar. Bölge içinde gelir da¤›l›m›n›n adil olmas› sorunun
anlafl›lmas› için yeterli olmamakta hatta çarp›kl›¤›n göz
ard› edilmesine bile neden olabilir. O nedenle bölgesel
geliflmiflli¤in anlafl›lmas› bu konunun anlafl›lmas› için da-
ha yararl› olacakt›r. 

28 UNDP, 2005, s.311.
29 D‹E, Ekonomik Göstergeler 2004. Ankara: D‹E Yay›n›, 2005a, ss.13, 215; DPT, 2001, ss.21-24.
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Tablo.12 Bölgelerin Geliflmifllik Endeks De¤erleri
(1998 ve 2003)30

Ülkemizde gelir da¤›l›m› sorununu daha da derinlefl-
tiren ve çeflitli sosyal hatta siyasal problemlere neden
olan di¤er bir sorun ise gelirin ülkemizdeki co¤rafi da¤›-
l›m›nda gözlenen eflitlikten oldukça uzak görünümüdür.
Geliflmifl bölgeler ile az geliflmifl bölgeler aras›ndaki far-
k›n artan düzeyleri, göç ve flehircilik problemine ve suç
ifllemeye e¤ilimli olma gibi çok çeflitli problemlere neden
oldu¤u gözlenmektedir. Bölgeler aras› eflitsizli¤in en de-
rin oldu¤u bölgeler, Tablo 12’de de görülece¤i gibi Mar-
mara bölgesi ile Do¤u Anadolu bölgesi aras›nda bulun-
maktad›r. Türkiye ortalamas›n›n 0 (s›f›r) eflit oldu¤u bir
endeks de¤eri ekseninde bölgelerin geliflmifllik düzeyleri
1996 ve 2003 y›llar› için tespit edilmifltir. Türkiye’nin
ekonomik geliflmiflli¤ini büyük ölçüde borçlu oldu¤u böl-
ge Marmara bölgesidir. Bu bölgenin d›fl›nda Ege, ‹ç Ana-
dolu ve Akdeniz bölgeleri düflük de olsa Türkiye ortala-
mas›ndan yüksek bir geliflmifllik düzeyine sahip gözük-
mektedir. Aç›k olan husus ise bunlar d›fl›nda olan Kara-
deniz bölgesinin nispeten, fakat Güneydo¤u Anadolu ve
Do¤u Anadolu bölgelerinin aç›k bir az geliflmifllik sorunu-
na muhatap durumda olduklar› gözlenmektedir. Bu soru-
nu daha da vahim k›lan husus, ifade edilen zaman dili-
minde bölgelere göre geliflmifllik fark›n›n azalm›yor ol-
mas›d›r. Hatta kimi bölgeler için durum ya daha da kö-
tüleflmekte ya da olumlu bir geliflme gösteremeyecek ni-
telik arz etmektedir. Bölgeler aras› geliflmifllik artt›kça
toplumsal yaflamda birçok sorun ya da karmafla ortaya
ç›kmaktad›r. Nitekim Türkiye ortalamas›ndan daha dü-
flük geliflmifllik göstergesine sahip olan bu bölgeler gelifl-
mifl olan bölgelere büyük ölçüde göç veren bölgeler ol-
makta ve geliflmifl olan bölgeler ise yeni göçmenlerin be-
raberinde getirdi¤i birçok komplike problemlere muha-
tap olmaktad›rlar.  

Tablo 13’de bölgelerin GSY‹H’deki katk› paylar›na
bak›ld›¤›nda yukar›daki izahlar› teyit eden bir geliflme
daha çarp›c› bir flekilde görülmektedir. Türkiye için kifli
bafl›na gelirin Türkiye için 10 olan endeks de¤eri ortala-
may› ifade etmektedir. Yine geliflmifl bölgelerde kifli ba-
fl›na gelir h›zla artarken, az geliflen bölgelerde ise bu en-
deks de¤eri h›zla düflerek özellikle yukar›da ifade edilen
az geliflmifl olan bölgelerde Türkiye ortalamas›n›n yar›s›-
n›n alt›na düflmektedir.  

Tablo.13 Bölgelerin GSY‹H’ye Katk› Paylar›, Kifli
Bafl›na GSY‹H’deki Endeks De¤eri ve Nüfustaki Pay›
(2003)31

Yukar›da bölgeler baz›nda yap›lan analiz biraz daha
derinlefltirilerek iller baz›nda yap›ld›¤›nda en fazla gelifl-
mifl olan ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir illeri ile son derece az
geliflmifl olan baz› illerin geliflmifllik düzeyleri s›ralama-
s›, kifli bafl›na gelir ve endeks de¤erleri verilmektedir.
Tablo 14’te, en geliflmifl olan ilimizdeki kifli bafl›na gelir
ile en az geliflmifl olan ilimizde kifli bafl›na gelir fark› 6
kattan fazlad›r. Bu durum bölgeler aras› gelir da¤›l›m›-
n›n oldukça derin oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Önce-
likle bu fark›n meydana gelmesinde etkili olan nedenler
dikkatle incelenip tespit edilmeli ve bu sorunun hafifle-
tilmesi için etkin yöntemler gelifltirilmelidir.  

