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ÖNSÖZ 

 

Gelirin toplumu oluşturan bireyler arasındaki bölüşümü olarak adlandırılan gelir dağılımı 

kavramı geçmişten günümüze iktisat literatürünün gündemini meşgul eden önemli bir konudur. 

Gelirin eşit olmayan bir şekilde dağılımının toplum içerisinde sosyal ve ekonomik birçok sorunun 

kaynağı olduğu düşünülmektedir. Piyasa güçlerine bırakıldığında göz ardı edilen gelirin bölüşümü 

konusunda, devletin müdahalesi sonucu iyileşme kaydedildiği literatürde genel kabul görmektedir. 

Bu bağlamda, hükümetler çeşitli mali araçlarla gelir dağılımına müdahale etmektedirler.  

 

Gelir dağılımına müdahale kapsamında hükümetlerin kullandığı mali araçlardan biri de mali 

transferlerdir. Bu kapsamda devlet bütçesi içerisinden yapılan sosyal koruma harcamaları ile milli 

gelirden nispeten daha az pay alan düşük gelirli bireylerin gelir seviyelerinin iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır. OECD ülkeleri incelendiğinde, devlet bütçesinde sosyal koruma harcamalarına 

ayrılan payın yıllar itibarıyla artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Çalışmanın ölçeğini 

oluşturan Türkiye’de de yıllar itibarıyla sosyal koruma harcamalarının kapsamı, çeşitliliği ve söz 

konusu harcamalara ayrılan payın yıllar itibarıyla sürekli arttığı dikkat çekmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı, gelir dağılımını iyileştirmede hükümetler tarafından mali bir araç 

olarak kullanılan kamu sosyal koruma harcamalarının bahsedilen amaca ulaşmada ne ölçüde 

başarılı olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmanın ölçeği olarak belirlenen Türkiye’de 

yıllar itibarıyla sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi gerek toplam gerekse 

alt bileşenleri kapsayacak şekilde ARDL yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda 

elde edilen bulgulara yer verilmiş ve çeşitli öneriler ortaya koyulmuştur.  
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ÖZET 

 

Milli gelirin bölüşümü ve bu bölüşümün sonuçları iktisat literatürünün geçmişten beri 

üzerinde çalıştığı ve günümüzde de halen tartışmaların odağı olan bir konudur. Gelirin eşit bir 

şekilde bölüşülmemesi, başta ekonomik olmak üzere sosyal ve politik birçok soruna neden 

olmaktadır. Geçmiş dönemde geçerli olan devletin söz konusu bölüşüme müdahale etmemesi 

anlayışı günümüzde yerini gelir dağılımına devletin müdahale etmesi gerektiği anlayışına 

bırakmıştır. Bu doğrultuda devletler gelir dağılımını iyileştirmek amacıyla çeşitli mali araçlarla 

müdahale etmektedirler. Devletlerin, söz konusu mali araçlardan biri olan sosyal koruma 

harcamalarına aktardıkları kaynak yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Bu yönüyle sosyal koruma 

harcamaları gelir dağılımına müdahalede kullanılan mali araçlar içerisinde öne çıkmaktadır 

 

Bu çalışmada, “sosyal koruma harcamaları gelir dağılımını nasıl etkiler?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının, alt bileşenleri ile birlikte, gelir 

dağılımı üzerindeki etkisinin araştırılması ve sonuçlarının yorumlanarak politika önerileri 

sunulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Belirlenen amaca ulaşmak için ekonometrik bir 

yöntem olan ARDL Sınır Testi’nden faydalanılmıştır. Çalışmada, Türkiye’de 1987-2018 arasındaki 

dönemde kamu sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

 

Çalışmada uygulanan analiz sonucunda, toplam sosyal yardımlara ait uzun dönem katsayılar 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sosyal koruma harcamalarının alt bileşenleri 

incelendiğinde ise; toplam nakdi ve ayni yardımlara ait uzun ve kısa dönem katsayıları negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İşsizlik, yaşlı/dul/yetim ve malullük yardımlarına ait uzun 

dönem ve kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Sağlık yardımlarına ait uzun dönem katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Aile yardımlarına ait uzun dönem katsayısının ise istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit 

edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgular, Türkiye’de sosyal koruma harcamalarındaki %1’lik 

artışın, gelir dağılımı eşitsizliğini %0,46 oranında azalttığını göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Gelir Dağılımı, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Sosyal Devlet, Sosyal 

Koruma Harcamaları, ARDL Sınır Testi 
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ABSTRACT 

 

The distribution of national income and the results of this distribution is a subject that the 

economics literature has been working on since the past and is still in the focus of discussions 

today. The unequal distribution of income causes many economic, social and political problems. 

The understanding that the state should not interfere with the said distribution, which was valid in 

the past, has left its place to the understanding that the state should intervene in the income 

distribution today. In this direction, states intervene with various financial instruments in order to 

improve income distribution. The resources transferred by the states to social protection 

expenditures, which is one of these financial instruments, have been increasing over the years. In 

this respect, social protection expenditures stand out among the financial instruments used to 

intervene in income distribution. 

 

In this study, the answer to the question “How does social protection expenditures affect 

income distribution?” has been sought. In this context, the aim of the study is to investigate the 

effect of social protection expenditures, together with its sub-components, on income distribution 

in Turkey and to present policy recommendations by interpreting the results. ARDL Boundary 

Test, which is an econometric method, was used to achieve the determined purpose. In the study, 

the effect of public social protection expenditures on income distribution in Turkey between 1987- 

2018 was examined. 

 

As a result of the analysis applied in the study, the long-term coefficients of total social 

assistance were found to be negative and statistically significant. When the sub-components of 

social protection expenditures are examined; The long and short term coefficients of total cash and 

in-kind aids were found to be negative and statistically significant. It has been concluded that the 

long-term and short-term coefficients of unemployment, elderly/widowed/orphan and invalidity 

benefits are negative and statistically significant. The long-term coefficient of health benefits is 

positive and statistically significant. The long-term coefficient of family benefits was found to be 

statistically insignificant. Findings obtained as a result of the analysis present that a 1% increase in 

social protection expenditures in Turkey reduces income distribution inequality by 0,46%. 

 

 

Keywords: Income Distribution, Income Inequality, Social State, Social Protection 

Expenditures, ARDL Bound Testing 
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GİRİŞ  

 

Milli gelirin artması kadar söz konusu gelirin bireyler arasındaki bölüşümü de iktisat bilimi 

açısından oldukça önemlidir. Milli gelirin toplumu oluşturan bireyler arasındaki bölüşümü kişisel 

gelir dağılımı olarak adlandırılmaktadır. Milli gelirin toplumu oluşturan bireyler arasında eşit bir 

şekilde bölüşülmemesi ise gelir dağılımı eşitsizliği olarak ifade edilmektedir. Her ülkede görülen 

bir sorun olan gelir dağılımı eşitsizliği, başta yoksulluk ve ekonomik büyüme olmak üzere birçok 

alanda olumsuz etki meydana getirmektedir. Her ülkenin karşılaştığı gelirin bölüşümünde meydana 

gelen farklılıkların giderek artması nedeniyle gelir dağılımı eşitsizliği kavramı, günümüzde küresel 

düzeyde önemli bir sorun olarak kendisini göstermektedir. Gelir eşitsizliği bu yönüyle gerek 

gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından üzerinde tartışılması gereken bir konu halini 

almaktadır. 

 

Gelirin toplumu oluşturan bireyler arasında eşit bir şekilde dağılımı, bir ülkede toplumsal 

barışın sağlanması ve korunabilmesi için oldukça önemlidir. Gerek servetin ve servet ya da gelir 

sağlayan varlıkların toplum içerisinde eşit olmaması gerekse maaş, kira ve kâr paylarındaki 

dengesiz dağılım gelir eşitsizliğine neden olan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Gelirin, bireyler 

arasındaki bölüşüm sürecinin kendi haline bırakılması başta ekonomik olmak üzere sosyal ve 

politik alanlarda da önemli sorunlar ortaya çıkarabilecektir. Bu bağlamda, gelirin, toplumu 

oluşturan bireyler arasında eşit bir şekilde dağılımının kendiliğinden gerçekleşmemesi nedeniyle 

gelir dağılımına devlet tarafından müdahale edilmesi, sosyal devletin anlayışının bir gereği olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Gelir dağılımı eşitsizliği kavramı, günümüzde gerek ülke içinde gerekse küresel bazda önemli 

bir sorun haline gelmiştir. Bununla birlikte söz konusu sorunun son yıllarda etkisini daha da 

artırdığını söylemek mümkündür. Bir ülkede gelir dağılımı eşitsizliğinin azaltılması ekonomik 

açıdan yoksulluğun önlenmesinde önemli bir rol oynamakla birlikte, toplumsal barışın temin 

edilmesine de katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla gelir dağılımı eşitsizliği, 

ekonomik boyutunun yanı sıra aynı zamanda sosyal bir sorun olarak da öne çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, ülkenin demografik ve sosyo-ekonomik yapısının yanı sıra toplumdaki adalet ve 

ekonomik özgürlük gibi faktörlerden de etkilendiği söylenebilir.  

 

Devletin gelir dağılımına müdahalesi, ücret,fiyat ve servet gibi faktörlere müdahale etmesinin 

yanı sıra temelde vergiler ve transfer harcamaları yoluyla gerçekleşmektedir. Vergilerin, gerek 

artan oranlı tarife yapısı ile gerekse içerdiği muafiyet, istisna, indirim vb. uygulamalar yoluyla gelir 

dağılımı eşitsizliğini iyileştirici role sahip oldukları literatürde genel kabul görmektedir. Kamu 
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transfer harcamaları ise, hükümetlerin yapmış oldukları; sağlık, işsizlik, emeklilik, çocuk ve aile 

yardımları gibi harcamalardan oluşmaktadır. Sosyal nitelikli transfer harcamalarının ekonomik ve 

sosyal eşitsizliği azaltmada bir araç olduğu kabul edilmektedir. 

 

Gelirin yeniden dağıtımında hükümetler tarafından kullanılan araçlardan sosyal transferlerin 

amacı, yoksul kesime fayda sağlayarak gelir seviyelerini yükseltmeye çalışmak olurken, vergiler 

ise, yüksek gelir seviyesine sahip olan bireylerin, daha yüksek vergi ödemesini ve bu sayede gelir 

dağılımındaki eşitsizliği gidermeyi amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle, gelirin yeniden dağıtımında 

sosyal transferler, yoksul bireylerin gelirini arttırmayı amaçlarken, vergiler nispeten yüksek gelirli 

durumda olan bireylerin gelirlerini azaltarak gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmayı 

amaçlamaktadır. 

 

Refah devleti uygulamaları olarak öne çıkan sosyal güvenlik ve sosyal koruma kavramları 

çoğu kez birbiri yerine kullanılsa da sosyal koruma, sosyal güvenlik sistemlerinin amaçlarının 

yoksullukla mücadeleyi de kapsayacak şekilde genişletilmiş halini ifade etmektedir. Bu yönüyle 

sosyal koruma kavramı, sosyal güvenlik sistemlerinin yalnızca belirli risklere karşı sosyal 

sigortalarla sağlanan gelir garantisi ile sınırlı olmaktan çıkmış ve yoksulluğa sebep olan her türlü 

nedeni kapsar hale gelmiştir. Sosyal koruma, kapsam olarak “sosyal olanın korunması” anlayışı ile 

dayanışma ve kardeşliğin de korunmasını amaçlamakta ve bu yönüyle, sosyal güvenliğin “bireyin 

sosyal risklerinin yönetimi” anlayışının da ötesine geçip, onu kapsayan bir yapı olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Sosyal koruma harcamaları, vatandaşlarına en azından asgari bir yaşam seviyesi sağlamayı 

amaçlayan sosyal devlet anlayışının bu amaca ulaşabilmek için gerçekleştirdiği somut 

uygulamalardır. Gelir dağılımında eşitliğin sağlanması, sosyal devlet anlayışının en önemli 

amaçlarından biri olup, sosyal koruma harcamaları söz konusu amacı gerçekleştirmede önemli bir 

mali araç olarak öne çıkmaktadır.  

 

Kişinin yaşamı boyunca karşılaşması muhtemel risklere karşı koruma sağlamayı amaçlayan 

sosyal güvenlik kavramı çoğu kez sosyal koruma kavramı yerine kullanılmaktadır. Sosyal koruma 

kavramı, sosyal güvenlik kavramına ilave olarak yoksullukla mücadeleyi de kapsayacak şekilde 

daha geniş bir kapsama sahiptir. Bu bağlamda, gelirin sürekliliğinin sağlanarak asgari yaşam 

standartlarının koruması, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik eşitliğin sağlanması sosyal 

korumanın amaçlarını oluşturmaktadır. Söz konusu amaçlara ulaşmada; sosyal sigortalar, sosyal 

yardımlar ve işgücü piyasası programları temel sosyal koruma uygulamaları olarak öne 

çıkmaktadır. 

 

Literatürde, sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı genel olarak 

kabul görmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar da bu sonucu desteklemektedir. Bu noktadan 
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hareketle hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’de yıllar itibarıyla sosyal koruma harcamalarının gelir 

dağılımını ne ölçüde etkilediğini ölçmek amaçlanmıştır. Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğini 

ölçmeye yönelik çalışmalar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ancak 2002 yılından 

itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Veri konusunda yaşanan eksiklik nedeniyle Türkiye’de 

gelir dağılımı eşitsizliği üzerine uzun dönemli sonuçların ampirik olarak analiz edildiği çalışma 

sayısı oldukça azdır. Bu noktadan hareketle, Türkiye’de yıllar itibarıyla kamu sosyal koruma 

harcamalarının alt bileşenleri ile birlikte gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisinin uzun dönemli 

ölçülmesi tezin özgün değerini oluşturmaktadır. Çalışmada, Türkiye için sosyal koruma 

harcamalarının gerek ayni ve nakdi gerekse harcamaların alt bileşenleri açısından Gini katsayısı 

üzerindeki etkisinin araştırılması, çalışmayı benzer çalışmalardan farklı kılan unsurlar olarak öne 

çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de yıllar itibarıyla sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımını ne ölçüde 

etkilediğini ölçmek amacıyla aşağıda belirtilen hipotezler belirlenmiş ve bu doğrultuda Türkiye’de 

1987-2018 döneminde sosyal koruma harcamaları ve Gini katsayısı değişkenleri ARDL Sınır Testi 

yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Bu bağlamda belirlenen hipotezler aşağıda sıralanmıştır: 

 

1. Toplam sosyal koruma harcamaları gelir eşitsizliğini azaltır 

2. Toplam nakdi yardımlar gelir eşitsizliğini azaltır 

3. Toplam ayni yardımlar gelir eşitsizliğini azaltır 

4. Yaşlı / dul ve yetim aylıklar gelir eşitsizliğini azaltır 

5. Sağlık yardımları gelir eşitsizliğini azaltır 

6. Aile yardımları gelir eşitsizliğini azaltır 

7. İşsizlik yardımları gelir eşitsizliğini azaltır 

8. Malullük yardımları gelir eşitsizliğini azaltır 

 

Çalışmanın ekonometrik analizin için bağımsız değişken olarak gelir dağılımı eşitsizliğinde 

yaygın olarak tercih edilen Gini katsayısı kullanılmış olup, veriler Standardized World Income 

Inequality Database (SWIID)’den elde edilmiştir. Analizde bağımlı değişken olarak ise, sosyal 

koruma harcamaları ve söz konusu harcamaların alt bileşenleri kullanılmış ve veriler Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD)’den elde edilmiştir.  

 

Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini düzeltmede ne ölçüde 

başarılı olduğunu ölçmek amacıyla hazırlanan çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

birinci bölümünde, gelir dağılımına ilişkin kavramlar, makro okulların gelir dağılımına yönelik 

yaklaşımları, gelir dağılımı türleri, gelir dağılımını etkileyen faktörler, gelirin yeniden dağıtımı ve 

gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemleri açıklanmıştır. Daha sonra, Dünyada ve Türkiye’de gelir 

dağılımındaki eşitsizliğinin ne boyutta olduğu, sayısal örneklerle de ortaya koyulmuştur. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde sosyal devlet kavramı ve sosyal devlet anlayışı içerisinde 

sosyal koruma kavramı açıklanmış ve sosyal refah devleti modellerine yer verilmiştir. Bu 

bağlamda, sosyal korumanın tarihi gelişimi, kapsamı ve sosyal koruma uygulamalarına yer 

verilmiştir. Daha sonra, Osmanlı Devleti’nde sosyal korumaya ilişkin uygulamalar açıklanmıştır. 

Sonrasında, Dünyada sosyal koruma uygulamalarının ne boyutta olduğu, sayısal örnekler 

yardımıyla incelenmiştir. 2. Bölüm, çalışmanın konusunu oluşturan Türkiye’de sosyal koruma 

uygulamalarını gerçekleştiren kurumların açıklanması ve Türkiye’de yapılan sosyal koruma 

harcamalarının OECD ülkeleri ile kıyaslanması ile sonlandırılmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde kamu nitelikli sosyal harcamalarının gelir dağılımı 

eşitsizliği üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara ilişkin literatüre yer verilmiş ve daha sonra 

Türkiye’de kamu sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi ekonometrik analiz 

yardımıyla test edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de 1987-2018 arasındaki dönemde kamu sosyal 

koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi, ARDL Sınır Testi kullanılarak test edilmiş 

ve sonuçlar yorumlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. GELİR DAĞILIMINA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE 

 

Gelirin bölüşümü ve bu bölüşüme ilişkin sonuçlar tarihte bilinen en eski zamanlardan beri 

insanoğlunu meşgul etmiştir. Gelirin, toplumu oluşturan bireyler arasındaki dağılımı, bugün halâ 

iktisat biliminin üzerinde tartıştığı konuların başında gelmektedir. Bu noktadan hareketle, gelirin 

bölüşümü sonucunda ortaya çıkan eşitsizlik sorunu, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde; gelir dağılımına ilişkin temel kavramlar, makro iktisat 

okullarının gelir dağılımına ilişkin yaklaşımları, gelir dağılımını ölçme yöntemleri, gelirin yeniden 

dağıtımı ile Dünyada ve Türkiye’de gelir dağılımının ne boyutta olduğuna ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir.  

 

1.1. Gelir Dağılımına İlişkin Temel Kavramlar 

 

Çalışmanın konusunu oluşturan gelir dağılımındaki eşitsizlik kavramını açıklanmadan önce 

söz konusu kavramla bağlantılı gelir, kullanılabilir gelir, gelir dağılımı ve gelir eşitsizliği 

kavramlarının açıklanması doğru bir yaklaşım olacaktır.  Özellikle gelir – kullanılabilir gelir ve 

eşitlik – adalet gibi birbirlerinin yerine sıkça kullanılan kavramların açıklanmasının yararlı olacağı 

düşünülmüştür. Bu nedenle, gelir dağılımı konusu irdelenmeden önce bu başlık altında gelir 

dağılımına ilişkin çalışma içerisinde de adı geçen temel kavramlara yer verilmiştir. 

 

1.1.1. Gelir Kavramı 

 

Gelir, dar anlamda, hane halkının belirli bir yıldaki harcanabilir kazancını ifade etmektedir. 

Geniş anlamda ise gelir, belirli bir yılda elde edilen ücretler, serbest meslek ve sermaye gelirleri ile 

kamu nakdi transferlerinden, ödenen gelir vergileri ile sosyal güvenlik katkılarının düşülmesiyle 

oluşan harcanabilir kazancı ifade eder (OECD, 2016a: 54). 

 

Bir ekonomide gelir, üretim faktörleri yoluyla bir yıllık bir dönemde gerçekleştirilen nihai 

mal üretimi karşılığında yapılan ödemeler olarak tanımlanmaktadır (Karacan, 2014: 2). Bir başka 

tanıma göre ise gelir; bir iş sahibi olarak, işverenlerden elde edilen veya devlet yardımları, mülk 

kiraları vb. yollarla haneye giren para akışını ifade eder (Keely, 2015: 18).  
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Yapılan tanımlamaların ortak noktası gelirin bir “akış” özelliğine sahip olduğudur. Gelir, 

bireylerin/firmaların belirli bir dönemde elde ettiği nakdi akımı ifade etmektedir (Şengür ve Taban, 

2016: 49). Bir akımı ifade eden gelir kavramı bu yönüyle servetten ayrılmaktadır. Belirli bir 

zamanda var olan malların toplamını ifade eden servet, bir stok kavramı olmakla birlikte birikmiş 

servetlerin yıllık kazançları da gelir olarak kabul edilmektedir (Canbey Özgüler, 2014: 25).  

 

İktisadi bir kavram olan gelir, en genel haliyle üretim faktörlerinin üretim sürecine 

katılmaları karşılığında elde edilen değerler akımı olarak tanımlanabilir (Yegen, 2019: 238). 

Tanımda yer alan üretim faktörleri; müteşebbis, işgücü, sermaye ve doğal kaynak olup, söz konusu 

üretim faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında ortaya çıkan kâr, ücret, faiz ve rant ise gelir 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

1.1.2. Kullanılabilir Gelir 

 

Bireyler her ne kadar vergi öncesi maaşlarını gelirleri olarak düşünseler de nadiren kazançları 

ile ellerine geçen tutar aynı olmaktadır. Bu bağlamda, kullanılabilir gelir kavramı bireylerin 

isteklerini karşılayabilecekleri parayı daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kullanılabilir gelir, 

bir hanehalkına sağlanan kaynak akışından, vergilerin çıkarılması sonucu kalan tutarı ifade eder. 

Bu tanımın gelirler kısmında maaş/ücretler, yatırım kazançları ve mülk gelirleri yer alırken, 

giderler kısmında ise vergiler ve sosyal güvenlik ödemeler gibi devlete ödenen tutarlar yer alır 

(Keely, 2015: 19-20). 

 

Kişisel gelir, bireylerin elde ettikleri gelirleri ifade eder ve milli gelire transfer ödemeleri 

eklenerek ve dağıtılmayan şirket kârları, sigorta ödemeleri ile şirket vergi ödemeleri çıkarılarak 

hesaplanır. Kullanılabilir gelir ise, kişisel gelire tüm transfer ödemelerinin eklenmesi ve tüm vergi 

ödemelerinin çıkarılması sonucu elde edilen geliri ifade eder. Diğer taraftan Milli Gelir de bir 

ülkede bir ekonomide yer alan tüm aktörlerin elde ettiği gelirlerinin toplamı olarak 

adlandırılmaktadır (Şengür ve Taban, 2016: 49-50). 

 

Bir birimin finansal veya finansal olmayan varlıklarını azaltmak veya yükümlülüklerini 

arttırmak suretiyle tüketim malları veya hizmetleri için harcayabileceği maksimum miktar olarak 

olarak tanımlanan kullanılabilir gelir kavramı, Milli Gelir ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) 

göre genel ekonomide anlaşılan gelir kavramına daha yakındır. Kullanılabilir gelir, genel 

ekonomide, diğer cari transferler gibi ek gelir kalemlerini de kapsamasından dolayı milli gelirden 

farklı bir kavram olarak bilinmektedir. Hane halkı geliri üzerine yapılan uluslararası çalışmalarda, 

devlet tarafından sağlanan eğitim ve sağlık gibi ayni transferleri de dikkate almasında ötürü 

kullanılabilir gelir kavramı çoğunlukla tercih edilmektedir (OECD, 2014: 66).  
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Özetle, harcanabilir hane halkı geliri, ailelerin piyasadan satın alabilecekleri mal ve hizmet 

miktarını ortaya koyan bir gösterge olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu kavram, maddi yaşam 

kalitesinin nesnel bir göstergesi olup, yoksulluğu ve eşitsizliği ölçmede kullanılan önemli bir 

parametredir (OECD, 2019a: 74). 

 

1.1.3. Gelir Dağılımı 

 

Gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir dönemde gerçekleştirilen üretim sonucunda elde edilen 

gelirden; ekonomik birimlerin, bölgelerin veya üretim sürecine katılanların aldığı pay olarak 

tanımlanmaktadır (Kubar’dan aktaran Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 39). 

 

Gelirin nasıl dağıldığı hakkındaki tartışmalar Adam Smith’e kadar uzanmakta ve iktisat 

çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Gelir dağılımı hakkında yapılan çalışmalarının amacı 

gelirin bireyler, gruplar ve sosyal sınıflar arasında nasıl bölüşüldüğünün araştırılıp, elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda politikalar oluşturmaktır. Gelir dağılımı politikaları konusunda çalışan 

araştırmacılar aşağıda açıklanan beş temel ilke üzerinde durmakta ve çalışmalarında söz konusu 

farklı ilkeleri savunmaktadırlar. Bu ilkeler (Aydın, 2012: 148-149): 

 

 Eşitlik ve adalet ilkesi: Bu ilke, herkesin eşit gelir elde etmesinin adil olmayacağını 

savunmaktadır.  

 Mutlak eşitlik ilkesi: Bu ilkeye göre mutlak eşitlik, adaletsizliğe yol açmakta ve 

ekonomik büyüme üzerinde negatif etki meydana getirmektedir. 

 İhtiyaç ilkesi: Bu ilkeyi savunanlara göre gelir insanların ihtiyacına uygun olarak 

dağıtılmalıdır. 

 Asgari yaşam seviyesi ilkesi: Bu ilkeyi savunanlar, asgari düzeyde yaşamın teminat altına 

alınmasını savunmaktadırlar. 

 Gelir seviyesinin üst seviyede sınırlandırılması ilkesi: Bu ilkeyi savunanlara göre, gelir 

farklarının belirli bir ölçüyü aşmaması gerekir. 

 

Gelir dağılımı, toplumun birliğini/bütünlüğünü ve yoksulluk seviyesini belirlediğinden bir 

toplum için oldukça önemlidir. Örneğin, Brezilya gibi nispeten yüksek gelirli bazı ekonomilerin 

yüksek yoksulluk seviyelerine sahip ve eşit olmayan gelir dağılımına sahip olduğu, bunun yanında 

Kosta Rika gibi nispeten daha eşit gelir dağılımına sahip diğer ülkelerde ise, yoksulluğun daha az 

olduğu ve toplum içinde siyasi istikrarı sağlayan adalet duygusunun daha yüksek olduğu dikkat 

çekmektedir. Bununla birlikte, gelir dağılımının büyüme hızı üzerinde belirgin bir etkiye sahip 

olduğuna ve dağılımı nispeten daha eşit olan toplumların diğerlerine göre daha hızlı büyüdüğüne 

dair de önemli kanıtlar bulunmaktadır (Stewart, 2000: 1). 
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Bir ekonomide gelirin bölüşümü konusu, etkin istihdam ve ticari faaliyetler ile devletlerin ve 

bölgelerin sosyal ve ekonomik kalkınması için motive edici bir faktör olması nedeniyle her zaman 

bilimsel araştırmaların odağında yer alan önemli konulardan biri olmuştur (Bilan vd., 2020: 1). 

 

1.1.4. Gelir Eşitsizliği 

 

Genel olarak eşitsizlik, insanlar ya da gruplar arasındaki sosyal ya da ekonomik farklılığı 

veya eşit olmayan koşul ya da durumu ifade eder. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, nüfusun 

belirli bir yüzdesi ile o nüfusun gelirin belirli bir yüzdesinden aldığı pay arasındaki farklılığı ölçer. 

Söz konusu farklılık arttığında eşitsizliğin de arttığı kabul edilir. Tanımdan yola çıkarak, 

toplumdaki her bireyin aynı gelire sahip olduğu “minimum eşitsizlik” durumu ile gelirin tek bir 

kişinin elinde olduğu maksimum eşitsizlik durumu olmak üzere iki marjinal durumdan söz 

edilebilir (Tothova, 2011: 5).  

 

Eşitsizlik kavramı genellikle sonuçların eşitsizliği (gelir, servet veya harcama ile ölçüldüğü 

gibi) ile bireyin kontrolü dışındaki (cinsiyet, etnik köken, doğum yeri veya aile geçmişi gibi) 

koşullardaki farklılıklardan kaynaklanan fırsat eşitsizliği arasında ayrım göstermektedir. Sonuçların 

eşitsizliği, fırsatlar ve bireyin çabaları ve yeteneklerindeki farklılıkların bir kombinasyonundan 

kaynaklanmaktadır (Dabla-Norris vd, 2015: 6). Ekonomik anlamda eşitsizlik kavramı aşağıdaki 

başlıklar altında incelenebilir (International Monetary Fund [IMF], 2014a: 7):   

 

 Gelir eşitsizliği: Bireysel ya da hane halkı gelirlerinin belirli bir zamanda nüfusa nasıl 

dağıldığını ele alarak kişisel gelir dağılımı üzerinde yoğunlaşır. 

 Servet eşitsizliği: Servetin bireyler ya da hane halkı arasındaki dağılımı üzerinde 

yoğunlaşır. Tasarrufların yanı sıra bağış ve veraset yoluyla meydana gelen intikaller 

arasındaki farklılıkları yansıtır. 

 Yaşam boyu eşitsizlik: Kişinin tek bir yıl yerine yaşamı boyunca gelir ve kazancında 

meydana gelen eşitsizliği ölçmek üzerine odaklanır.  

 Fırsat eşitsizliği: Gelir eşitsizliği ile sosyal mobilite arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşır. 

Bu kavram özellikle nesiller ve gelir grupları arasındaki hareketlilik üzerine odaklanır. 

 

Milli gelirin devamlı artması kadar tüketici birimler arasındaki dağılımı ve bu dağılımın 

büyük eşitsizlikler göstermesi de son derece önemli bir konudur (Canbey Özgüler, 2014: 550). 

Ekonomik ve politik bir olgu olarak, gelir eşitsizliği, insan mutluluğunun birçok alanında geniş bir 

etkiye sahiptir ve genellikle ekonomide birçok olumsuz etkinin altında yatan neden olarak 

tanımlanmaktadır (Gardner ve Sprenkle, 2014: 4). 

 

Gelirin toplumu oluşturan bireyler arasında eşit bir şekilde bölüşülmemesi sorunu, gerek 

yoksulluğu artırması gerekse büyüme üzerinde olumsuz etki meydana getirmesi sebebiyle gelişmiş 
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ve gelişmekte olan ülkeler için üzerinde tartışılması gereken bir konu halini almıştır (Encisio, 2011: 

108).  

 

Bir ülkede eşit olmayan servet ya da gelir sağlayan varlıklar ile maaş, kira ve kâr paylarındaki 

dengesiz dağılım gelir eşitsizliğine neden olan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Buna göre, bir 

toplumun küçük bir kesimini oluşturan ve daha fazla miktarda gelir getiren varlığa sahip olan 

bireylerin zenginleşmeye devam etmesi gelir eşitsizliğinin artmasına sebep olacaktır. Diğer 

taraftan, üretime katılan bireylerin kazançları hesaplanırken söz konusu bireylerin üretime olan 

katkılarının dikkate alınmaması da gelir eşitsizliğini artırdığı kabul edilmektedir (Ayyıldız, 2017: 

132-133). 

 

Gelir eşitsizliğindeki artışın, sosyal sorunlara neden olduğu ve uzun vadeli ekonomik 

büyümeye zarar verdiği için zararlı olduğu düşünülmekte ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin 

yoksulluk, işsizlik ve yatırımların azalması gibi sonuçlar doğurması beklenmektedir. Ayrıca, sağlık 

ve sosyal sorunların yanı sıra sosyal dengesizlikler ve hatta toplumsal huzursuzluklar da gelir 

eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Education Bureau, 2015: 2).  

 

Ekonomik ve politik bir olgu olarak, gelir eşitsizliğinin insan mutluluğunun birçok alanı 

üzerinde geniş kapsamlı etkileri söz konusudur ve genellikle ekonomi üzerindeki birçok olumsuz 

durumun altında yatan neden olarak tanımlanır. Bazı araştırmacılar, gelir eşitsizliği ile büyük 

ekonomik buhran gibi önemli ekonomik olaylar arasında yakın bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. 

(Gardner ve Sprenkle, 2014: 4). 

 

Gelir dağılımı eşitsizliği kavramı gelirin bölüşümünde ortaya çıkan farklılıkların giderek 

artmasına bağlı olarak günümüzde gerek ülke içinde gerekse küresel ölçekte görülen ve etkisini son 

yıllarda daha da artıran önemli bir sorun olarak literatürde yer almaktadır. Bir ülkede gelir 

dağılımının düzeltilmesinin ve yoksulluğun azaltılmasının, toplumsal barışın temin edilmesi 

açısından da oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, gelir dağılımı eşitsizliği 

ekonomik olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir sorun olarak da öne çıkmakta ve bir ülkenin 

demografik ve sosyo-ekonomik yapısı, toplumdaki adalet ve ekonomik özgürlük gibi faktörlerinin 

gelirin dağılımını etkilediği kabul edilmektedir (Konu, 2017: 929). 

 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen eşitsizliğin, bireyin ve toplumun gözünde her zaman 

istenmeyen bir durum olmadığı ve belli bir dereceye kadar, düşük gelirli insanları sosyal 

basamakları tırmanmaya teşvik edeceği de savunulmaktadır. Bu görüşe göre, başarıya olan açlığın, 

düşük gelirli bireyleri daha çok çalışmaya, yenilik yapmaya ve risk almaya yönlendireceği 

düşünülmektdir. Bunun sonucunda ise söz konusu bireylerin kendileri ve toplum için zenginlik 

oluşturacakları ileri sürülmektedir (Education Bureau, 2015: 2). 
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1.2. Gelir Dağılımı Türleri 

 

Klasik iktisatçılar ağırlıklı olarak gelirin emek ve sermaye (faktör gelir dağılımı) arasındaki 

dağılımı ile ilgilenmişledir. Bu ayrım, yıllarca iktisatçıların (klasik) tartışmalarının merkezinde yer 

almış olup, İkinci Dünya savaşı yıllarında önemini yitirmiş ve Neoklasikler tarafından üretim 

faktörleri olarak çoğunlukla sabit bir sermaye payı kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşından 

sonraki dönemde kişisel ya da hane halkı gelir dağılımı kavramları önem kazanmıştır (van der 

Hoeven, 2010: 68-69). 