Tablo.14 Türkiye’deki Baz› ‹llerin Geliflmifllik S›ra-
lamas› ve Kifli Bafl›na Gelir32

30 D‹E, 2002 Hanehalk› Bütçe Anketi Gelir Da¤›l›m› Sonuçlar›, Haber Bülteni, Kas›m 2003, s.78.
31 DPT, 2003, ss.4-5; D‹E, 2005c, ss.59-63.
32 DPT, 2003a, s.55; DPT, 2003b, s.590.
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Bölgeler aras› geliflmifllik fark›n› veya gelir eflitsizli-
¤ini azaltmak için bir yandan yat›r›mlar›n da¤›l›m›n› de-
¤ifltirmek, di¤er yandan alt yap› yat›r›mlar›n› gelifltirmek
gerekmektedir. Bölgeler aras› yat›r›m/üretim fark›n›
azaltma konusunda kifli bafl›na geliri 1500 dolar veya
daha az olan illerde gelir vergisi stopaj› teflviki, sigorta
pirimi iflveren paylar›nda teflvik, bedelsiz yat›r›m yeri
tahsisi ve enerji deste¤i gibi teflvik tedbirleri 2004 y›l›
bafl›nda yürürlü¤e konulmufltur. Bu uygulama ile bölge-
ler aras› geliflmifllik fark›n› azaltmak amaçlanm›flt›r. Bü-
tün bu teflviklere ra¤men bölgeler aras› gelir ve üretim
eflitsizli¤i halen devam etmektedir. Bu konuda, sadece
özel sektörü motive edici yöntemlerin yerine daha köklü
ad›mlar at›lmal› ve yöntemler benimsenmelidir. K›sa va-
dede birçok fley yap›labilir. Fakat kal›c› çözüme uzun va-
dede alt yap› yat›r›mlar›na yo¤unlafl›larak ulafl›labilir.
Bu ba¤lamda e¤itim, sa¤l›k, temel altyap› hizmetleri gi-
bi alanlar›n gelifltirilmesi veya bölgelere eflit derecede
sunulmas› bölgeler aras› geliflmiflli¤i azaltmaya önemli
düzeyde katk› sa¤layaca¤› aç›kt›r. 

3.5. Türkiye’de Gelir Da¤›l›m› Sorunu ve Kamu-
nun Rolü 

1980’li y›llarda uygulanan ekonomi politikalar›n›n
gelir da¤›l›m›n›n iyileflmesine katk› sa¤lamaktan ziyade
daha da bozulmas›na neden olacak geliflmelere zemin
haz›rlam›fl oldu¤u daha önceki bölümlerde tespit edil-
miflti. Kamu kesimi taraf›ndan uygulanan ekonomi poli-
tikalar›n›n 1990’l› y›llar boyunca bu yöndeki geliflmeyi
daha da h›zland›rd›¤›n› birçok ekonomik parametre izle-
nerek teyit edilmektedir. Öncelikle devletin ekonomideki
rolü çarp›c› bir biçimde istihdam›n genifllemesini teflvik
etmekten daha çok istihdam› daralt›c› bir flekilde fonksi-
yon icra etmifltir. Bu tespit birkaç göstergeden hareketle
ifade edilmektedir. Nitekim 1989 y›l›ndan itibaren top-
lam kamu harcamalar› içinde hem personel harcamalar›
hem de yat›r›m harcamalar› yaklafl›k yar› yar›ya düflen
bir geliflme göstermifltir. Bunlara karfl›n transfer harca-
malar› h›zla yükselmifltir. Kamu kesiminin toplam harca-
malar› içinde transfer harcamalar›n›n artmas›nda ola-
¤an beklenti, bu ödemelerin yoksullara yap›ld›¤› fleklin-
dedir. Dolay›s›yla yoksullu¤u azalt›c› veya gelir da¤›l›m›
sorununu hafifletici etkileri beklenmektedir. Ancak
transfer kalemleri dikkatle incelendi¤inde gözlenen hu-
sus, bu tür ödemelerin önemli bir k›sm›n› faiz ödemeleri-
nin oluflturdu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla yüksek kamu
kesimi borçlanma gereksinimi birkaç yönden gelir da¤›l›-
m›n›n düflük gelir gruplar› aleyhine geliflmesine neden ol-
mufltur. Yüksek düzeydeki borçlanma gereksinimi, bir
yandan zaten yetersiz olan tasarruflar›n h›zla kamuya
aktar›lmas›na yol açm›fl ve böylece özel kesimin yat›r›m-
lar›n› finanse etmek için ihtiyaç duyaca¤› fon kaynakla-
r› daralm›fl olmaktad›r. Di¤er taraftan kamu kesiminin

yüksek düzeydeki fon talebi faizlerin yükselmesine ve
özel kesimin d›fllanmas›na neden olmaktad›r. 