 

Gelir dağılımı eşitsizliği konusu incelenirken insanların ne kadar kazandığını ortaya koyan 

kişisel gelir dağılımı ile birlikte nasıl kazandığını ortaya koyan fonksiyonel gelir dağılımı 

sorularının açıklığa kavuşması önemlidir (Kabaş, 2014: 21). Ekonomik analizlerde de gelir 

dağılımı; gelirin faktörler arasındaki dağılımını ifade eden fonksiyonel gelir dağılımı ve gelirin 

bireyler arasındaki dağılımını ifade eden kişisel gelir dağılımı olmak üzere iki temel şekilde 

sınıflandırılmaktadır (Cowell, 2007: 2). 

 

1.2.1. Kişisel (Hanehalkı) Gelir Dağılımı 

 

Kişisel gelir dağılımı, gelirin hangi kaynaktan elde edildiğine bakılmaksızın toplumu 

oluşturan bireyler ya da hanehalkı arasındaki dağılımını gösterir (Kurt, 2018: 1). Kişisel gelir 

dağılımında dikkate alınan unsur bireyin ne kadar gelir elde ettiğidir. Bu bağlamda, bireyin geliri 

hangi ad altında (ücret, kâr, faiz, rant) elde ettiği dikkate alınmamaktadır (Çalışkan, 2010: 93). 

Kişisel gelir dağılımı üç şekilde yorumlanabilir (van der Hoeven, 2010: 69): 

 

 Birincil gelir dağılımı: Yapılan her türlü faaliyetten elde edilen geliri kapsar. Birincil 

gelir dağılımı piyasalar ve piyasa kurumları tarafından belirlenir. 

 İkincil gelir dağılımı: Elde edilen gelirden vergilerin düşülüp transfer ödemelerinin dahil 

edilmesi sonrası ortaya çıkan geliri ifade eder. 

 Üçüncül gelir dağılımı: İkincil gelire kamu harcamalarından sağlanan faydanın da ilave 

edilmesiyle elde edilen geliri ifade eder. 

 

 Daudey ve Garcia-Penalosa yaptıkları çalışmada kişisel ya da hane halkı gelir dağılımının; 

emek vergilerinin dağılımı, sermaye varlıklarının dağılımı ve iki üretim faktörü arasında toplam 

çıktı üretiminin paylaşımı olmak üzere üç faktöre bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca 

sermayenin dağılımının emeğin dağılımına oranla göre daha bozuk olması durumunda, toplam 

gelirin emek payında meydana gelecek bir artışın kişisel gelir eşitsizliğini azaltacağını 

belirtmişlerdir (Daudey ve Garcia-Penalosa, 2007: 814).  
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Kişisel gelir dağılımı, ekonomik karar birimlerinin belirli bir dönemde elde ettikleri gelir 

miktarının tespit edilmesinde önemli rol oynar. Aynı zamanda tüketim birimleri arasında gelirin 

dağılımında meydana gelen eşitsizliklerin tespit edilmesi ve diğer gelir dağılımı türleri ile 

kıyaslama yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Kişisel gelir dağılımı ayrıca, kişi ve haneleri 

dikkate aldığı için gelirin değişik meslek grupları, bölgeler, sektörler vb. değişik kategorilere göre 

sınıflandırılmasını mümkün kılmaktadır. Kişisel gelir dağılımı sadece salt rakamsal gelir verilerine 

dayanarak yapılan analizlerin yerine daha kapsamlı şekilde değişik sosyal yönlere sahip tespitlerin 

yapılmasına da imkân sağlar. Bu özelliği ile sadece ekonomik açıdan değil, sosyal eşitsizlik 

açısından da dengesizliklerin bir göstergesi konumundadır (Şengür ve Taban, 2016: 51). 

 

1.2.2. Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

 

Fonksiyonel dağılım, üretim sürecine katılan üretim faktörü sahiplerinin söz konusu sürece 

katılmaları karşılığında elde ettikleri gelirin bölüşümünü ifade eder. Toplum içerisinde önemli bir 

kesimi oluşturan çalışanların asli kazançlarının emek gelirinden oluşması ve bunun yanında 

toplumdaki yüksek gelirli bireylerin önemli kısmının ise emek harici gelir elde etmesi sebebiyle 

fonksiyonel dağılım; gelirin özellikle emek geliri elde edenler ile diğer üretim faktörlerinden gelir 

elde edenler arasındaki bölüşümünü analiz etmede kullanılan bir kavram olarak öne çıkmaktadır 

(Çalışkan, 2010: 92-93).  

 

Üretim faktörlerine katılanların toplam gelirden aldıkları payı inceleyen fonksiyonel gelir 

dağılımı; ücret, rant, kâr payı ve faiz gelirleri hakkında bilgi edinilmesi açısından oldukça 

önemlidir (İslamoğlu, 2017: 132). Fonksiyonel gelir dağılımını ön plana çıkaran üç temel faktör 

bulunmaktadır. Bunlar: (Atkinson, 2009: 4-5): 

 

 Makroekonomik düzeyde gelirler (ulusal hesaplar) ile hane halkı düzeyindeki gelirler 

arasında bağlantı kurmak 

 Gelirin kişisel dağılımındaki eşitsizliği anlamaya yardımcı olmak 

 Farklı gelir kaynaklarına farklı getirilerin adilliğiyle sosyal adalet endişelerini gidermek 

 

Fonksiyonel gelir dağılımı iki nedenden ötürü ilgi çekmektedir. Bunlardan ilki; bireyler 

arasında sermayeye daha geniş erişim imkânı olmasına rağmen servet ve özellikle yüksek gelir 

getiren zenginliğin halâ aşırı derecede dağınık olmasıdır. Bu nedenle emekten mülkiyete yeniden 

dağıtım halâ bireysel gelir eşitsizliklerin yükseltilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Sebeplerin 

ikincisi ise kazançların sosyal adalet ve hakkaniyet görüşleri ile yaygın ücret görüşmelerinden çok 

daha hızlı arttığı gerçeğidir (Gly’den aktaran United Nations, 2013: 71).  

 

Fonksiyonel gelir dağılımı üretim faaliyetlerini dikkate alırken kişisel gelir dağılımında bu 

unsur dikkate alınmamakta, sadece bireylerin milli gelirden aldıkları pay hesaplanmaktadır (Acar, 
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2015: 45). Fonksiyonel gelir dağılımı toplumu oluşturan sosyal sınıfların, milli gelirden aldıkları 

payı gösterirken, kişisel gelir dağılımında bireyler eşit olarak düşünülür ve sosyal sınıflarlar 

arasındaki farklılıklar dikkate alınmaz
1
 (Karabulut, 2006: 23-24). 

 

1.2.3. Diğer Gelir Dağılım Türleri 

 

Kişisel ve bölgesel gelir dağılımı sınıflandırmasının yanında literatürde sektörel ve bölgesel 

gelir dağılımı olmak üzere iki tür sınıflandırma daha mevcuttur. Sektörel gelir dağılımı, bir 

ekonomide yer alan temel üretim sektörlerinin tarım, sanayi ve hizmetlerden oluştuğundan 

hareketle söz konusu sektörlerin milli hasıladan hangi oranda pay aldığını tespit etmek için gelir 

dağılımının sektörler bazında incelenmesini ifade eder. Sektörel gelir dağılımının, ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerinin önemli bir göstergesi olduğu kabul edilir. Buna göre, ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri arttıkça hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı tarım ve sanayiye göre artmaktadır 

(İslamoğlu, 2017: 134).  

 

Bölgesel gelir dağılımı ise, bir ülkede farklı bölgelerde yaşayan insanların milli gelirden 

aldıkları payın dağılımını gösterir. Bölgesel gelir dağılımı gelişmişlik kriteri açısından bir ülkenin 

bölgeleri arasındaki farkları görmeyi sağlar. Genellikle gelişmiş ekonomilerde bölgelerarası gelir 

dağılımı dengesizlikleri az, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde ise fazladır (Canbey Özgüler, 2014: 

58). 

 

1.3. Gelir Dağılımını Etkileyen Faktörler 

 

Bir ekonomide gelir dağılımını belirleyen faktörlerin neler olduğu, gelir dağılımının neden 

ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği, devletin müdahalesi ile gelir dağılımının değişip değişmeyeceği 

gibi sorular ekonomistler ve politika bilimciler arasında giderek artmaktadır. Geçmişte oligarşik 

yönetimler tarafından idare edilen demokratik olmayan toplumlarda, gelir dağılımı, toplumun 

neredeyse doğal bir durumu olarak görülmüştür. Bununla birlikte, modern, demokratik toplumlarda 

yüksek eşitsizlik seviyesi hoşgörüyle karşılanmamakta veya daha az kabul görmektedir. Sonuç 

olarak, ilerleyen zamanla birlikte politika yapıcılar, gelir ya da tüketim dağılımını daha eşit hale 

getirmeyi amaçlayan politikaları uygulamak için baskı altına alınmıştır. Yıllar içinde ise dikkatler, 

servetin dağılımından ziyade gelir ve daha da önemlisi tüketimin dağılımına kaymıştır (Afonso vd., 

2008: 8). 

 

                                                      
1
 Türkiye’de literatürde gelirin dağılımı konusu incelenirken “gelir dağılımı adaletsizliği” ile gelir dağılımı eşitsizliği” 

kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysaki bu iki kavram farklı iki dağılım türünü ifade etmektedir. Gelir 

dağılımı eşitsizliği bireysel gelir dağılımını ifade ederken, gelir dağılımı adaletsizliği ise, fonksiyonel gelir dağılımının 

karşılığıdır. Yabancı literatürde ise, gelirin dağılımı konusu incelenirken tek bir kavram olarak “income inequality” yani 

gelir dağılımı eşitsizliği kullanılmaktadır. Gelir dağılımını açıklamada herkesçe kabul görmüş Gini katsayısı da gelir 

dağılımı eşitsizliğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada da kavram olarak” gelir dağılımı eşitsizliği” 

kullanılmıştır.  
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Gelir dağılımında eşitsizliğe neden olan faktörleri saptamak kolay olmamakla birlikte, 

iktisatçılar arasında da eşitsizliğe neden olan faktörler konusunda farklılıklar görülmektedir (Baş, 

2009: 50-51). Gelir dağılımını etkileyen faktörlerin ülkeler arasında değişkenlik gösterdiği 

varsayımı altında, yerel sebepler dikkate alınmadığında genel olarak gelir dağılımı eşitsizliğinin; 

servet ve emeğin dağılımı, demografik durum, küreselleşme, göç ile ekonomik istikrar ve büyüme 

durumu gibi makroekonomik faktörlerden faktörlerinden kaynaklandığı ifade edilebilir (Acar, 

2015: 48). 

 

1.3.1. Servet Dağılımı  

 

Servet, bir kaynak akışını ifade eden gelirden farklı olarak ekonomik kaynak stokunu ifade 

eder. Servet, gelir üzerinden tasarruf edilenler gibi kazanç yoluyla elde edilenler ile hediye-miras 

olarak veya mülk-hisse fiyatlarındaki artışların sonucu olarak kazanç yoluyla elde edilmeyenler 

olmak üzere iki yolla elde edilebilir (Rowlingson, 2012: 3-4). Aşağıda sıralanan sebeplerden ötürü 

servetin dağılımında eşitsizlikler meydana gelmektedir (University of Birmingham, 2013: 18): 

 

 Bazı insanların diğerlerinden daha yüksek gelirlere sahip olması ve bu yüzden daha fazla 

servet biriktirme fırsatının söz konusu olması, 

 Bazı insanların benzer gelirlere sahip olması ancak bu geliri harcamak yerine servet olarak 

biriktirmeyi tercih etmeleri, 

 Bazı insanların varlıklı ebeveynlere sahip olmaları ve daha yüksek miras ya da hediyeler 

alabilmeleri, 

 Bazı insanların önemli ölçüde değer kazanmadan hemen önce konut veya finansal 

varlıklara yatırım yapmak için daha fazla bilgi ya da şansa sahip olmaları. 

 

Fransız Ekonomist Thomas Piketty, gelir eşitsizliğini tüm toplumlardaki, emek ve sermaye 

gelirlerindeki eşitsizliğin toplamı olduğunu ifade etmiştir. Piketty, belirtilen fakörlerin 

dağılımındaki eşitsizliğin artmasının toplam eşitsizliğin de artmasına neden olacağını ileri 

sürmüştür. Piketty’e göre, gelir eşitsizliğinin ölçümünde gözlemlenen ilk kural, sermaye 

eşitsizliğinin emek eşitsizliğinden daima daha yüksek olduğudur. Buna göre, en yüksek emek 

gelirini elde eden %10’luk kesim toplam emek gelirlerinin %25-30’unu almakta iken, en yüksek 

servete sahip %10’luk kesim daima toplam servetin %50’sinden fazlasına sahip olup bu oran bazı 

ülkelerde %90’a kadar çıkabilmektedir (Piketty, 2018: 259-260).   

 

Servet açısından en yoksul %50’lik kesim daima milli servetin %10’una, hatta genelde 

%5’inden daha azına sahip olmuştur (Piketty, 2018: 273). Dünya genelinde servet eşitsizliği 

incelendiğinde, 2021 yılında en alt gelir grubunda yer alan küresel nüfusun %50’si toplam 

zenginliğin ancak %2’sine sahiptir. Bu veriye göre, küresel nüfusun %50’lik kesiminin neredeyse 

hiç servete sahip olmadığını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, dünya nüfusunun en zengin 
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%10’luk kesimi ise toplam servetin %76’sına sahiptir. Bir başka ifadeyle, dünya nüfusunun en 

yoksul %50’lik kesimi yetişkin birey başına ortalama 4.100$’a sahipken, en zengin %10’luk kesim 

ortalam 771.300$’a sahiptir (World Inequality Lab, 2021: 4).  

 

1.3.2. Emeğin Dağılımı 

 

Gelir dağılımı eşitsizliğinde iş gücü piyasalarının rolünün ne olduğu sorusu literatürde çok az 

tartışılmış olsa da International Labour Organization (ILO) yaptığı bir çalışmada, ücretlerin 

dağılımı ve ücret karşılığında çalışmanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son zamanlardaki 

eşitsizlik eğilimlerinin arkasındaki temel faktörler olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, ücretler 

başta gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de kişisel gelirin temel kaynağı 

olduğundan, birçok ülkede eşitsizlik işgücü piyasasından başlamaktadır (Belser, 2016: 49).  

Emeğin dağılımındaki artan eşitsizliği açıklayan çeşitli teoriler mevcut olmakla birlikte bunlardan 

bazıları aşağıdaki şekildedir (Dreger vd., 2015: 13): 

 

 Yeni teknolojilerin, yüksek vasıflı işçilerin verimliliğini, düşük vasıflı işçilerden daha 

fazla artırması durumunda, yüksek vasıflı işçilerin ücretlerinin daha hızlı artması ve buna 

bağlı olarak, özellikle dağıtımın en üst kısmında ücret eşitsizliğin de artması, 

 Ticaret uzmanlığı ve şirketlerin üretimlerinin bazı aşamalarını ülke dışında 

gerçekleştirmesi nedeniyle, gelişmiş ülkelerde işgücü talebi vasıflı işçilere yönelmesi, 

 Asgari ücret düzenlemesinin artan eşitsizlikle mücadelede uygun bir araç olarak 

görünmekle birlikte asgari ücretin değerinin yüksek olarak belirlenmesinin işsizliği 

artırarak eşitsizliği azaltıcı etkisini zayıflatması,  

 Son olarak, istihdamı korumaya yönelik yasal düzenlemelerin ücret oluşturma sürecinin 

yapısını etkilemekle birlikte, ülkeler arası araştırmalar, söz konusu düzenlemelerin 

eşitsizlik üzerindeki etkileri hakkında sağlam sonuçların oluşmasına izin vermemektedir. 

 

Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliğinin seyrini ortaya koymada işgücü piyasası önemli 

bir faktör olarak yer almaktadır. Her ne kadar gelişmiş ülkelerde ücretlerin bireylerin gelirine 

katkısı serbest meslek gelirleri kadar olmasa da geçtiğimiz on yıl içinde hiçbir ülke işgücü 

piyasasında eşitsizliği azaltmadan gelir eşitsizliğini azaltmayı başaramamıştır (Belser, 2016: 49). 

 

Sermaye eşitsizlikleri ile kıyaslandığında emeğin eşitsizliği her zaman sınırlı ölçüde 

kalmıştır. Ancak emeğin eşit olmayan dağılımını göz ardı etmek hata olacaktır. Almanya ve Fransa 

gibi günümüz Avrupa’sında orta derecede eşitlikçi olan ülkelerde en yüksek ücretli %10’luk 

kesimin geliri toplam emek gelirlerinin %25-30’unu oluştururken, ikinci grupta bu oran yaklaşık 

%30 seviyesindedir. ABD gibi en aşırı eşitsizliğin yaşandığı ülkelerde ise 2010’lu yılların başında 

en çok emek geliri elde eden %10’luk kesim toplam emek gelirlerinin %35’ini alırken, en az emek 
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geliri elde %50’lik kesim ise toplam emek gelirinin ancak %25’ini alabilmektedir (Piketty, 2018: 

272). 

 

ILO’nun yayınladığı rapora göre, Dünya’da emeğin dağılımı son dönemlerde en az gelir elde 

edenler aleyhine değişim göstermektedir. Raporda, en çok emek geliri elde eden %20’lik kesimin 

toplam emek gelirleri içerisindeki payı 2004 yılında %51,4 iken, 2017 yılı itibarıyla %53,5’e 

yükseldiği dikkat çekmektedir. Orta sınıf olarak kabul edilen %60’lık kesimin toplam emek 

gelirleri içerisindeki payı 2004 yılında %44,8 olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu oran 2017 yılı 

itibarıyla %43’e gerilemiştir. En az emek gelir elde eden %20’lik kesimin toplam emek gelirleri 

içerisindeki payı ise 2004 yılında %3,9 iken, 2017 yılında %3,5’e gerilemiştir. (ILO, 2019: 3).  

 

1.3.3. Demografik Durum 

 

Demografi, nüfusun dağılımı, yapısı ve türü (cinsiyet) gibi özelliklerine ilişkin çalışmaları 

ifade eder. Gelir dağılımındaki eşitsizlik her ne kadar çoğunlukla ücretlerin dağılımı ile 

ilişkilendirilse de çeşitli demografik değişkenlerin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Avrupa 

Sosyal Durum Gözlemevi gelir eşitsizliğini düzeltmek için çalışmalar üstlenmiş ve çeşitli 

değişkenlerin önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda, demografiyle ilgili yaş yapısı, hane yapısı, 

nüfusun etnik yapısı ve hane halkı eğitim düzeyleri olmak üzere dört faktör üzerinde odaklanmış ve 

bunların hepsinin gelir eşitsizliği üzerinde etkisi olduğu ifade edilmiştir (Guerin, 2013: 1). 

 

Demografik değişikliklerin dağılım üzerindeki etkisi büyük olabilmektedir. Ceteris paribus, 

yoksul hanelerdeki ve yoksulluk sınırının üzerindeki marjinal düzeydeki çocuk sayısındaki artış, 

çeşitli göstergelerle ölçülen gelir yoksulluğunu artırmaktadır. Ayrıca, gelir katmanlarına göre aile 

büyüklüklerindeki değişiklikler de gelir eşitsizliğini artırabilir (Marchionni ve Gasparini, 2007: 98). 

 

Bir bireyin refahı demografik değişimden iki şekilde etkilenir. Birincisi, ortalama yaşam 

sürelerinin uzaması sebebiyle bireyin yaşam boyu faydasının değişmesidir. İkincisi ise, demografik 

dönüşüme bağlı olarak farklı faktör fiyatları ile transferler ve vergilerle karşılaşacak olmasıdır 

(Krueger ve Ludwig, 2007: 72).  

 

1.3.4. Küreselleşme 

 

Ekonomi açısından bakıldığında küreselleşme temel olarak mal ve hizmet ticaretinin 

serbestleştirilmesini ve doğrudan ve portföy sermayesinin serbest dolaşımını ifade eder (Zhou vd., 

2011: 2). Küreselleşmenin bir yanda küresel ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmeyi desteklediği 

savunulurken, diğer yandan; gelir eşitsizliği ve çevresel bozulmayı artırması, sosyal dejenerasyon 

ve rekabet güçlüğüne neden olduğu düşünülmektedir (Atif vd., 2012: 2). 
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Küreselleşmenin eşitsizlik üzerindeki etkisi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Küreselleşme, ücret ve diğer faktör fiyatlarını değiştirir ve böylece piyasa gelirlerinin dağılımını 

etkiler. Diğer taraftan, küreselleşme politik kararları etkiler ve hükümetleri vergi sistemi ve refah 

devleti harcamaları dahil olmak üzere kamu harcamalarını değiştirmeye yönlendirir (Dorn vd., 

2017: 5). 

 

Küreselleşmenin gelir dağılımı üzerinde meydana getirdiği etki konusunda çeşitli fikir 

ayrılıkları söz konusudur. Bu bağlamda, bazı okullar küreselleşmenin refah seviyesini yükselten bir 

gelir akımı yarattığını ve bu sayede düşük gelirli grupların bile, küreselleşmeden mutlak anlamda 

kazananlar olarak ortaya çıktığı savunmaktadır. Bu iyimser görüş, gelir eşitsizliğinin endüstriyel 

gelişmenin ilk aşamalarında arttığını ancak, ülkelerin sanayileşmeye geçişi tamamlamasıyla birlikte 

nihayetinde düştüğünü ifade eden Kuznets hipotezi ile paralellik göstermektedir.  Karşı görüşü 

savunan okullar ise, küreselleşmenin genel gelirleri artırabileceğini, ancak ortaya çıkan faydaların, 

bir ülkenin vatandaşları arasında eşit olarak paylaşılmadığını, göreceli ve hatta belki de mutlak 

anlamda açıkça kaybedenlerin olduğunu öne sürmektedir. (IMF, 2007: 135). 

 

1.3.5. Makroekonomik Faktörler 

 

Gelir dağılımı etkileyen çok sayıda makroekonomik faktör söz konusu olup, bunlar arasında 

ekonomik büyüme, faiz, işsizlik ve enflasyon başlıca faktörler olarak sayılmaktadır (Canbey 

Özgüler, 2014: 66). 

 

İşsizliğin gelir dağılımı üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, işsizlikten en çok etkilenen kesimin 

dağılımın orta ve alt kısımlarında yer alan grup olduğu göz önüne alındığında, artan işsizlik 

oranının daha yüksek gelir eşitsizliği ile ilişkili olduğu yönündedir. Bu görüşü destekleyen ve 

işsizlik faktörünün eşitsizlik üzerindeki etkisine dair ampirik kanıtlar mevcuttur. Örneğin, ABD 

için farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda işsizliğin ABD'deki yoksul nüfusun toplam gelir payı 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumsuz etkisi olduğu ortaya koyulmuştur (Garcia vd., 

2013: 4325). 

 

Gelir eşitsizliği ve ekonomik büyümeye odaklanılması, 1950'lerde Simon Kuznets'in, kişi 

başına düşen GSMH ve gelir dağılımındaki eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayan “Ters-U 

hipotezini” sunmasıyla başlamıştır. Kuznets, o zamana kadar mevcut olan gelir dağılımı verilerine 

dayanarak, az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelirin artmasıyla gelir eşitsizliğinin de arttığını 

ve en yüksek seviyeye ulaştığını; daha sonra ise gelir seviyelerinin artmaya devam etmesiyle 

eşitsizliğin azaldığını öne sürmüştür (Heyse, 2006: 3). Aynı temelde, Stiglitz (1969), gelir ve 

servetin heterojenliğini hesaba katarak, kalkınmanın ilk aşamalarında eşitsizliğin arttığını ve tepe 

noktasına ulaşıldıktan sonra ise azaldığını doğrulamıştır (Wahiba ve Weriemmi, 2014: 136). 
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Gelir dağılımı adaletsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi genel olarak 

Kuznets Hipotezi test edilerek gerçekleştirilmiştir (Peçe vd., 2016: 140). Verilere ve metodolojik 

eksikliklere rağmen, Kuznets Hipotezinin geçerliliği tekrar tekrar ve çelişkili sonuçlar ile 

araştırılmıştır. Bazı araştırmalar hipotezi doğrularken bazıları ise, böyle bir rassal olmayan ilişkinin 

varlığına dair kanıt elde edememiştir (Nikoloski, 2009: 6). 

 

Yüksek enflasyon, kaynakların sabit nominal gelirli kişilerden (genellikle nüfusun sosyal 

açıdan daha az sigortalı ve yoksul kesimlerinden) dağılmasına sebep olması nedeniyle temelde 

eşitsizliğin derinleşmesine neden olur (Kaasa, 2003: 12).  

 

Faiz oranlarının kredi piyasaları üzerindeki etkilerinin her ülkede para politikasının gelişim 

ve iletim mekanizmalarına bağlı olarak farklı olması nedeniyle, eşitsizlik ve faiz oranları arasındaki 

ilişki teorik olarak daha karmaşıktır. Ampirik olarak da faiz oranlarının eşitsizlik üzerindeki 

etkisine dair kanıtlar oldukça farklıdır. Milanoviç (2005) reel faiz oranlarındaki artışın gelişmekte 

olan ülkelerde eşitsizliği artıran mekanizmalara yol açtığını tespit ederken; Jäntti ve Jenkins (2010), 

reel faiz oranının İngiltere için eşitsizliğin artışının önemli bir belirleyicisi olmadığını ortaya 

koymuştur (Garcia vd., 2013: 4325).  

 

Tablo 1’de sekiz ekonomist tarafından, seçilmiş makroekonomik faktörlerin, diğer durumlar 

sabitken, gelir dağılımı üzerindeki olası etkileri üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarına yer 

verilmiştir. Tablodaki rakamlar, belirtilen faktörlerin gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde nasıl etki 

meydana getirdiği sonucuna ulaşan araştırmacı sayısını belirtmektedir.  

 

Tablo 1: Seçilmiş Makroekonomik Faktörlerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye 

Yönelik Araştırma Sonuçları 

 

Gelir Dağılımı 

Eşitsizliğini Azaltır 

Gelir Dağılımı 

Üzerinde Anlamlı 

Etkisi Yoktur 

Gelir Dağılımı 

Eşitsizliğini 

Artırır 

Kişi Başına Düşen GSYH Artışı   5 1 2 

Ticaretin Gelişmesi 4 2 2 

Reel Döviz Kuru Seviyesi 3 4 1 

Reel Döviz Kurundaki Değişim 3 3 2 

Yatırım / Tüketim Fiyatları 4 1 3 

Dış Pozisyon2 1 4 3 

Dış Pozisyondaki Değişim  2 4 2 

Yatırım Oranı 4 1 3 

Kamu Harcamaları 5 1 2 

Enflasyon Seviyesi 0 0 8 

Enflasyondaki Değişkenlik 1 0 7 

Enflasyondaki Değişim 1 1 6 

 Kaynak: Sarel, 1997: 8 

 

                                                      
2 Dış Pozisyon: Net İhracat rakamlarının GSYH’ya oranını ifade eder. 
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Tablo 1 incelendiğinde, özellikle enflasyondaki değişim ve değişkenlik faktörlerinin gelir 

dağılımındaki eşitsizliği artırdığına yönelik büyük oranda benzer sonuca ulaştıkları görülmektedir. 

Araştırmacıların tamamı enflasyon seviyesinin gelir dağılımı eşitsizliğini arttırdığı sonucuna 

ulaştığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan sekiz araştırmacının beşinin, gelir dağılımdaki 

eşitsizliğini en çok azaltan faktörlerin kişi başına düşen GSYH ile kamu harcamalarındaki artış 

olduğu sonucuna ulaştıkları görülmektedir. Ayrıca Araştırmacıların dördü de dış pozisyon, dış 

pozisyondaki değişim ve reel döviz kuru seviyesi faktörlerinin gelir dağılımı üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

 

1.3.6. Göç 

 

Göç olgusu çeşitli disiplinlerden araştırmacılar tarafından derinlemesine incelenmiştir. 

Ekonomik alanda, işgücü piyasası başta olmak üzere kamu maliyesi ve ekonomik büyüme sürecini 

etkileyen nedenleri, sınıflandırması ve etkilerini analiz eden birçok çalışma mevcuttur. Literatürün 

önemli bir kısmı, üretim faktörü olan emeğinin hareketliliği ile gelir ve servet dağılımındaki 

eşitsizlikler arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Genel olarak, göç olgusunun eşitsizlik konularıyla 

yakından ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Villani vd., 2015: 456). 

 

Ekonomistler, göç ile eşitsizlik arasındaki bağlantıyı incelemiş ve bu kapsamda, 19. yüzyılın 

sonlarında göç dalgaları gözlemlenmişlerdir. Araştırmalara göre, Arjantin, Avustralya, Kanada ve 

Amerika Birleşik Devletleri gibi kaynak bakımından zengin ve göçmen alan ülkelerdeki eşitsizliğin 

arttığı görülmüştür. Araştırmacılar, vasıfsız göçmenlerin iş gücü bakımından piyasayı besledikleri 

ve buna bağlı olarak yetenekli zanaatkârlara ve eğitimli beyaz yakalı işçilere göre vasıfsız ücretleri 

de düşürmüş olduklarını öne sürmüşlerdir. Aynı model 20. yüzyılın ikinci yarısında göçmen 

ithalatçı ülkelerde de bulunmuştur. Buna göre, düşük vasıflı göçmenler, alıcı ülkelerin düşük vasıflı 

işgücü arzını arttırmış ve sonuç olarak eşitsizlik de artmıştır (Xu vd., 2015: 4). 

 

Gelir dağılımını belirleyen faktörler çok sayıda olup, kaynaklar arasında da farklılık 

göstermektedir. Çalışmada yer verilen faktörler dışında; iktisadi politikalar, dışa açıklık, kayıt dışı 

ekonomi ve eğitim durumu, bireylerin evlenme eğiliminde olup olmadığı gibi toplumsal 

düzenlemeler ve normlar, kişisel yetenekler, ülkelerin dış borç yükü, geçmiş hükümet politikaları, 

teknolojik gelişmeler, ekonominin dışa açıklık ve liberalleşme seviyesi, ülkenin yer aldığı 

coğrafyanın politik durumu, ülke ekonomisinin bölgesel entegrasyonlar içinde yer alıp almaması  

ve şans  gibi faktörler de gelir dağılımının nedenleri arasında sayılmaktadır (Dişbudak ve Süslü, 

2007: 3); (Afonso vd., 2008: 10);  (Çalışkan, 2010: 96); (Education Bureau, 2015: 31). 
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1.4. Gelirin Yeniden Dağıtımına Yönelik Politikalar 

 

Gelirin yeniden dağıtımı dar anlamda, kişilerin mal varlığının devletin sahip olduğu 

vergileme, el koyma ya da minimum gelir sağlama gibi mekanizmalarla el değiştirmesini ifade eder 

(Özkıvrak, 2019: 13). Geniş anlamda ise, gelirin yeniden dağıtımı, bireylerin üretime katılarak elde 

ettikleri ilk gelirleri ile kullanılabilir gelirleri arasında devlet kanalıyla fark yaratılması sonucunda 

gerçekleşen gelir dağılımını ifade etmektedir. Bu bağlamda, devletin uyguladığı politikalar, yaptığı 

kamusal harcamalar ve topladığı gelirler devletlerin gelir dağılımına müdahalesi olarak kabul 

edilmektedir (Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 40). 

 

Liberal iktisatçılar tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir ekonomide gelir dağılımının 

optimal olabileceğini savunur. Oysa tam rekabet koşulları, toplumsal grupların yoksulluk içinde 

kalabileceği ve eşit olmayan bir dağılıma neden olabilmektedir. Böyle bir durumda, tam rekabet 

koşullarının geçerli olduğu varsayımında, malların bireyler arasında optimal dağıldığı görüşü 

geçerli olmayacaktır (Akın, 2015: 20).  

 

Bir ülkede toplumsal barışın temin edilmesi ve sürdürülebilmesi için o ülkedeki gelir 

dağılımının eşit olması ve yoksulluğun azaltılması oldukça önem arz etmektedir. Gelirin bölüşüm 

sürecinin kendi haline bırakılması ekonomik boyutun yanı sıra sosyal ve politik açılardan da 

önemli sorunlara neden olabilmektedir. Bu bağlamda, devletlerin gelirin dağılımına müdahale 

etmesi gereği sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Ersezer, 2006: 256). 

 

İktisat teorisinde gelir dağılımı konusu genelde birincil gelir dağılımı kapsamında 

araştırılmıştır. Ancak, özellikle ikinci dünya savaşından sonraki dönemde devletin ekonomi 

üzerindeki sorumlulukları artmış ve gelir dağılımının düzeltilmesi amacı, kamunun ekonomide 

üstlendiği fonksiyonlar arasında önemli bir yer edinmiştir. Devletin üstlendiği geliri yeniden 

dağıtıcı görev, ikincil gelir dağılımı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çiftçi, 2018: 20) 

 

Bu görüşlerden hareketle gelirin yeniden dağıtılması kavramı, devletin ekonomide aldığı her 

karar veya yaptığı harcama ile o ekonomideki gelir dağılımına müdahale etmesini ifade eder. Bu 

doğrultuda devlet, bir taraftan vergi veya harçlar yoluyla gelir elde ederken diğer taraftan kamu 

harcamaları ile elde ettiği geliri ekonomiye geri vererek gelirin tekrar dağılımını gerçekleştirir 

(Doğrul, 2017: 5).  