Tablo.15 Kamu Kesiminin Gelir Kaynaklar› ve Har-
camalar›n›n Genel Görünümü (1989-2003)33

Literatürde “Crowding Out Effect” olarak bilinen bu
sorun, Türkiye’de özellikle 1990’l› y›llar ve sonras› için
aç›k bir flekilde gözlenmifltir. Bu dönemde özel kesim ya-
t›r›m yapma konusunda önemli düzeyde bir isteksizlik
göstermifltir. Öyle ki, ‹SO taraf›ndan Türkiye’deki ilk 500
büyük iflletmenin faaliyet d›fl› gelirlerinin ifade edilen dö-
nemde h›zla art›flm›fl oldu¤u aç›k bir flekilde Tablo 16’da
görülmektedir. Özellikle kriz y›llar› olarak bilinen 1999
ve 2001 y›llar›nda bu tür gelirler h›zla artarak yüzde
yüzlerin çok üzerine ç›kt›¤› görülmektedir. Faaliyet d›fl›
gelir kaleminin hemen hemen tamam›n›n iflletmelerin fa-
iz gelirlerinden elde etti¤i kazançlar oldu¤u bilinmekte-
dir. ‹flletmelerin ola¤an faaliyet alanlar›ndaki karlardan
çok daha fazla kamudan ald›klar› k›ymetli kâ¤›tlardan
(tahvil, bono gibi) faiz kazanc› elde ettikleri görülmekte-
dir. ‹flletmeler elde ettikleri kazançlar› yeni yat›r›m alan-
lar›na yönlendirip istihdam yaratmaktansa kolay ve ris-
ki en az olan alanlardan büyük kazançlar elde etmek için
bu tür alanlara yönelmifllerdir. Bütün bu geliflmeler bir
yandan zaten yüksek olan iflsizli¤in yüksek düzeyde se-
yir etmesine neden olmufl di¤er yandan yüksek gelir
gruplar›na yüksek düzeydeki faiz transferleri hem gelir
da¤›l›m›n› bozmufl hem de gelecek nesillerin üzerine da-
ha yüksek bir kamu borç stoku aktar›lmas›na neden ol-
mufltur.  

33 DPT, 2005.
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Tablo.16 500 Büyük Sanayi Kuruluflu ‹çindeki
Özel Firmalarda Faaliyet D›fl› Kârlar›n Oran›34

Türkiye’deki bankalarda Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) De¤erlendirme Rapo-
ru’na (2003) göre, bankac›l›k sistemindeki 129.5 katril-
yon liral›k mevduat›n toplam 34 katrilyon 832 trilyon li-
ral›k k›sm›n›n 1 trilyon ve üzerindeki mevduat hesapla-
r›nda olduklar› görülmektedir. 1 Trilyon ve üzerindeki
mevduat hesab›na sahip olanlar›n 3 890 gerçek kifliye ve
4 563 tüzel kifliye ait oldu¤u görülmektedir. Bu hesaplar-
da yer alan 34 katrilyon 832 trilyon liral›k k›sm›n›n top-
lam mevduat içindeki pay› ise yüzde 26,6’d›r.35 Benzer
flekilde bu mevduat hesaplar›n toplam 75 milyon mev-
duat›n içindeki nispi a¤›rl›¤› oldukça düflük oldu¤u aç›k-
t›r.  Bu verilerden de anlafl›laca¤› gibi, toplumun çok kü-
çük bir kesimi kamunun yüksek faiz politikas›ndan yük-
sek kazançlar elde etmekte ve gelir da¤›l›m›n›n bu s›n›r-
l› toplum kesimi lehine transferine zemin haz›rlamakta-
d›r. Bütün bu geliflmeler zaten adaletsiz olan gelir da¤›-
l›m›n›n daha da bozulmas›na neden olmaktad›r. 

Kamu kesiminin içine düfltü¤ü bu yüksek düzeydeki
kamu finansman aç›klar› yüksek faiz politikas›na yol aç-
m›fl ve bu süreç bir tür yeni bir kaynak transfer sistemi-
ne dönüflmüfltür. 1999 ve 2001 y›llar›nda bu kaynak ak-
tar›m süreci ülke ekonomisini riske edecek krizlere ne-
den olmufltur. Krizle gelir da¤›l›m› aras›nda göz ard› edi-
lemeyecek iliflkiler bulunmaktad›r. Hiç flüphesiz ülkemiz-
deki krizin nedeni gelir eflitsizli¤i de¤ildir. Fakat 1929
Dünya Bunal›m›n›n en önemli nedenleri aras›nda servet
yo¤unlaflmas› an›lmaktad›r. Nitekim J.K. Galbraith
ABD’de meydana gelen krizi gelir yo¤unlaflmas›yla aç›k-
lamaktad›r. Galbraith’›n bu krizin nedenleri aras›nda
sayd›¤› di¤er befl olgu olan; büyük flirket yap›lar›n›n kö-
tü oluflumu, bankac›l›k sistemindeki zay›fl›k, ABD’nin d›fl
ticaret fazlas› vermesi ve ekonomide daralt›c› maliye po-
litikalar›n›n uygulanmas›ndan daha çok ABD’deki gelir
da¤›l›m› eflitsizli¤i sorununu ifade etmektedir. Nitekim
ifade edilen dönemde ABD’de nüfusun en zengin yüzde
5’inin gelirden ald›¤› pay yüzde 30’lar düzeyine ulaflm›fl-

t›. Kiflisel gelirler içinde faiz, kar ve rant gelirlerinin pa-
y› h›zla yükselmifltir. Bu dönemde bu gelirlerin toplam›-
n›n 1950’li y›llarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda ancak o dönemde-
ki pay›n yar›s›na ulaflmaktad›r. Bu durum, yüksek gelirli
kesimin elde etti¤i gelirle daha çok lüks mallar›n talebi-
ni geniflletmifl ve ola¤anüstü bir geliflmenin iflaretleri ge-
lince kolayca bu tür mallar›n talebinin k›s›labilmesi eko-
nomide talebin h›zla daralmas› ve kriz için uygun bir or-
tama zemin haz›rlam›flt›r. Galbraith’ten farkl› olarak
Hint kökenli Amerikan iktisatç›s› Ravi Batra,1929 Bü-
yük Bunal›m›na yol açan as›l etkenin, ABD ekonomisin-
de 1920’lerden bafllayarak giderek artan servet da¤›l›-
m›ndaki büyük eflitsizlik oldu¤u düflüncesindedir. Çünkü
servet birikiminin milli gelirden daha büyük olmas› bura-
da meydana gelecek bir sorunun daha kal›c› ve a¤›r so-
runlar›n ortaya ç›kmas›na neden olaca¤›n› ifade etmek-
tedir. Nitekim ABD’de 1920’lerde servet yo¤unlaflmas›
ola¤anüstü boyutlara yükselmifl oldu¤u görülmektedir.
1900 y›l›nda Amerikan ailelerinin yüzde 1’i ulusal serve-
tin yüzde 26’s›na sahipken, Büyük Bunal›m›n bafllad›¤›
y›l olan 1929’da ise söz konusu oran yüzde 36,3’e ulafl-
m›flt›r. Bu manzaran›n ortaya ç›kmas›nda etkili olan en
önemli faktörün 1921 ile 1928 y›llar› aras›nda siyasal
idarenin vergi düflürücü politikalar› oldu¤u ifade edil-
mektedir. ABD tarihinde baflka hiçbir zaman 1929 y›l›n-
da gerçekleflen bu ola¤anüstü servet eflitsizli¤i görülme-
di¤i belirtilmektedir. 1933 y›l›nda Büyük Bunal›m›n do-
¤al bir sonucu olarak, bu oran yüzde 28,3’e inmifltir.36

Kamu kesiminin gelir da¤›l›m› üzerinde olumsuz rol
icra etti¤i di¤er önemli bir alan da vergiler olmufltur.
1990’l› y›llardan sonra artan kamu aç›klar›n› vergi oran-
lar›ndaki art›fllarla kapatmaya çal›flm›flt›r. Fakat artan
vergi oranlar› ekonomide kay›t d›fl›na kaymaya neden ol-
mufltur. Nitekim bu dönemde kay›t d›fl› ekonomi üzerine
yap›lan birçok araflt›rmada, ülkemizdeki kay›t d›fl› eko-
nominin genel ekonomiye oran› yüzde 20 ile yüzde 45
aras›nda de¤iflmektedir. Tablo 15’te de görülece¤i gibi,
Türkiye’de dolayl› vergilerin toplam vergiler içindeki pa-
y› h›zla artarken buna karfl›n do¤rudan vergilerin oran›
azalmaktad›r. Dolays›z vergiler adaleti en az olan vergi-
lerdir. Sosyal adalet gere¤i yüksek gelirlilerden yüksek
vergi, düflük gelirli kesimlerden de düflük oranda vergi
al›nmas› gerekmektedir. Anayasas›nda Sosyal Hukuk
Devleti oldu¤u belirtilen Türkiye’de sosyal adaleti en de-
rinden yaralayan bu manzara gelir da¤›l›m›n›n bozulma-
s›nda da önemli düzeyde rol sahibi oldu¤u düflünülmek-
tedir. Ekonominin kay›t alt›na al›nmas› ve dolayl› vergi-
lerin pay›n›n daha düflük düzeylere tafl›nmas›nda yarar
görülmektedir.  

34 ‹SO, 1996, s.82; ‹SO, 2003, s.56.
35 Tar›k Y›lmaz, Milliyet Gazetesi, 12 Ekim 2003.
36 Mehmet Aslano¤lu, “ABD’de Servet Yo¤unlaflmas›n›n 1929 Büyük Bunal›m› Üzerindeki Etkisi”, UDÜ ‹‹BF Dergisi, Vol.19, 2001.
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4. DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE YOK-
SULLUK SORUNU

Gelir da¤›l›m›nda gözlenen eflitsizlik sorunu daha da
derinleflen bir biçimde karfl›m›za yoksulluk sorunu ola-
rak ç›kmaktad›r. Dünya genelinde yoksullar›n say›s› son
bir yüzy›l içinde önemli düzeyde azalmas›na ra¤men yok-
sulluk halen dünyam›z›n önemli bir sorunudur. Mutlak
yoksulluk düzeyi bir kiflinin günde 1dolar’la yaflamaya
mecbur olmas› gibi oldukça düflük bir gelir düzeyi al›n-
mas›na ra¤men, dünya nüfusunun halen önemli bir kesi-
mi yoksul durumdad›r. Ülkemizde mutlak yoksullar›n sa-
y›s› yüksek olmamas›na ra¤men yoksulluk sorunu ülke-
mizin önemli bir sorunudur. Özellikle yoksulluk birkaç
yönden kendini önemli bir sorun olarak göstermektedir.   