 

Hükümetlerin, gelirin yeniden dağıtımını sağlamak için hem vergi hem de harcama 

politikalarını mali konsolidasyonu da dikkate alarak tasarlaması gerekmektedir. Bu noktada, mali 

araçların karışımı, idari kapasitenin yanı sıra toplumun yeniden dağıtım tercihleri ile devlet için 

öngörülen role ve politik ekonomi konularına da bağlı olacaktır (IMF, 2014a). 
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Hükümetlerin ne kadar yeniden dağıtım yapmaya yönelik hedefleri farklı olsa da temelde, 

ekonomik verimliliği artıracak veya çalışma, tasarruf etme ve yatırım yapma teşvikleri üzerindeki 

olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde yeniden dağıtımın yapılması temel amaçları olacaktır. 

Teşvikler üzerindeki etkiler, ekonomik büyümenin seviyesini ve oranını ve dolayısıyla hükümetin 

gelecekte yeniden dağıtım harcamaları için kaynak üretme kapasitesini etkileyebilmesi nedeniyle 

önem arz etmektedir. Etkin yeniden dağıtımını elde etmek için “en iyi uygulamayı” oluşturacak tek 

bir politika kümesi bulunmamaktadır. Bu noktada, hükümetlerin uygulayabilecekleri yeniden 

dağıtım politika seçenekleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklılık göstermekte 

olup, söz konusu seçenekler aşağıda sıralanmıştır (IMF, 2014b: 2-3): 

 

Gelişmiş Ülkeler İçin Politika Seçenekleri:  

 Sosyal yardımlarda düşük gelirli grupların hedeflenmesi, 

 Emeklilik sistemlerinde emeklilik yaşının yükseltilmesi,  

 Düşük gelirli grupların eğitime erişimini artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi 

sürdürmek, 

 Artan oranlı gelir vergisi uygulamak (Düz oranlı vergi sistemini benimsemiş ülkeler için), 

 Servet vergilerini artırmanın yollarını aramak, 

 Regresif etkisi olan vergi muafiyetlerini azaltmak. 

 

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Politika Seçenekleri: 

 Dağınık yapıdaki sosyal yardım programlarını birleştirmek ve hedefleri iyileştirmek, 

 İdari kapasiteyi arttırarak koşullu nakit transfer programlarını iyileştirmek, 

 Yoksullar için katkıya dayalı olmayan “sosyal” emekli maaşlarını iyileştirmek, 

 Düşük gelirli ailelerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, 

 Kişisel gelir vergisinin kapsamını genişletmek, 

 Servet vergilerini artırmanın yollarını aramak. 

 

Gelirin yeniden dağıtımı, serbest piyasada gerçekleşen gelir dağılımında meydana gelen 

eşitsizlikleri gidermek amacıyla gelir dağılımını değiştirmeyi ifade eder. Gelirin yeniden dağıtımı 

yatay ve dikey dağılım olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir (Acar, 2015: 51).  

 

Yatay eşitlik, eşit durumda olanların devlet tarafından aynı muameleye tabi tutulması 

gerektiğini savunur. Örneğin, gelir düzeyi aynı olan iki kişi üzerinde aynı vergi yükünün olması ve 

benzer şekilde geliri eşit olan iki kişinin aynı transferi alması gibi. Dikey eşitlik ise, gelir düzeyi 

farklı olan kişilerin vergi, transferler ve diğer politikalar açısından farklı muameleye tabi tutulması 

gerektiğini savunur (Browning, 2002: 515-516). 

 

Gelir dağılımı aşçısından dikey eşitlik, daha zengin ve yoksul birimler (hane halkı, bireyler) 

arasındaki eşitsizliğin azaltılmasıyla sağlanır. Öte yandan yatay eşitsizlik ise, eşit derecede iyi olan 
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birimler (aynı gelir grubu içinde) arasındaki eşitsizlik artışına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Cok 

vd., 2013: 667-668). 

 

a. Gelirin Yatay Yeniden Dağıtımı 

 

Yatay eşitlik, eşit durumda olanlara eşit şekilde davranmayı gerektirir. Vergi açısından 

bakıldığında ise, ödeme güçleri eşit olan bireylerin aynı vergi yüküne sahip olmaları gerektiği 

anlamına gelmektedir (Kaplanoglou ve Newbery, 2008: 2). Bu bağlamda, yatay yeniden dağıtım, 

kişinin gelirinin yaşam döngüsü boyunca karşı karşıya kaldığı evreler arasındaki transferi anlamına 

gelmektedir (Özkıvrak, 2019: 14). 

 

Aynı gelir grubu içinde olmakla birlikte farklı statüdeki harcama birimlerine doğru pozitif net 

transfer akışının var olması durumunda yatay yeniden gelir dağılımından söz edilir (Canbey 

Özgüler, 2014: 75). Gelirin yatay yeniden dağıtımı, kişilere kamusal sosyal yardımı yapılması veya 

vergi indirimi uygulanması şeklinde gerçekleştirilmektedir (Acar, 2015: 51). 

 

Yeniden dağıtım dendiğinde genellikle akla gelen kişilerarası yeniden dağıtımdır. Ancak 

refah devleti açısından bakıldığında, yeniden dağıtımın büyük kısmının aslında yatay yeniden 

dağıtım olduğu görülmektedir (Özkıvrak, 2019: 24). Diğer taraftan her ne kadar yaşam yaşlılıktaki 

hastalıklar gibi yaşam döngüsü risklerini birleştirmek yatay yeniden dağıtımı işaret etse de hayat 

akışının başlarında ortaya çıkan çocuk yoksulluğu gibi riskler yatay yeniden dağıtım için uygun 

olmayıp, bu durum dikey yeniden dağıtımın varlığını gerektirecektir (Esping-Andersen ve 

Myles’tan aktaran Özkıvrak, 2019: 23).  

 

b. Gelirin Dikey Yeniden Dağıtımı  

 

Dikey eşitsizlik, bireyler veya hane halkları arasındaki eşitsizliği ifade etmektedir (Stewart 

vd., 2009: 3). Pratikte ekonomistler, dikey eşitliği gelirin, ekonomik durumu daha iyi olanlardan 

daha kötü olanlara doğru yeniden dağıtılması politikası olarak yorumlamaktadırlar (Browning, 

2002: 516) 

 

Dikey eşitlik, zenginlerden alıp fakirlere dağıtan Robin Hood rolünü temsil eder. Dikey 

yeniden dağıtım derecesi; kademeli vergilendirme ve sosyal harcamaların durumuna göre 

belirlenir. Dikey dağılımda sosyal yardımlar en klasik örneği teşkil etmektedir. Sosyal sigortalar 

genellikle düşük gelirli vatandaşlara yardım takviyeleri vererek bir Robin Hood unsuru 

içermektedir. Aile yardımları (çocuksuz bireylerden çocuklara yapılan transferler) ve ulusal sağlık 

hizmetleri (sağlıklı ve hasta bireyler arasında örtülü olarak yeniden dağıtımı ifade eder) gruplar 

arası yeniden dağıtıma örnek uygulamalardır (Esping-Andersen ve Myles, 2007: 1). Düşük gelirli 
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kesime destek sağlayarak dikey eşitliği sağlama amacı güden sosyal yardım programlarının gelir 

dağılımı üzerindeki etkisi yüksektir (İlgün, 2016: 499). 

 

Adil bir toplum oluşturma isteği, yoksulluk seviyesinin tespit edilmesi, mutluluğun, daha eşit 

toplumlarda daha yüksek olma eğiliminde olması, daha eşit ekonomilerin daha hızlı büyümesi ve 

eşitsizliğin yüksek suç oranları ile ilişkili olması gibi sebepler dikey eşitsizlik kavramını önemli 

kılmaktadır. Diğer taraftan, yatay eşitsizlik düzeyinin, şiddetli çatışma riskinin önemli 

belirleyicileri olduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Şiddetli çatışma ise, gelişmeyi 

zayıflatmakta ve yoksulluk seviyelerini artırmaktadır. Bu nedenle, yatay eşitsizlik kavramı 

çatışmaya eğilimli toplumlarda özellikle önemlidir (Stewart vd., 2009: 3) 

 

Yeniden dağıtım politikaları, eşitsizliği azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek 

için ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç boyuttaki stratejilerin temel bir bileşenidir. Söz 

konusu politikalar geliri yeniden dağıtma ve gelir getiren varlıkların dağılımını iyileştirerek fırsat 

eşitliğini artırmada güçlü birer araçtır (Kohler, 2015: 1).  

 

Vergiler ve transferler gelirin yeniden dağıtımında kullanılan araçlar olarak öne çıkmaktadır. 

Vergi ve transferlerin birçok farklı sosyal ve ekonomik hedefleri olmakla birlikte, söz konusu 

araçların gelir eşitsizliği açısından temel hedefi, toplum genelinde geliri ne ölçüde yeniden 

dağıttıklarıdır. Bunun ne ölçüde gerçekleştiği ise, devletin vergilerle aldığı ve transferlerle dağıttığı 

miktara, vergi karmasına ve artan oranlı tarife yapısına bağlı olarak üç ana faktör tarafından 

belirlenir (Keeley, 2015: 98). Gelirin gerek yatay gerekse dikey yeniden dağıtımı, kamu ve özel 

kesim eliyle iki şekilde gerçekleştirilir. Bu bağlamda, Şekil 1’de gelirin yeniden dağıtımını 

sağlayan araçlara yer verilmiştir.  
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Şekil 1: Yeniden Gelir Dağıtıcı Kanallar 

 

Kaynak: Canbey Özgüler, 2014: 77 
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Kamu 
Yeniden Gelir 

Dağıtıcı 
Kanallar 

Dolaylı Kanallar 

- Faiz Haddi 
- Kira 
- Fiyat Kontrolleri 
- Ücret Belirleme Politikaları 
- Kota 
- Lisans 

Dolaysız Kanallar 

Pozitif Transfer Kanalları 

- Nakdi Transfer Sağlayan Hizmetler 

- Gayri Nakdi İvazlar 

Belli Gruplara ya da Topluma 
Yönelik Hizmetler 

- Düşük Gelir Gruplarına Yeniden 
Gelir Dağıtan Harcamalar 

- Devletin Barış, Savunma ve Adalet 
Fonksiyonları  

Negatif Transfer Kanalları Dolaylı Vergiler 

Dolaysız Vergiler 

- İştirakler 
- Sosyal Sigorta Primleri 
- Hastane, Muayene Bedelleri 
- Fonlar vb. Özel Yeniden 

Gelir Dağıtıcı 
Kanallar 

Aile 

- Monopoller 
- Oligopoller 
- Sendikalar 
- Haksız Kazançlar 

Dolaysız Özel Kanallar 

- Müessese İçi Sosyal Ödemeler 
- Müessese İçi Kuruluşlar 
- Dini Yardımlar 
- Hediye, Bağış, Miras 

Dolaylı Özel Kanallar 

Özel Sigortalar 

Her Çeşit Bahis ve Piyango 
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Şekil 1 incelendiğinde, gelirin yeniden dağıtımının kamu ve özel kanallar üzerinden iki 

şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Kamu yeniden dağıtıcı kanallar kendi içerisinde dolaylı ve 

dolaysız kanallar olmak üzere iki şekilde sınıflanmaktadır. Dolaysız transfer kanallarını vergi ve 

transferler oluştururken, dolaylı transfer kanalları daha çok regülasyonlar olarak görülmektedir. 

Özel yeniden dağıtıcı kanallar ise, başta aile içi yardımlaşma olmak üzere, piyasa ve dolaylı-

dolaysız transfer kanallarından oluşmaktadır. Dolaysız kanallar dini yardım, hediye, miras vb. 

transferlerden oluşurken, dolaylı transferler ise, özel sigortalar ve piyango vb. transferlerden 

oluşmaktadır.  

 

1.4.1. Gelirin Özel Yollarla Yeniden Dağıtımı 

 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere, gelirin özel kanallar aracılığı ile yeniden dağıtımı 

mümkündür. Bu bağlamda, aileler arası yardım, paylaşma vb. yollarla gelir, gruplar arasında 

yeniden dağılmaktadır. Ayrıca gelir, şirket içi sosyal ödemelerle, dernek ve vakıfların yaptıkları 

ödemeler, dini yardımlar ve hediye, bağış, miras vb. yollarla dolaysız olarak; özel sigortalar, bahis, 

piyango vb. yollarla da dolaylı olarak yeniden dağılmaktadır. Piyasalarda yer alan monopol, 

oligopol vb. şirket yapıları da gelirin yeniden dağıtımında önemli etkiye sahiptir. Diğer taraftan, 

sendikalar sayesinde ve haksız kazanç yoluyla da gelirin yeniden dağıtımı mümkündür (Canbey 

Özgüler, 2017: 73). 

 

1.4.2. Gelirin Devlet Aracılığıyla Yeniden Dağıtımı 

 

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin devlet müdahalesiyle azaltılması mümkündür. Devlet, üretim 

faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında aldıkları paya (ücret, faiz, rant ve kâr), “yeniden 

dağıtım” adı altında müdahale ederek gelirin yeniden dağıtımını gerçekleştirir (Akın, 2015: 20). 

Gelirin devlet tarafından yeniden dağıtımı; ücret, fiyat, servet, para ve maliye politikaları aracılığı 

ile gerçekleştirilmektedir.  

 

1.4.2.1. Ücret Politikası 

 

İşçilerin katkılarının karşılığında üretimden yeteri kadar pay alamadıklarını görmeleri 

durumunda verimliliklerin düşmesi sonucunda, milli gelir düşecek ve toplumsal refah kaybı ortaya 

çıkacaktır. İktisat teorisi açısından oldukça olumsuz bir sonuç olan bu durumu ortadan kaldırmak 

için devletin bölüşüme müdahale etmesi gerekmektedir. Ücretin belirlenmesi sürecinde ücret 

pazarlığında işçinin tek başına işveren karşısında zayıf bir pozisyonda olması sonucu ortaya çıkan 

eşitsizlik, ancak devletin ücretliler lehine birtakım düzenlemeler yapmasıyla giderilebilir. Bu 

bağlamda yapılabilecek en önemli düzenleme, sendikal hakları ve faaliyetlerin devlet tarafından 

artırılması olacaktır. Devletin müdahalesi ile birlikte üretim faktörlerinin katkıları oranında hak 

ettikleri paylarını alacakları bir sistem oluşur (Akın, 2015: 20-21). 
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Hükümetler tarafından uygulanacak asgari ücret politikası temel ihtiyaçların karşılanması 

bakımından sosyal bir amaç taşımakta ve bireylerin yoksulluğa düşmesinin önüne geçmektedir. 

Çalışanlar için taban bir ücret belirlenmesi, ücretler arasında meydana gelecek adaletsizliklerin 

önüne geçmesi ve çalışanlar açısından ücret güvencesi sağlamasının yanı sıra gelirin daha eşit bir 

şekilde dağıtılmasında da önemli bir rol oynayacaktır (Rakıcı ve Vural, 2011: 60). 

 

1.4.2.2. Fiyat Politikası 

 

Yüksek fiyat artışları, özellikle işçi, memur, emekli gibi dar ve sabit gelirlilerin önemli reel 

gelir kaybı yaşamalarına neden olmaktadır. Devletler, fiyat politikasını kullanarak öncelikle asgari 

düzeyde bir yaşam seviyesi sağlayan malları etkileyerek dar gelirli bireyleri yoksulluğa karşı 

korumayı istemektedir. Tüketicilerin bulundukları gelir gruplarına göre temel ihtiyaç maddelerinin 

farklı şekilde fiyatlandırılması politikalarının uygulanması bu kapsamda, gelir dağılımını olumlu 

anlamda etkileyebilecek uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, kamu kesimi tarafından 

gerçekleştirilen destekleme alımlarının yanı sıra elektrik, su, gaz vb. temel maddeler için uygulanan 

fiyatlandırma politikaları da gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik önemli uygulamaları arasında 

yer almaktadır (Ersezer, 2006: 258-259).  

 

Fiyat politikaları ile devletin malların fiyatlarına müdahalesi; tarımsal destekleme ve fiyat 

politikaları, KİT mallarına yönelik fiyat politikaları ile piyasa mallarının fiyatlarının belirlenmesine 

yönelik politikalar olmak üzere üç biçimde ortaya çıkabilmektedir (Tokol ve Alper, 2014: 188-

189). 

 

1.4.2.3. Servet Politikası 

 

Servet kavramı, bir ekonomik birimin kendi isteği doğrultusunda kullanım hakkına sahip 

olabileceği ve para birimiyle ölçülebilen iktisadi değerlerin tümünü ifade eder (Uysal, 2007: 252). 