4.1. Dünyada Yoksulluk Sorunu

Dünya genelinde 1990’dan günümüze mutlak yoksul-
luk düzeyi yüzde 28’lerden yüzde 21 düzeyine düflmüfl-
tür. Küreselleflme ile ilgili olarak yoksullu¤u artt›rd›¤›
yönündeki toptan bak›fl aç›lar›n› do¤rulamad›¤› aç›k bir
flekilde görülmektedir. ‹fade edilen oran›n halen oldukça
yüksek olmas›, küreselleflme olgusunun bu konu ile ilgili
yine tart›fl›lmas› gere¤ini gündeme getirebilir. Fakat yok-
sullu¤u sadece küreselleflme ile ilgili bir sorun olarak de-
¤erlendirmek önemli düzeyde akademik bir analiz ol-
maktan uzakt›r. Yoksulluk sorununu en köklü bir flekilde
yenmenin yollar›ndan biri, ekonomik büyümeyi baflar-
makt›r. Bu ba¤lamda geliflmekte olan ülkelerdeki kifli ba-
fl›na ekonomik büyümeye bak›ld›¤›nda gözlenen durum
flöyledir: 1990’l› y›llarda bu ülkelerde ekonomik büyüme
ortalama yüzde 1,5 ve bu oran 1980’li y›llar›nkinden üç
kat daha yüksektir. 2000 y›l›ndan beri yine bu ülkelerde-
ki kifli bafl›na ekonomik büyüme yüzde 3,4 düzeyi ile ge-
liflmifl ülkelerdekinden iki kat daha yüksektir.37

Yoksullar›n dünyadaki da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda dik-
kat çeken husus, yoksullu¤un Do¤u Asya ve Pasifik’ten
Sahara Alt› Afrika’ya do¤ru bir kayma gösterdi¤idir.
Dünya genelinde yoksullar›n en genifl ölçüde yer ald›¤›
di¤er bir co¤rafyan›n ise Güney Asya oldu¤u Tablo 17’de
aç›k bir flekilde görülmektedir.  

Tablo.17 Bir Günde 1 Dolar’dan Az Gelirle Yafla-
mak Zorunda Olan Yoksullar›n Dünyadaki Da¤›l›m›38

Daha önce de ifade edildi¤i gibi toplumlar›n yönetim
biçimi ile ekonomik geliflme ve dolay›s›yla yoksulluk so-
runu aras›nda yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. Nitekim
dünya genelinde yoksullu¤un genifl ölçüde yer ald›¤› co¤-
rafyalar›n önemli bir k›sm› ya diktatöryal bir yönetim bi-
çimine mahkûmdurlar ya da iç savafl gibi toplumsal ça-
t›flmalarla bafl etmek zorunda kalm›fllard›r. Burada ne-
densellik iliflkisinin yönü çok aç›k de¤ildir. Çünkü her iki
sorun bir birini besler bir nitelik arz etmektedir. Aç›k
olan husus ise çat›flman›n yer ald›¤› toplumlarda hem
befleri sermaye gelifliminin yavafllamakta hem de yoksul-
luk sorununun derinleflmekte oldu¤udur. Nitekim Güney
Afrika ülkelerinden üçte biri demokratik olmayan yöne-
tim biçimlerine muhatapt›rlar. Çok partili seçim sistem-
lerinin uyguland›¤› ülkelerde ise yönetimlerin demokra-
tikli¤i bu sorunun di¤er önemli bir cephesini oluflturmak-
tad›r. Birçok ülkedeki yöneticiler halklar› taraf›ndan ti-
ran ve zalim olarak görülmektedir.39 Nitekim Sovyet yö-
netiminin da¤›l›m›ndan sonraki Orta Asya’daki birçok ül-
kenin yönetimi için bu tür analizler yap›lmaktad›r. Bu
bölgelerde zaman zaman halklar›n ayaklanarak yöneti-
mi devirdikleri görülmektedir. Bu ülkelerden K›rg›zis-
tan’›n dünyada yoksullu¤un en yüksek oldu¤u ülkelerden
bir tanesi oldu¤u bilinmektedir. 

Enformasyon ve meflru haklar gibi kamusal mallar-
dan mahrum olmak, yoksul insanlar›n ekonomik büyüme
üzerindeki katk› f›rsatlar›n›n yok olmas›na neden olmak-
tad›r. Yoksullar piyasa süreçlerine eflitsiz araçlarla ulafl-
makta ve do¤al olarak elde edecekleri kazançlar› da da-
ha düflük olmaktad›r. Örne¤in e¤itim haklar›ndan toplu-
mun önemli bir k›sm›n›n yeterince yararlanamad›¤› bir
ekonomide adil olmayan f›rsat seçenekleri ve ekonomik
büyüme için oldukça verimsiz bir ortam bulunuyor de-
mektir. Bu konuda Pakistan örne¤i incelendi¤inde özel-
likle cinsiyet ayr›m› yoluyla e¤itim yat›r›mlar›n›n toplum
bireylerine eflit olmayan biçimde sunulmas› ekonomik
kalk›nma üzerinde olumsuz bir etki yaratt›¤› görülmekte-
dir. Bu uygulama, yaln›zca kitlesel yoksullu¤un sürme-
sinde önemli rol sahibi olmamakta ayn› zamanda piyasa
ekonomisinin büyüme dinami¤ini gelifltirememesine de
neden olmaktad›r.40

Özellikle Dünya Bankas›’n›n milenyum kalk›nma he-
deflerine (millennium development goals) ulaflmak için
geliflmifl ülkeler dünyada yoksullu¤u yenmeye dönük ola-
rak ald›klar› kararlar sonucu, yoksul ülkelere yard›m et-
meye bafllam›fllard›. 2003 y›l›nda dünyada geliflmifl ülke-
lerin bu amaç için resmi kurumlar arac›l›¤› ile yapt›klar›
yard›mlar›n›n tutar› 69 milyar dolar iken ayn› y›l bu ül-