Gelir, hem ücret hem de sermaye gelirlerinden oluşur. Sermaye ise; makine, arsa, hisse senetleri ve 

tahviller ile tasarruflar gibi gelir oluşturan varlıklardır. Bunlar da servetin parçalarını 

oluşturmaktadır. Sermaye sahipleri kira, faiz ve temettü gelirleri elde ettiklerinden, sermayenin ve 

servetin eşit olmayan dağılımı gelir dağılımındaki eşitsizliği de artırır (Education Bureau, 2015: 

30). 

 

Gelir dağılımı kavramı aynı zamanda serveti oluşturan toprak rantı ve beşerî sermaye gibi 

unsurların dağılımını da kapsamaktadır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, 1970 

sonrası dönemde finansal ve reel varlıklardan borçların çıkarılması ile elde edilen net servet sürekli 

artmış ve bununla birlikte servetin dağılımında adaletsizlik de yükselmiştir. (İlgün, 2016: 495). 
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İstimlâk gibi uygulamalarla özel mülkiyet hakkına müdahale edilmesi ya da sınırlandırılması 

gelir dağılımı açısından önemlidir. Ayrıca, servet dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi için 

mülkiyetin sınırlandırılmasına yönelik uygulamalar ve serveti olmayanlara servet dağıtılması da bir 

politika örneği olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda toprak reformu konusu önem kazanmaktadır 

(Canbey Özgüler, 2017: 68). 

 

1.4.2.4. Para Politikası 

 

Para politikasının gelir ve servet dağılımı üzerindeki etkilerini açıklamak oldukça zordur. 

Para politikası, ücret ve sermaye gelirini farklı şekillerde etkilediğinden, bu politikaların genel 

etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilir (Ohlsson, 2017: 7).  

 

Politika faiz oranındaki indirimin kısa vadede eşitsizliği artırırken, pozitif reel ekonomik 

etkilerin eşitsizliği azaltıcı etkisinin uzun vadede görülmesi gibi nedenlerden ötürü para 

politikasının geliri dağıtıcı etkisi zaman içinde sabit olmamaktadır (Deutsche Bundesbank, 2016: 

21). Ayrıca, sermaye gelirlerinin sermaye kazançlarından dağıtımı, farklı varlık ve yükümlülük 

türleri üzerindeki getirisi ve faizi ile ilgili olarak bireyler arasında nispeten büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Genişletici para politikasının gelir ve servet dağılımı üzerindeki etkisi bu nedenle 

de değişebilmektedir (Ohlsson, 2017: 7). Para politikasının geliri yeniden dağıtıcı etkileri bir dizi 

farklı kanal üzerinden gerçekleşebilir. Söz konusu kanallar Tablo 2’de yer almaktadır.  

 

Tablo 2: Para Politikasının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri İçin İletim Kanalları 

İletim Kanalı İletim Mekanizması 

Gelir Bileşimi 

Politika oranındaki bir değişiklik, birincil gelir türüne bağlı olarak, harcanabilir 

geliri heterojen bir şekilde etkiler. Diğer bir deyişle iş, finans ve iş gücü gelirlerinin 

yanı sıra transferlerin her biri politika oranı değişikliklerine farklı yanıt verir. 

Finansal Bölünme 
Finansal piyasada aktif olarak ve sıklıkla yer alan bireyler, politika faizi 

değişikliklerinin olumlu etkilerinden faydalanmak için daha iyi bir konuma sahiptir. 

Portföy 

Gelir, aynı zamanda, varlık portföyünün bileşimine de bağlıdır. Şöyle ki, enflasyona 

karşı korunmayan varlıkları orantısız olarak büyük bir paya sahip olan bireyler, 

politika faiz oranlarının enflasyonist etkisinden daha fazla zarar görmektedir. 

Tasarrufların 

Yeniden Dağıtımı 

Politika faiz oranındaki beklenmedik indirimler veya fiyatlardaki artış tasarruf 

sahiplerini (borç verenleri) olumsuz, borç alan kişileri ise olumlu etkiler. 

Kazançların 

Heterojenliği 

İşgücü kazançları, ücret katılıklarına, işin sermaye ile ikame edilebilirliğine ve 

işgücü arzı davranışına bağlı olarak beklenmeyen politika faiz oranı değişikliklerine 

farklı ölçüde yanıt verir. Politika faiz oranı indirimleri kısa vadede işsizliği azaltma 

eğilimindedir. Bu durum daha düşük eğitim seviyesine sahip ve işsizlik riski daha 

yüksek olan yoksul insanlara fayda sağlar. 

Kaynak: Deutsche Bundesbank, 2016: 22 
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Tablo 2 incelendiğinde; gelir dağılımı üzerinde para politikası dağıtım kanallarının; gelirin 

bileşimi, finansal bölünme, portföy, tasarrufların yeniden dağıtımı ve kazançların heterojenliği 

olmak üzere beş faktörden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu faktörlerden gelirin bileşimi para 

politikasından farklı şekillerde etkilenmektedir. Bununla birlikte, finansal piyasada aktif olarak yer 

alan bireylerin para politikası değişikliklerinden olumlu sonuç çıkarma kabiliyetine sahip 

olduklarını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, faiz oranlarındaki ani değişim borç veren ve alan 

taraflar üzerinde farkı etkiler yaratabilir. Ayrıca, varlık portföyünün bir yatırım aracı üzerinde 

yoğunlaşmasının gelir/enflasyon riski doğurduğu söylenebilir. Son olarak, politika faiz oranındaki 

olası indirimlerin işsizliği azaltarak işgücü kazancı üzerinde olumlu etki yaratığını söylemek 

mümkündür. 

 

1.4.2.5. Maliye Politikası 

 

Maliye politikasının makroekonomik istikrarı desteklemek, kamusal malların sunumu ve 

piyasa başarısızlıklarını düzeltmek ile gelirleri yeniden dağıtmak olmak üzere üç temel hedefi 

vardır. Gerek vergi gerekse harcama politikaları gelir dağılımını kısa ve orta vadede 

değiştirebilmektedir. Örneğin, eğitim harcaması gibi ayni yardımlar gelecekteki kazançlar üzerinde 

yaratacağı etkiler yoluyla piyasa gelirlerinin (yani, vergi ve transferlerden önceki gelirler) 

eşitsizliğini etkileyebilir. Gelir vergisi ve nakdi transferler gibi diğer mali araçlar ise, harcanabilir 

gelirdeki (direkt vergiler ve transferler sonrası gelir) eşitsizliği azaltabilir (IMF, 2014a: 4) 

 

Maliye politikası, gelirin dağılımını, kişinin kullanılabilir gelirini değiştirmek yoluyla 

doğrudan, gelecekteki gelir elde etme kapasitesini (vergi ve transfer öncesi dağılımı) etkilemek 

yoluyla da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Maliye politikasının bu mevcut vergi araçları ile 

eşitlik konusundaki sosyal tercihler ve hükümetin rolüne bağlı olarak bir ekonomiden diğerine 

farklılık göstermektedir (Traore, 2019: 3). Vergi ve transferler öncesi gelir dağılımını ölçen Gini 

piyasa geliri katsayısı ile vergi ve transferler sonrası gelir dağılımını ifade eden Gini kullanılabilir 

gelir katsayısı arasındaki fark, maliye politikasının yeniden dağıtıcı etkisini gösteren önemli bir 

göstergedir (Lustig, 2018: 8).  

 

Maliye politikası bir taraftan doğrudan gelir vergileri ve transferler yoluyla harcanabilir geliri 

etkileyerek eşitsizliğini azaltırken, diğer taraftan da eğitim ve sağlık gibi nakit dışı transferler 

yoluyla emek ve sermaye gelirinin yanı sıra özel transferleri de içeren piyasa gelirini 

etkilemektedir. Eğitim ve sağlık harcamaları yoluyla beşerî sermayenin artırılması, bireylerin daha 

yüksek piyasa geliri elde etme yeteneklerini güçlendirir. Bu şekilde eğitim ve sağlık harcamaları 

zaman içinde ekonomik büyümeyi de etkileyebilecektir (Gupta, 2018: 5-6). 

 

a. Vergiler: Vergilerin temel amacı her ne kadar kamu harcamalarını finanse etmek olsa da 

bunun yanında yeniden dağıtım hedeflerine ulaşmada etkili bir şekilde katkıda bulunabilirler. 
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Vergilendirmenin yeniden dağıtıcı rolü, gelir üzerinden alınan vergilerin artan oranlı yapısına, gelir 

durumu iyi durumda olanların sermaye gelirleri ile servetlerinin vergilendirilmesine ve dolaylı 

vergilerin dizaynına bağlıdır (IMF, 2014a: 36). 

Vergilerin yansıma düzeyi, bir ülkede kamu mali sisteminin gelirin bölüşümü üzerindeki 

etkisini şekillendiren temel faktörler arasında kabul edilmektedir. Özellikle toplam kamu 

gelirlerinin içerisinde dolaylı vergilerin ağırlığının yüksek olduğu ülkelerde vergi yansıması, vergi 

politikalarının gelir dağılımı üzerinde beklenen etkilerinin ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, dolaysız vergilerin artan oranlı etkisinin dolaylı vergilerin azalan oranlı yapısıyla 

dengelenerek toplam etkinin zayıflaması da söz konusudur (İlgün, 2016: 498). 

 

Bütün mallar için tek bir vergi oranının uygulanması farklı gelir gruplarında gelirin yeniden 

dağılımına sebep olacaktır. Bunun yerine, vergi oranları yaygın ve zorunlu mallar için düşük; lüks 

tüketim malları için ise yüksek olacak şekilde, mal gruplarına göre de sınıflandırılabilir. Dolaysız 

vergi olan servet vergileri, gelirin dağılımında servete bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizliğin 

azaltılmasında önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Dolaylı vergiler açısından ise, vergi 

yapısında söz konusu vergilerin ağırlığının artmasının marjinal tüketim eğilimi yüksek ve düşük 

gelirli bireylerin aleyhine bir sonuç ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Ayrıca, işgücü piyasasında 

çalışanlar üzerinden alınan vergilerin yüksek oluşu ile birlikte asgari ücretlerin büyük ölçüde 

vergilendirilmesi de emek faktörü için dezanavtajlı sonuçlar doğuracağı kabul edilmektedir 

(Ersezer, 2006: 260-261). 

 

Sosyal güvenlik payları, genellikle artan oranlı bir yapıya sahip olmayan ve piyasa gelirinin 

sabit bir yüzdesi olacak şekilde tasarlanmış bir başka önemli vergi türüdür. Sosyal güvenlik 

katkılarından piyasa gelirleri etkilenirken, servet unsuru etkilenmemektedir. Bu durum düşük gelirli 

bireyler için aşırı orantısız bir yüke yol açar. Bu yapısından ötürü sosyal güvenlik katkılarının artan 

eşitsizliğe yol açtığı kabul edilir (Hümbelin ve Farys, 2018: 4).  

 

Vergiler konularına göre incelendiğinde, gelir vergisi artan oranlı olarak uygulandığında gelir 

dağılımı üzerinde iyileştirici etkisi olduğu literatürde teorik olarak kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte, artan oranlı vergileme, kişinin gelirini saklamak ya da bunu nakdi olarak almak yerine 

nakdi olmayan yardımlar şeklinde almak gibi yöntemlerle geliri olduğundan düşük göstererek 

kişinin vergi kaçırmasına ve böylece vergi yükünden kurtulmasına neden olabilmektedir (Lithuan 

Free Market Institute, 2019: 5).  

 

Servet ve harcama vergileri açısından ise, söz konusu vergilerin literatürde gelir dağılımını 

farklı şekillerde etkiledikleri kabul edilmektedir. Buna göre, yansıtılamayan bir vergi türü olan 

servet vergileri, gelir dağılımını denkleştirmede bir araç olarak kullanılabilir. Diğer taraftan, mal ve 

hizmetlerin satışı esnasında tahsil edilen harcama vergileri mükelleflerin şahsi durumlarını dikkate 

almamakta ve tersine artan oranlı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, gelir seviyeleri farklı 
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olan kişilerin aynı vergi tutarını ödemelerine neden olur ki böyle bir sonuç gelir dağılımının düşük 

gelirli bireylerin aleyhine bozulması sonucunu doğurur (Kanca ve Bayrak, 2019: 1498). 

 

Bu doğrultuda Drucker vd. 1970-2012 yılları arasında OECD ülkelerini kapsayan 

çalışmalarında, kişisel gelir vergilerinin ve düzenli olmayan servet vergilerinin eşitsizliği ve 

büyümeyi azalttığı; kurumlar vergisinin eşitsizlik üzerinde önemli bir etkisi ve büyüme üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmadığı ve tüketim vergilerinin payının artmasının hem eşitsizliği hem de 

büyümeyi artırdığı bulunmuştur (Drucker vd., 2017: 2). 

 

Blasco vd. 2019 yılında yaptıkları ve 11 seçilmiş ülkeyi kapsayan çalışmalarında tüketim 

vergilerinin, Gini katsayısı ile ölçülen gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Çalışmada, tüketim vergilerinin yeniden dağıtımı önleyici etkisinin hanehalkı 

tüketim eğilimi ve politik yapıcılar tarafından belirlenen ortalama vergi oranına bağlı olarak iki 

şekilde ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Ayrıca, tüketim vergilerinin ülkeler arasında dağıtıcı 

etkisinin esas olarak vergi oranına göre belirlendiği ifade edilmiştir (Blasco vd., 2019: 2-3). 

 

Refah devletinin bir aracı olarak görülen vergi indirimleri ise, belirli gruplara ödeyecekleri 

vergi üzerinden indirim sağlamayı amaçlar. Vergi indirimleri, bir taraftan bireylerin harcanabilir 

gelirinde bir artışa yol açarken, diğer taraftan kamu bütçesini azalttığından ötürü sosyal 

transferlerle karşılaştırılabilmektedir. Sosyal transferler, siyasi bir sürecin açıkça görülebilir ve 

ölçülebilir bir sonucu olsa da indirimlerin getirdiği mali ve genel refah etkilerinin izini sürmek 

zordur ve çoğu zaman gizli kalmaktadır. Yeniden dağıtım perspektifinden incelendiğinde, vergi 

indirimleri kapsamında aşağıdaki uygulamalar söz konusu olmaktadır (Hümbelin ve Farys, 2018: 

5): 

 

 Vergi muafiyetleri: Geliri belirli bir seviyenin altına düşen bireylerin gelirleri vergi dışı 

bırakılabilir. Bu kapsamda yoksulluk sınırının altındaki gelirler muaf tutulabilir.  Ayrıca 

gelir testine bağlı olarak verilen sosyal transferlerin vergi dışı bırakılması da mümkündür. 

 Ayrıcalıklı vergi oranları: Yetkililer farklı nitelikteki bireyler için farklı vergi oranları 

uygulama seçeneğine sahiptir (örneğin, tek başına yaşayan bireyler için vergi ayrıcalıkları). 

 Vergi kredileri: Vergi kredileri, vergi yükünün doğrudan azaltılmasına yol açar ve bu 

nedenle, hedeflenen bir şekilde kullanılabildikleri için eşitsizliği azaltmak için etkili bir 

araçtır. 

 Vergi kesintileri: Vergiye tabi gelirden indirilebilen ve dolayısıyla daha düşük vergi oranı 

ve vergi yükü sağlayan tutarları içerir. 

 

b. Transferler: Transferler kendi içinde kamu ve özel transferler olarak sınıflandırılırken, 

kamu transferleri de sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamu 

transferleri devletten bireylere yapılan ayni yardım veya nakdi ödemeleri, özel transferler ise 
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bireyler arasında yapılan ayni yardım veya nakdi ödemeleri ifade eder. Sosyal sigortalar, bireylerin 

karşılaştıkları risklerin etkilerini azaltmasına, sosyal yardımlar ise bireylerin karşılaştıkları 

risklerden kurtulmalarına yardım eder. Bununla birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin özellikle pay 

as you go
3
 ve çok ayaklı finansman sistemleri ile toplumun gelirinin yeniden dağıtımı 

politikalarında önemli bir rol oynadığı kabul görmektedir. Bu nedenle sosyal yardımlar ve sosyal 

sigorta programları geliri yeniden dağıtma araçları olarak birlikte değerlendirilmektedir. (Lindert 

vd., 2006: 5). Tablo 3’te sosyal sigortalar ile sosyal yardımların; görevleri, finansman yapıları ve 

örnek uygulamaları bakımından farklılıklarına yer verilmiştir.  