37 UNDP, 2005, s.20.
38 World Bank, World Development Report 2000-2001, “Attacking Poverty”,  Washington DC, 2002, s.24; UNDP, 2004, s.130.
39 UNDP, 2005, s.20.
40 UNDP, 2005, s.53.
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kelerin askeri harcamalara ay›rd›klar› tutar ise 642 mil-
yar dolar düzeyinde olmufltur.41 Bu iki veri dünyan›n ge-
liflmifl ülkelerinin yoksulluk konusundaki çabalar›n›n
önemli düzeyde yetersizlikler içerdi¤ini aç›k bir flekilde
ortaya koymaktad›r. Dünyan›n daha yaflan›labilir bir yer
olmas› dezavantajl›lar›n say›s›n›n azalmas›ndan geçer-
ken savafllar veya askeri harcamalar dünyada sorunun
bafllamas› veya gereksiz yere kaynaklar›n heba olmas›
neden olmaktad›r. 

Tablo.18 Geliflmifl Baz› Ülkelerde Kamu Harcama-
lar› ‹çinde Askeri Harcama ve Resmi Ba¤›fllar›n Oran›
(yüzde)42

4.2. Türkiye’de Yoksulluk Sorunu

Türkiye’de yoksulluk sorunu, daha önce bir baflka
araflt›rmam›zda43 ayr›nt›l› olarak incelendi¤i için bu ma-
kalede genel tespitlere yer verilecektir. Türkiye’de yok-
sulluk konusunda en kapsaml› çal›flma 2002 y›l›nda D‹E
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Türkiye’de 2002’den önce yok-
sulluk sorununun ne düzeyde oldu¤unu tahlil etmeye ça-
l›flan baflka araflt›rmalar da yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmala-
r›n ço¤u büyük ölçüde do¤rudan yoksulluk araflt›rmala-
r›na de¤il gelir da¤›l›m› araflt›rmalar›n›n verilerinin yeni-
den de¤erlendirilmesine dayand›r›lmaktad›r. Geçmifl dö-
nemde yap›lm›fl olan çeflitli yoksulluk araflt›rmas›ndan

elde edilen veriler, Türkiye’de mutlak veya g›da yoksul-
luk s›n›r›n›n adl›nda bulunan yoksullar›n nispetinin gide-
rek azalmakta oldu¤unu göstermektedir. Ülkemizdeki
mutlak yoksulluk düzeyi, gelir da¤›l›m› sorunu kadar de-
rin ve müzmin bir sorun oluflturmad›¤› görülmektedir.
Nitekim Tablo 19’da da görülece¤i üzere, mutlak/g›da
yoksulluk oran›, her ne kadar k›rsal kesimde nispeten
yüksek görünse de ülke genelinde yüzde 1,35 düzeyinde-
dir. Elde edilen bulgulardan yap›lacak di¤er önemli bir
tespit ise, Türkiye’de yoksullu¤un önemli bir tehdit hali-
ni ald›¤› mekânlar›n k›rsal kesimler oldu¤udur. Bir bafl-
ka tespit ülkemizde zaman içinde her ne kadar mut-
lak/g›da yoksullu¤u oran› azalmakta ise de özellikle baz›
bölgelerde bu tür yoksullu¤un halen önemli bir sorun ol-
du¤udur.   

Yoksullu¤u sadece temel tüketim için gerekli olan
mallar› elde edememe olarak tan›mlamak oldukça yeter-
siz bir tan›mlamad›r. Bu nedenle yoksullu¤u ifade etmek
üzere çeflitli ölçütler gelifltirilmifltir. Günümüzde yoksul
olmak yaln›zca g›da mahrumiyeti anlam›na gelmemekte,
ayn› zamanda g›da d›fl› çok say›da olanaktan mahrum
olmakta derin bir yoksulluk alg›s›na, psikolojisine yol aç-
maktad›r. Bu alg›n›n yenilmesi g›da yoksullu¤unun yenil-
mesinden çok daha güç olmaktad›r.  Bu ba¤lamda g›da
ve g›da d›fl› yoksulluk kriteri esas al›nd›¤›nda Türkiye’de
yoksulluk sorunun oldukça önemli bir sorun oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Bu kritere göre ülkemizde yaflayan fertler-
den her üç kifliden biri yoksul s›fat›n› hak etmektedir. Bu
manzaran›n oldukça kayg› verici oldu¤u aç›kt›r. Medyan
gelirin alt›nda gelir düzeyine sahip olanlar›n yoksul ka-
bul edildi¤i “göreli yoksulluk” kriterine göre yoksullar›n
oran› yine küçümsenmeyecek boyutlardad›r. Nitekim
Tablo 19’da da görülece¤i üzere göreli yoksulluk oran›
ülke geneli için yüzde 14,74 iken, k›rsalda bu oran h›zla
artmakta ve yaklafl›k olarak yüzde 20’lere ulaflmaktad›r. 

Tablo.19 Türkiye’de Yoksulluk S›n›r› Yöntemlerine
Göre Yoksulluk Oranlar›, 200244

Türkiye’de yoksulluk sorununun bu kadar yüksek dü-
zeyde ortaya ç›k›yor olmas›n›n en önemli faktörlerinden
biri 2002 y›l› yoksulluk araflt›rmas›n›n derin bir ekono-
mik krizden sonra yap›lmas›d›r. Bir baflka husus ise özel-
likle IMF ile yap›lan stand-by anlaflmalar›n›n gere¤i ola-

41 UNDP, 2005, s.94.
42 UNDP: 2005, s.94.
43 Mahmut Bilen ve M. K. fian, “Yoksulluk Kültürü ve Türkiye’de Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk Kültürü Sempozyumu, 25 Haziran 2005, ‹stanbul.
44 D‹E, 2004.
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rak yeniden yap›land›rma giriflimleri nedeniyle kamusal
kaynak transferlerinin faiz d›fl› fazla kriterinin temini
için s›n›rland›r›lm›fl olmas›d›r. Tar›m kesimine dönük ya-
p›lan desteklerin azalt›lmas›, k›rsaldaki yoksullu¤un h›z-
la art›fl›nda önemli rol oynamaktad›r.  Asl›nda ülkemiz-
de k›rsal yoksullu¤un sürekli bir sorun olmas›n› belirle-
yen temel faktör, tar›msal faaliyetlerle geçinmek zorun-
da olan nüfusun yaklafl›k olarak yüzde 30 gibi oldukça
yüksek düzeylerde olmas›d›r. Di¤er önemli bir sorun ise
iflsizli¤in y›llard›r yüksek düzeyde bulunuyor olmas›d›r.
Nitekim yoksullar›n iflteki durumlar›na bak›ld›¤›nda k›r-
sal kesimdeki iflsizlerin yüzde 62,6’s›n›n yoksul oldu¤u
görülmektedir. Kentsel bölgelerde bu oran yüzde 23 dü-
zeyinde görülmektedir. Yine iflsizli¤e en yak›n istihdam
seçenek yevmiyeli çal›flmakt›r. Yevmiyeli çal›flanlar›n
hem kentsel hem de k›rsal kesimlerde yüzde 45’i yoksul-
luk s›n›r›n›n alt›nda gelire sahip bulunmaktad›r. K›rsalda
daha fazla görülen ücretsiz aile iflçilerinin her üç kiflisin-
den biri yoksul durumdad›r. Bütün bu tahlillerden elde
edilen karamsar manzaray› daha da kötü k›lan unsur, 15
yafl›n alt›nda olan bireylerin k›rsalda yüzde 41,1’i ve
kentsel kesimlerde ise yüzde 30,6’s›n›n yoksulluk s›n›r›-
n›n alt›nda bulunuyor olmas›d›r.45 Dolay›s›yla bu durum
yoksulluk sorununun sadece günümüz için de¤il gelecek
için de önemli bir sorun olaca¤›n› göstermekte ve bu ko-
nuda önemli ad›mlar›n at›lmas›n›n gereklili¤ine iflaret et-
mektedir.  

Türkiye’de yoksulluk düzeyini belirleyen önemli fak-
törlerden biri de hanehalk› büyüklü¤üdür. Nitekim hane-
halk› say›s› 4 ve daha az olan hanelerin ancak yüzde
16,7’si yoksul iken hanehalk› say›s› 7 ve üzerinde olan
ailelerin neredeyse yar›s› (yüzde 47,4’ü) yoksulluk s›n›r›-
n›n alt›nda bulunmaktad›r. Bu durumun, yoksul ailelerde
do¤urganl›¤›n yüksek oluflundan m›, genifl ailelerin dü-
flük gelir nedeniyle yoksulluk bunal›m›na sürüklenmek
zorunda kalmalar›ndan m› kaynakland›¤› aç›k de¤ildir.
Aç›k olan ise genifl ailelerde yoksullu¤un yayg›n olarak
gözlendi¤idir.  

Yoksullu¤un görülme s›kl›¤›n› belirleyen di¤er önemli
bir faktör ise daha önce de aç›klad›¤›m›z gibi e¤itim dü-
zeyidir. Nitekim Türkiye genelinde okur-yazar olmayan-
lar›n yüzde 41,1’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bulunurken,
lise ve dengi bir e¤itim kurumundan mezun olanlarda
yoksul olanlar›n oran› ise yüzde 9,8 düzeyine düflmekte-
dir. Üniversite mezunu olanlar aras›nda ancak yüzde
1,6’s› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bulunmaktad›r.46 Yok-
sullu¤u kal›c› olarak yenmenin/s›n›rland›rman›n en etkili
araçlar›ndan biri hiç flüphesiz e¤itim alt yap›s›n›n daha
da etkin ve güçlendirilmifl bir hale getirilmesidir. 