 

Tablo 3: Çeşitli Ayırt Edici Özelliklere Göre Kamu Transferlerinin Sınıflandırılması 

 Sosyal Sigortalar Sosyal Yardımlar 

Görevler 

 Üyelerin karşılaştığı yaşlılık, işsizlik, 

maluliyet gibi şokların etkisini 

azaltmak 

 Riskler için havuz oluşturma 

 Yoksulluğu ve eşitsizliği azaltma açık 

hedeftir 

Finansman 

 Genellikle, katkılarla oluşturulan risk 

havuzlaması içerir 

 Sistemden faydalananların katkı 

sunanlardan fazla olması sebebiyle 

genel vergilendirme ile finanse 

edilmektedir 

 Risk havuzunda olmayanların ve 

kamunun transferleri ile 

Örnek 

Uygulamalar 

 Sosyal güvenlik (emekli aylıkları) 

 İşsizlik sigortası 

 Malullük sigortası 

 Şartlı nakit transferleri 

 Eğitim yardımları 

 Malullük / yaşlılık yardımları 

 Sübvansiyonlar  

Kaynak: Lindert vd., 2006: 7 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, sosyal sigortalar, üyelerin katkılarından ve vergilerden oluşan bir 

havuz oluşturma ve bu havuzdan belirlenen risklerle karşılaşan kişilere yardım yapma esasına göre 

işlemektedir. Bu doğrultuda, emekli aylıkları ile işsizlik ve malullük sigortaları başlıca sosyal 

sigorta uygulamaları olarak öne çıkmaktadır. Sosyal yardımlar ise, kamu transferleri ve risk altında 

olmayan bireylerden gelen yardımlarla muhtaç durumdaki bireylerin sisteme üye olup olmadığına 

bakmaksızın yardım sunmaktadır. Bu doğrultuda sübvansiyonlar, yardımlar, transferler vb. 

kanallarla yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltmak için başlıca sosyal yardım uygulamaları olarak 

öne çıkmaktadır. 

 

Düşük gelirli kesime destek amacı taşıyan sosyal yardım programları (nakdi yardımlar, 

burslar, konut yardımı, öğrencilere dağıtılan gıdalar vb.) dikey eşitliği sağlamaya yönelik olup, söz 

konusu yardımların gelir dağılımını etkileme derecesi yüksektir. Aile yardımları ise, gelir testine 

                                                      
3 Pay As You Go: Her neslin ödediği primlerle kendilerinden önceki nesli finanse etmesi esasına dayanan sosyal 

güvenlik sistemi finansman yöntemidir. 
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dayalı olup, söz konusu yardımlar ailelerin durumlarında meydana gelecek değişikliklerin sürekli 

izlenmesi durumunda etkin olabilecek araçlardır. Koşullu nakdi transferler gelişmekte olan 

ülkelerde emek arzı üzerinde olumsuz etki ortaya çıkarmadan kullanılabilen programlar arasında 

yer alır. Ancak başta işsizlik sigortası olmak üzere gelir testine dayalı yardımlar (aile teşvikleri, 

sosyal yardımlar, yaşlılara yönelik yardımlar, çocuk yardımı vb.) yüksek gelirli bireylere kıyasla 

düşük gelirli işgücü üzerinde emek arzında daha fazla azalmaya neden olacağı için birincil gelir 

dağılımı açısından adaletsizliği artırması söz konusudur (İlgün, 2016: 499). 

 

Gelirin yeniden dağıtımı her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Yeniden dağıtım, 

yoksulluğun ve eşitsizliğin kaldırılmasına yardımcı olur ve böylece toplumsal birliği ve istikrarı 

destekler. Diğer taraftan, yeniden dağıtım politikaları ile ilgili bazı endişeler de dile getirilmektedir. 

Söz konusu endişeler aşağıda sıralanmıştır (Education Bureau, 2015: 33): 

 

 Gelirin kamu harcamaları ve sübvansiyonlar yoluyla yeniden dağıtımı uzun vadede devlet 

bütçesi üzerinde baskı meydana getirecektir. Artan devlet harcamalarının sürdürülebilir 

olup olmadığı, sadece yeniden dağıtım politikalarının dikkatli tasarımına değil aynı 

zamanda değişen ekonomik ve politik koşullara da bağlıdır. 

 Toplum, gelir eşitliği mi yoksa fırsat eşitliği mi noktasında politik hedefleri kabul 

etmelidir. Örneğin hedef, zengin ile fakir arasındaki gelir farklılıklarını azaltmaksa 

vergiler geliri eşitlemek için iyi bir politikadır. Diğer taraftan, toplumunun gelir eşitliği 

yerine fırsat eşitliğini tercih etmesi durumunda ise, eğitim bu noktada daha iyi bir araç 

olacaktır. 

 Bir başka endişe ise, gelirin yeniden dağıtımının çalışma isteğinde yaratacağı olumsuz 

etkidir. Şöyle ki, vergiler ve transferler çalışma isteğini zayıflatır ve üretimi azaltırlar. Söz 

konusu uygulamalar yatırımlar karşı işleyebilir ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi de 

olumsuz etkileyebilir. Ayrıca hükümetin ekonomiye müdahalesi genellikle verimlilikte 

azalmaya yol açmaktadır. Bu durumda, yeniden dağıtım politikaları ekonomik verimlilik 

pahasına daha adil ve dengeli bir ortam oluşturacaktır. 

 

Gelirin dağılım sürecine devletin müdahale etmesi gelir dağılımını iyileştirmekle birlikte 

devlet tarafından uygulanan iktisat politikaları gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkiler de meydana 

getirebilmektedir. Örneğin kamu kesimi bütçe açıkları sonucu borçlanma gereği artmakta ve bu 

durum kamu kesiminin piyasalardan borçlanmasına neden olmaktadır. Özel kesimin kamu 

borçlanma senetlerini almayı tercih etmesi ise yatırımların azalmasına ve dolayısıyla istihdamın 

olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Vergi politikaları açısından incelendiğinde, vergi yapısı 

içerisinde dolaylı vergilerin ağırlığının fazla olması, marjinal tüketim eğilimi yüksek olan düşük 

gelirli kesimleri olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan, devletin gelir dağılımını iyileştirmeye 

yönelik politikaları kamu harcamalarını artıran önemli bir unsur olarak kabul edilmekte ve kamu 

kesimi büyüklüğünü etkilemektedir (Gürler Hazman, 2011: 208). 
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Diğer taraftan, vergilendirme ve transferlerden önce yapılabilecek daha makul müdahaleler 

de söz konusudur. Burada özellikle insanların mal varlığı ve eğitim alanlarında sahip olduğu 

donanımlar arasındaki eşitsizliği azaltıcı önlemlerden söz edilebilir. Özel servet ve yetenekler gibi 

donanımların daha az eşitsiz olması durumunda piyasa gelirlerinin (vergi ve transferler öncesi 

gelir) bugüne oranla çok daha eşit dağılması söz konusu olabilecektir. Bu durumda hükümetlerin 

vergi ve transferler aracılığı ile sağlamaya çalıştığı yeniden dağıtım politikalarının da önemini 

yitirmesi söz konusu olabilecektir (Milanovic, 2018: 234-235).  

 

1.5. Makro Okullar Çerçevesinde Gelir Dağılımına İlişkin Görüşler 

 

Gelir dağılımı eşitsizliği kavramı, Ricardo ve Pareto gibi iktisatçıların çalışmalarının 

sonucunda iktisadi literatüre girmiş ve literatürde bugüne kadar tartışılan temel konulardan biri 

olmuştur. Bununla birlikte, gelir eşitsizliği ile kalkınma, iktisadi gelişme, büyüme gibi olgular 

arasındaki sistemli ilk ilişki ise, Kuznets tarafından ileri sürülmüştür (Alabaş, 2015: 255). 

 

İktisat biliminin sistematik şekilde bir bilim olarak kabul edildiği andan itibaren, milli gelirin, 

üretime katılanlar arasında nasıl bölüşüldüğü konusu iktisatçıların temel görevleri arasında yer 

almıştır. İlk bilimsel okul olarak 17. Yüzyılda ortaya çıkan ve tarımı ekonomik hayatın temel 

unsuru olarak kabul eden Fizyokratlar, bunun yanında gelirin bölüşümü konusuna da açıkça 

değinmişlerdir (Hacıtahiroğlu ve Aydoğan, 2016: 151). 

 

Fizyokratlara göre; servet ve zenginliğin kaynağı topraktır. Buna bağlı olarak da ekonomik 

büyümeyi tarımsal ürün artışı ile ilişkilendirmişlerdir. Fizyokratların önde gelen temsilcilerinden 

Quesnay’a göre toplum; toprak sahipleri, çiftçiler (verimli sınıf) ve sanayiciler ile tüccarlar (kısır 

sınıf) olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır. Söz konusu sınıflar arasında bir gelir dolaşımı ve 

dağılımı ilişkisi söz konusudur. Quesnay, ekonomik hayatın sürekli bir döngü halinde olduğunu ve 

söz konusu döngü sonucu oluşan sosyal ürünün toplumdaki sınıflar arasında paylaştırıldığını 

savunmuştur. Buna göre; çiftçilerin üretimi ile elde edilen gelir, toprak sahipleri ve 

sanayiciler/tüccarlar arasında dağılıma ve dolaşıma girdikten sonra tekrar çiftçilere geri dönecektir 

(Arpacıoğlu Özdemir, 2019: 191) ve (Çiftçi, 2018: 22). 

 

Fizyokratlar, gelirin bölüşümü konusunu açıklamış ancak gelir dağılımı konusunu çözüm 

getirilmesi gereken bir sorun olarak görmemiştir. Bu görüşe göre, “doğal düzen” anlayışı içerisinde 

devletin gelir dağılımına müdahalesine gerek yoktur. Fizyokratların, savundukları görüşlerle 

Klasiklere öncülük ettiklerini söylemek mümkündür (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 91). 

 

 

 



 

33 

1.5.1. Klasik İktisatçılar ve Gelir Dağılımı 

 

Klasik iktisatçılara göre, gelir paylaşımı ya da ücret artışları doğal bir mekanizmaya bağlı 

olarak, işgücü arzının artışı ve azalışı sonucunda ya da bir ücret fonu çerçevesinde oluşur. Buna 

göre, ücretlerin, sendikaların veya hükümetlerin çabalarıyla optimal seviyenin üzerine çıkarılması, 

var olan dengenin bozulmasına ve ücretlerin daha da düşmesine neden olacaktır. Klasikler, bu 

görüşler doğrultusunda gelir eşitsizliğine müdahale edilmesine karşı çıkmışlardır (Çelik, 2004: 55) 

ve (Çiftçi, 2018: 24). 

 

Adam Smith, gelir dağılımı konusuyla pek fazla ilgilenmemiş, gelirin toprak sahipleri, 

sermayedarlar ve işçilerden oluşan üç toplumsal sınıf arasında doğal bir şekilde paylaşılacağını 

varsaymıştır (Çalcalı, 2013: 95). Smith, “Ulusların Zenginliği” adlı eserinde bir toplumun bir yıl 

içinde elde ettiği ürünün toplumda üç gelir grubu arasında bölüşüldüğünü ileri sürmüştür. Söz 

konusu üç gelir grubu; işçilerin ücret, sermaye sahiplerinin kâr ve toprak sahiplerinin de rant 

şeklinde yaratılan gelirden pay alan bireylerden oluşmaktadır (Uyanık, 2017: 42). Smith, söz 

konusu üç unsurun hem gelirin kaynağını hem de değişim değerini oluşturduğunu ortaya 

koymuştur (Öztürk, 2010: 62).  

 

Thomas Robert Malthus 1798 yılında yazdığı “Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme” adlı 

eserinde insanların binlerce yıldır hayatta kalabilmek için barınma ve yiyeceğe karşı sürekli bir 

mücadele içinde olduğunu belirtmiştir. Malthus, teknolojik ilerleme ve arazi genişlemesi 

sonucunda ortaya çıkan kaynakların öncelikle nüfusun büyüklüğünde bir artışa sebep olduğunu 

ifade etmiştir. Nüfus artışı ile kişi başına düşen kaynak kullanımındaki genişleme arasında ters 

orantılı ilişki olduğunu ve buna bağlı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına düşen 

gelirdeki ortalama büyüme oranının yavaş olduğunu belirtmiştir (Svizzero ve Tisdell, 2014: 225). 

 

Malthus’a göre nüfusun artış hızı, gıda maddelerinin artışından daha hızlı olacak ve buna 

bağlı olarak zamanla kişi başına düşen besin miktarı azalacaktır. Buna bağlı olarak, popülasyonda 

bazı bireyler ölecek ve sonunda bir denge sağlanacaktır. Bu varsayım altında Malthus’un, “Her 

eşitlik düzeni fakirlik ve sefaletle sonuçlanır.” görüşüne göre gelir dağılımını düzeltmek amacıyla 

fakir bireylere yapılacak yardımlar, nüfus artışına yol açacaktır. Bunun sonucunda, toplum daha 

büyük bir felaketle karşılaşacak ve başlangıçtaki duruma geri dönülecektir (Akın, 2015: 14). 

 

David Ricardo, ülke ekonomisini oluşturan unsurların biliniyor olmasına rağmen gelirin ne 

şekilde dağıtılacağı konusun açıklığı kavuşturulamamasını iktisat biliminin en önemli sorunu 

olarak görmüştür (Hacıtahiroğlu ve Aydoğan, 2016: 153). Ricardo, “Siyasal İktidarın ve 

Vergilendirmenin İlkeleri” adlı eserinde gelirin toplumdaki toprak sahipleri, sermaye sahipleri ve 

emekçilerden oluşan üç sınıf arasında sırasıyla rant, kâr ve ücret adı altında dağılacağını ileri 

sürmüştür (Uyanık, 2017: 43). 



 

34 

Ricardo, ücret seviyesinin piyasada emeğin doğal fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki 

dalgalanmayla ve açık, serbest ve herhangi bir yasal engellemenin olmadığı bir ortamda oluşmasını 

savunur. Bu nedenle yoksullara yardım eden bütün yasaları reddeden Ricardo, gelirin yeniden 

dağıtımı ve kamusal düzenlemeler fikrini benimsememiştir (Çelik, 2004: 55). Ricardo’nun bölüşüm 

üzerine geliştirdiği teori aşağıda sıralanan üç temel varsayıma dayanmaktadır. Bunlar (Öztürk, 

2010: 63); 

 

 Tarım arazilerinin sınırsız ve aynı nitelikte olmamasından ötürü ekonomide azalan 

verimler kanunu
4 
geçerlidir. 

 Ücretlerin asgari geçim düzeyi üstüne çıktığında nüfusun hızla artacağını ve söz konusu 

düzeyin altına düştüğünde de nüfus artış hızının düşeceği varsayımına dayanan 

Malthus’cu nüfus yasası geçerlidir. 

 Kâr, ekonomik gelişmede önemli rolü olan sermaye birikimi için kamçılayıcı bir unsurdur. 

 

John Stuart Mill, teknolojik güçlerin tek başına zenginliği ve gelir dağılımını belirlemediğini 

savunmuş ve bu yönüyle Ricardo’dan uzaklaşmıştır. Mill’in teorisine göre gelir ve refah dağılımı; 

teknoloji, kültürel ve sosyal güçler tarafından ortaklaşa belirlenir. Buna göre marjinal verimlilik, 

kanunları belirleyen sosyal ve kültürel güçlerden bağımsız olamaz. Mill’in teorisi marjinal 

verimlilik ile dağıtım teorisi ve politikası üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna göre söz konusu teori; 

aynı eşitlik seviyesini ortaya koymak için yeniden dağıtıma daha az ihtiyaç duyulan bir politika 

tasarlanarak daha eşit bir dağılım ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Oluşturulacak politika, 

marjinal verimlilikler belirlenmeden önce yeniden dağıtım için ihtiyaç duyulan vergilerden 

kaçınmak suretiyle uygulanarak marjinal verimlilikleri çok daha eşit bir hale getirebilir (Colander, 

2014: 162-163).  

 

Mill, yaşadığı dönemde sosyalizmden etkilenmiş ve özel mülkiyet ile sınırsız rekabet 

anlayışına dayalı modern kapitalist iktisat anlayışının neden olduğu adaletsizlikleri gidermeye 

çalışmıştır. Liberalizmin “en geniş özgürlük yasaların bulunmadığı durumda gerçekleşir” 

görüşünün aksine serbest piyasa ekonomisinin neden olduğu sorunların çözümünde devlete de 

sorumluluklar yüklemiştir. Mill, zenginliğin toplumda adil bir şekilde dağıtımı esasına dayanan 

sosyal demokrasi anlayışının en büyük savunucusu olarak kabul görmektedir (Bayram, 2014: 12). 

 

 

 

                                                      
4 Ricardo’ya göre ülke ekonomisi için önemli bir unsur olan tarımın yapıldığı toprakların sınırsız ve aynı verimliliğe 

sahip olmaması, artan nüfus ile birlikte yeni ancak verimsiz tarım arazilerinin kullanıma açılmasına sebep olacaktır. 