Türkiye’de e¤itim üzerinde anlams›z politik mülaha-
zalar› sürdürmek, sorunun özü olan daha yüksek oranda-
ki e¤itimli nüfus oran›na ulaflmay› engelleyecek ve dola-
y›s›yla ülkemizde ortalama bir bireyin ald›¤› e¤itim y›l›
düzeyinin artmas›na yard›m etmeyecektir. Geliflmifl ülke-
lerin elde ettikleri geliflmifllik s›fat› tesadüfen kazand›k-
lar› bir özellik de¤ildir. Ortalama bir ABD vatandafl› 17
y›l e¤itim al›rken, ülkemizde bu oran halen 6 y›l civar›n-
dad›r. 1950-2000 aras›nda ABD’nin ekonomik büyüme-
sinin yar›s›ndan fazlas›n›n verimlilikten bir baflka ifadey-
le nitelikli emekten kaynakland›¤› dikkate al›nd›¤›nda
hem ekonomik büyümenin hem de yoksullu¤u kal›c› ola-
rak yenmenin en etkin arac›n›n e¤itim oldu¤u aç›kça gö-
rülecektir.  Kad›n veya erkek olsun e¤itim düzeyi yüksek
olan çal›flanlar›n say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›, yeni
teknolojiler üreten ülkelerle bunlar› uygulayan ülkeler
aras›ndaki gelir ve teknoloji farkl›l›¤›n› azaltacakt›r. Ka-
d›nlar›n e¤itim seviyesinin yükseltilmesi, hem mikro ve
hem de makro ekonomik aç›dan erkeklere göre daha faz-
la avantajlar sa¤lamaktad›r. E¤itimde cinsiyet aç›¤›n›n
kapat›lmas›, geliflmekte olan ülkelerin kaynaklar›n› daha
verimli kullanmalar›n› sa¤layacakt›r. ‹yi e¤itilmifl bir nü-
fus, iktisadi geliflmenin önemli kaynaklar›ndan biri ol-
makla birlikte, ayr›ca di¤er kaynaklar›n etkin kullan›m›-
n› sa¤layacak bir unsurdur.47

5. SONUÇ

Bu çal›flman›n en önemli bulgular›ndan biri, küresel
gelir eflitsizli¤inin halen dünyam›z›n önemli bir sorunu
oldu¤udur. Günümüzün bir olgusu olan küreselleflmenin
bu sorunu hafifletici/çözücü roller icra edip etmeyece¤i
ise önemli tart›flma konular›ndan biridir. Aç›k olan husus
ise küresel eflitsizli¤in son yüzy›lda giderek artma e¤ili-
mi gösterdi¤idir. Ülkeler aras› eflitsizlik yine bu dönemde
artan bir trend izlemektedir. Global düzeyde ülke içi ge-
lir eflitsizliklerinde bir azalma görülmesine ra¤men, Tür-
kiye’deki durum ise geliflmifllik düzeyine göre benzer ül-
kelerden daha kötüdür.

Türkiye’de gerek fonksiyonel gerekse kiflisel gelir da-
¤›l›m›n›n kötü olmas›n›n en önemli nedenleri flunlard›r:

- Tar›msal nüfusun istihdam aç›s›ndan oldukça yük-
sek ancak yaratt›¤› katma de¤er aç›s›ndan ise düflük ol-
mas›. Tar›m topraklar›n›n eflitsiz da¤›l›m›. Desteklerin
azalt›lmas› ve do¤rudan gelir deste¤inin gelir da¤›l›m›n›
düzeltici ve yoksullu¤u azalt›c› etkisinin s›n›rl› oluflu.

- E¤itim düzeylerinin düflüklü¤ü, e¤itim piramidinin
düzgün olmay›fl› ve e¤itimde görülen f›rsat eflitsizlikleri. 

- Kamu kesiminin faiz harcamalar›n›n artmas›na ba¤-

45 D‹E, 2004.
46 D‹E, 2004. 
47 ‹brahim Güran Yumuflak, Geliflmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Aç›s›ndan Kad›n E¤itiminin Ekonomik ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir De¤erlendirme, Disiplinleraras› Kad›n
Sempozyumu, (Yeditepe Üniversitesi, 1–4 Mart 2004), Bildiriler Kitab›, Yeditepe Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay›n›, Vol.3, 2004, s.149.
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l› olarak kamu yat›r›mlar›n›n ve istihdam olanaklar›n›n
azalmas›, sermayedar kesime yüksek düzeyde gelir
transferi, yüksek faiz oranlar›n›n yol açt›¤› d›fllama etki-
sine ba¤l› olarak özel yat›r›mlar›n ve istihdam imkânla-
r›n›n düflük kalmas›, dolayl› vergilerin toplam vergiler
içerisindeki pay›n›n yüksek olmas›.

- 1980 sonras› uygulanan liberal ekonomik politika-
lar nedeniyle reel ücretlerin düflük tutulmas›.

Gelir da¤›l›m›nda gözlenen eflitsizlik sorunu daha da
derinleflen bir biçimde karfl›m›za yoksulluk sorunu ola-
rak ç›kmaktad›r. Yoksullu¤un belirli bölgelerde yo¤un-
laflt›¤› mekânlar, yoksullu¤u derinlefltiren ve yoksullu¤u
yenmekten daha çok içsellefltiren mekânlara dönüflmek-
tedirler. Bu tür çevre bölgeler için özel müdahale biçim-
leri ortaya koymak genelde yeterli düzeyde etkili olama-
maktad›r. Örne¤in o bölgeye özel transfer ödemeleri,
yard›m kampanyalar›, özel e¤itim kampanyalar› vb. fa-
aliyetler yoksullu¤u kal›c› olarak yenmekten daha çok,
yoksullu¤un yerleflmesine katk›da bulunmaktad›r. Bütün
bunlar›n yerine daha do¤ru bir strateji, bu tür çevre me-
kânlar ile merkez mekânlar aras›ndaki kanallar› canl›
tutmak ve gelifltirmektir. Yoksulluk kültürünün yerleflme-
sini en h›zl› engelleyecek yöntemlerden biri budur. 
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