Bunun sonucunda, yüksek verimli toprak sahipleri için rant elde edilmesi söz konusu olacaktır. Bu varsayım altında 

nüfusun artması ve daha verimsiz toprakların kullanılması elde edilecek rantın artmasına neden olacaktır. Bu durum 

Ricardo tarafından “Azalan Verimler Kanunu” olarak adlandırmıştır (Hacıtahiroğlu ve Aydoğan, 2016: 153). 
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1.5.2. Neo-Klasik İktisatçılar ve Gelir Dağılımı 

 

Neo-klasik iktisatçılar da klasik iktisatçılar gibi, kaynak dağılımı ve bölüşüm konularında en 

etkin çözümün piyasa mekanizması tarafından sağlandığını ileri sürmüşlerdir. Bu doğrultuda, 

1960’lı yıllara kadar iktisat literatüründe daha çok sermaye birikimi ve büyüme gibi konulara önem 

verilmiş ve bölüşüm sorununun büyüme ile birlikte zaman içerisinde kendiliğinden çözüleceği 

varsayılmıştır (Öztürk, 2012: 60). 

 

Bu görüşü savunanlar gelir dağılımında meydana gelen değişimleri bir problem olarak 

görmemiştir. Buna göre, farklı yetenek ve eğitimlere sahip işçilerin farklı ücret almaları normal 

olup, eşitsizlikler bir seviyeye kadar kabul edilebilir. İşsizlerin veya en düşük gelir grubundaki 

bireylerin mevcut durumları bu kişilerin aylak olmalarından kaynaklandığı ileri sürülmüştür 

(İncekara ve Mutlugün, 2016: 360). Neo-klasik görüş, gelir dağılımı yerine ekonomik büyüme 

üzerinde durmuştur. Bu bağlamda, Neo-klasik görüşte bireysel refahtan ziyade genel ekonomik 

refah daha ön plandadır (Karacan ve Barış, 2018: 72). 

 

İtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto, gelirde yüksek seviyede bozukluk olduğunu istatistiki olarak 

ortaya koymuştur. Pareto’ya göre, gelir eşitsizliğini belirleyen temel kuvvetler devlet ya da başka 

müdahalelerle değiştirilmeyecek kadar güçlü ve sürekli olduğundan eşitsizlik için yapılacak bir şey 

yoktur (Akın, 2015: 14). Gelir dağılımını veri kabul eden Pareto, gelir eşitsizliğinin olağan bir 

durum olduğunu ve bunu değiştirmenin mümkün olmadığını savunmuştur (Uyanık, 2017: 51).  

 

Alfred Marshall, işgücü piyasası ve beşerî sermaye ile ücretlerin verimliliğine önem 

vermiştir. Bu durum onun gelir dağılımı teorisine katkı yapan önemli kişiler arasında sayılmasına 

neden olsa da durumun sermaye için gelir dağılımı hakkında geçerli olduğunu söylemek güçtür. 

Marshall, faiz oranının incelenmesi için uyguladığı marjinal verimlilik teorisini sermayenin (ve 

toprağın) mülkiyetinin dağılımı teorisi için önermemiş ve bu durum sermaye üzerinden gelir 

dağılımının çözülmemiş bir mesele halinde kalmasına sebep olmuştur (Sandmo, 2013: 25-26). 

 

Gelir dağılımını, üretime katılan faktörlerden her birinin alacakları payların belirlenmesi 

olarak tanımlayan Marshall, kısa dönemde ücretli kesim ile ücret dışı kesim arasında fonksiyonel 

bir gelir dağılımı eşitsizliğinin varlığını kabul etmiştir. Ancak uzun dönemde; rant benzeri
5
, kârlar 

ve faizlerin üretim maliyetlerini karşılayacak (normal) seviyeye geldiğini savunarak kabul edilen 

söz konusu eşitsizliğin ortadan kalktığını savunmuştur (Uyanık, 2017: 49-50). 

 

Neo-Klasik iktisatta, gelir dağılımı konusunda eşitlik yerine adalet kavramı öne çıkmaktadır. 

Buna göre, her üretim girdisi ürüne yaptığı katkıyla orantılı olarak getiri sağlar ve bu durum adil 

                                                      
5 Rant Benzeri: Kısa dönemde, girdilerin her birinin, talebin düzeyine göre kendi üretim maliyeti üzerinde getiri 

sağlaması durumu.  
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olarak kabul edilir. Bunun sonucunda toplam ürün girdiler arasında tam bölüşülmekle birlikte 

girdilerin üretime katkılarının yaratacağı farklılık bölüşümde de bir farklılık meydana getirecektir. 

Buna bağlı olarak da eşit olmayan, ancak adil bir gelir dağılımı ortaya çıkacağı görüşü 

savunulmaktadır (Akın, 2015: 16). 

 

1.5.3. Marksist İktisat ve Gelir Dağılımı 

 

Karl Marx’a göre, toplum kapitalistler ve proleterler olmak üzere iki sınıftan oluşmaktadır. 

İşçinin geçimini sağlayacak üretim için ne kadar zaman harcaması gerektiğini tanımlayan Marx’a 

göre, bu çalışma günün yarısını temsil ediyorsa, geriye kalan yarım gündeki üretime kapitalist "artı 

değer" olarak el koyar. Böylece, eğer çalışma süresi uzunsa veya emeğin üretkenliği yüksekse, 

kapitalistin el koyduğu artı değer ve dolayısıyla da sınıflar arasındaki çatışma artar (Karl Marx’tan 

aktaran Ulutürk ve Ersezer, 2005: 101-102). 

 

Karl Marx’ın ekonomi teorisi özellikle Smith ve Ricardo gibi klasik iktisatçıların öğretileriyle 

örtüşmektedir. Marx da klasik iktisatçılar gibi geçimlik ücret teorisi benimsemiş ancak söz konusu 

görüşe Smith ve Ricardo’nun çalışmalarında olmayan ve “işsizliğin varlığı” olarak tanımladığı 

ilave bir bileşen eklemiştir. Marx’a göre, toplumda yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan ve “yedek 

işgücü ordusu
6
” olarak adlandırılan ve işsizlerden oluşan bir sınıf vardır. Bahsedilen yedek işgücü 

ordusu kapitalistlere herhangi bir ücret artışı teklif etmeden kullanabilecekleri ve tam istihdam 

koşullarını elde etmeyi sağlayacak bir iş gücü deposu olarak hizmet eder. Bu nedenle eşitsizlik ve 

yoksulluk egemen sınıfın, yani kapitalistlerin çıkarlarına hizmet eder (Sandmo, 2013: 18). 

 

Marksist teorideki gelir dağılımı anlayışına göre, kapitalist üretimin genel eğilimi ücretlerin 

ortalama düzeyini yükseltmekten ziyade düşürmeyi amaçladığından, toplumu oluşturan iki sınıfın 

çıkarları çelişmektedir. Buna göre, işçiler, daha fazla ürettikleri oranda yoksullaşmaktadır. Yeni bir 

gelir dağılımının gerçekleştirilmesi ancak, mevcut iktisadi sistemin değişmesi ile sağlanabilir.  

Bunun sağlanmaması durumunda sömürü sürecek ve gelir dağılımında zamanla bir iyileşme söz 

konusu olmayacaktır (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 102). 

 

1.5.4. Keynesyen İktisat ve Gelir Dağılımı 

 

John Maynard Keynes, devlet müdahalesi ile birlikte tüketimin arttırılmasında ve gelirin 

yeniden dağıtılmasında vergilerin çok önemli bir yerinin olduğunu ileri sürmüştür. Gelir 

                                                      
6 Yedek İşgücü Ordusu: Marx’a göre, sabit sermayenin büyümesi, bir yandan emek yerine makine ikame edilmesine yol 

açarken diğer yandan işçinin normal süreden fazla çalıştırılması ise işsizlerin çoğalmasına sebep olmaktadır. Kapitalizmin 

gelişmesi ile birlikte çalışma gücüne ve arzusuna sahip olup açıkta kalanların sayısı artmaktadır. Açıkta kalan bu işçiler 

Marx tarafından Yedek Sanayi Ordusu olarak tanımlanmıştır (https://www.iktisatsozlugu.com/tr/nedir/yedek-sanayi-

ordusu/3731, 30.04.2021). 
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dağılımındaki bozulmanın vergiler kullanılarak düzeltilebileceğini savunan Keynes’e göre, geliri 

yeniden dağıtıcı bir vergi sistemi yoluyla yüksek gelirlerin azaltılıp, düşük gelirlerin desteklenmesi 

mümkündür (Uyanık, 2017: 54). 

 

Keynes, istihdam ve gelirin dağılımını ekonominin en önemli sorunları olarak görmüştür. 

Buna rağmen, Keynes gelir dağılımı konusunda fazla açıklama yapmamıştır (Hacıtahiroğlu ve 

Aydoğan, 2016: 157). Kapitalist ekonominin iki temel sorunu olarak tam istihdam ve gelir 

dağılımını vurgulayan Keynes, bu sorunlardan, daha çok tam istihdam üzerinde yoğunlaşmıştır 

(Çiftçi, 2018: 28). 

 

Keynesyen iktisat, gelir dağılımı sorununun varlığını kabul etmiş ancak gelir dağılımı 

düzeltmek amacıyla doğrudan bir politika önerisi ortaya koymamıştır.  Bununla birlikte Keynes, 

liberal iktisatın aksine devletin ekonomiye müdahalesini savunmakta ve devletin iktisat 

politikalarıyla müdahale ederek gelir dağılımını düzeltebileceğini ileri sürmektedir (Ulutürk ve 

Ersezer, 2005: 98). 

 

1.5.5. Post-Keynesyen İktisat ve Gelir Dağılımı 

 

Neo-klasik büyüme olgusunu kabul etmeyen Post-keynesyenler, ekonomik büyümenin 

dinamikleri olarak; sermaye birikimi, gelir dağılımı, fiyat oluşumu ve teknolojik gelişme olgularını 

öne çıkarmaktadırlar (Çetin, 2009: 358). Kâr payı ve ücret gelirindeki tüketim eğilimlerinin farklı 

olduğu tezinden yola çıkan Neo-Keynesyen iktisatçılara göre gelir dağılımı, tasarruflar ile 

yatırımlar arasındaki dengenin sağlanmasında ve ekonomiyi tam istihdam düzeyine ulaştıracak 

toplam talebin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir (Kutlu ve Horvarth, 2017: 104). 

 

Post-Keynesyen iktisatçılar, Neo Klasik iktisatçılardan farklı olarak ekonomik büyüme ve 

gelir dağılımının temel belirleyici unsuru olarak nispi fiyatları değil, yatırımları kabul 

etmektedirler. Bu görüşe göre, milli gelir, işçiler ve girişimciler arasında bölüşülmektedir. Söz 

konusu bölüşümünün değişmesinin ise, yatırımları ve buna bağlı olarak da büyüme hızını 

etkilediğini savunmuşlardır. Diğer taraftan, Post-Keynesyen iktisada göre, gelir dağılımı milli gelir 

yanında enflasyonu da etkilemekte ve milli gelirin sınıflar arasındaki bölüşüm mücadelesi 

enflasyonu tetikleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır (Sanal Çevik ve Bal, 2010: 36-37). 

 

Post-Keynesyen iktisatçılar gelir dağılımını milli gelirin bireyler arasındaki bölüşümünü ifade 

eden kişisel dağılım ve üretim faktörlerine katılanlar arasındaki bölüşümünü ifade eden fonksiyonel 

dağılım olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Post-Keynesyen görüş, ekonomide ağırlığın ücret gelirine 

dayanması halinde fonksiyonel gelir dağılımındaki artışın ekonomi üzerinde olumsuz etkiler 

meydana getirme eğiliminde olacağını savunmaktadır. Diğer taraftan, kişisel gelir dağılımındaki 

eşitsizliğin artmasının ise, ekonominin istikrarı için olumsuz sonuçlara yol açabileceği 
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görüşündedirler. Buna göre, yoksul kesimin marjinal tüketim eğilimi zengin kesimden daha 

yüksektir ve gelir eşitsizliğindeki bir artışın toplam tüketim talebinde azalmaya yol açması 

beklenmektedir (Goda, 2013: 10-11). 

 

Nicholas Kaldor’a göre toplum, ücretli kesim ile müteşebbisler olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Milli gelir ücret ve kârlardan oluşup, ekonomi tam istihdam seviyesinde dengededir. Kaldor, gelir 

gruplarının tasarruf eğilimlerinin sabit fakat birbirinden farklı olduğunu savunur. Buna göre, 

tasarruf-yatırım eşitliği, fiyat mekanizması ve gelir dağılımının değişmesiyle sağlanmaktadır 

(Uyanık, 2017: 55). Kaldor’a göre ücret geliri elde edenlerin marjinal tasarruf eğilimleri 

kapitalistlerin marjinal tasarruf eğiliminden küçüktür. Bu varsayım altında gelirdeki kârların payı 

yatırım çıktı oranına bağlı olup, bu oranın gelir dağılımını ne ölçüde etkileyeceği "gelir dağılımı 

duyarlılık katsayısı" tarafından belirlenmektedir. Buna göre, marjinal tasarruf eğilimleri arasındaki 

farkın küçük olması durumunda yatırım-çıktı oranında meydana gelecek küçük değişimler, gelir 

dağılımını daha büyük ölçekte etkileyecektir (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 99) 

 

1.5.6. Monetarist İktisat ve Gelir Dağılımı  

 

Monetarist iktisadi akımın öncülerinden Milton Friedman’ın gelir eşitsizliği konusundaki 

görüşleri iki büyük popüler kitabı olan Kapitalizm ve Özgürlük (1962) ile Tercih Özgürlüğü'nde 

(1980) en açık olarak belirtilmiştir. Buna göre, Friedman her iki çalışmada da serbest piyasa 

ekonomisinde gelir eşitsizliği hakkında endişe edilmemesi gerektiğini savunmuş ve bu görüşü 

destekleyen üç ana neden sunmuştur. Buna göre (Cole, 2008: 240): 

 

 İyi işleyen herhangi bir ekonomik sistemde bir dereceye kadar eşitsizlik makul kabul 

edilir; 

 Her durumda, serbest piyasa ilkelerine dayanan bir ekonomik sistemde belirli bir eşitsizlik 

derecesi kaçınılmazdır; 

 Amerika Birleşik Devletleri gibi gözlenen piyasa ekonomilerinde gerçek gelir 

eşitsizliğinin derecesi, genel olarak varsayılandan çok daha azdır. 

 

Monetarist görüşte gelir eşitsizliği; doğuştan gelen özelliklerden, beceriden ve mülkiyetten 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bireylerin belirsizlik tercihlerinin farklılıkları (risk karşısındaki 

tutumları) da gelir eşitsizliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte, vergiler, kamu 

transferleri, kamu harcamaları ve sübvansiyonlar gibi bazı teşvik ve müdahaleler, sebep oldukları 

maliyetler ve getirilerle bireylerin tercihlerini etkilemektedir (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 96).  

 

Friedman, uygulanan refah programlarının etkisiz ve eski olduğunu ileri sürerek, gelir 

eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmada bir yöntem olarak “negatif gelir vergisi” uygulamasını iktisat 

literatürüne kazandırmıştır. Buna göre, Friedman, artan oranlı gelir vergisi tarifesinde mevcut vergi 
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oranlarının yanında yer verilecek negatif vergi oranı ile yoksul durumdaki kişilere gelir vergisi 

uygulaması aracılığı ile yardım edilebileceğini ileri sürmüştür. Negatif gelir vergisi, toplumda gelir 

seviyesi asgari bir düzeyin altında kalan kişilere para yardımı yapmak suretiyle gelir garantisi 

temin eden bir tekniği ifade etmektedir (Kargı, 2007: 2576). 

 

Uygulamada, negatif gelir vergisi, geliri belirli bir seviyenin altında olan kişilerin vereceği 

beyanname doğrultusunda belirlenen söz konusu seviyeye kadar kendisine devletçe ödeme 

yapılması esasına dayanmaktadır. Bu sistemde belirlenen geçim seviyesini aşan kişiler gelir vergisi 

öderken, bu seviyenin altında olan kişiler ise devletten maddi yardım almaktadır (Yılmaz, 2019: 

969). 

 

Friedman, gelir dağılımını risk ve tercihler gibi kavramlarla ifade etmiş ve devlet 

müdahalesinin gelir dağılımı üzerinde olumsuz sonuçlar meydana getireceğini savunmuştur. Bu 

bağlamda, devletin gelir dağılımına müdahalesini kabul etmemiştir. Bunula birlikte, gelir 

eşitsizliğini azaltmada ileri sürdüğü “negatif gelir vergisi” önerisi bu görüşün tek istisnasını 

oluşturmaktadır (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 96). 

 

1.6. Gelir Dağılımı Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri 

 

Politika değişikliklerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi, öncelikle bu 

dağıtımın iyi bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Bunu gerçekleştirmek için nispeten basitten 

daha karmaşık yöntemlere uzanan grafiksel ve matematiksel yaklaşımlar söz konusudur. Bütün bu 

yaklaşımlar; gelir dağılımının tam bir resmini elde etmek, farklı gelir dağılımlarını karşılaştırmak, 

sıralamak ve alternatif politika seçeneklerinin etkilerini inceleyebilmek için kullanılabilmektedir 

(United Nations, 2015: 1). 

 

Tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir gelir dağılımı ölçüm yönteminden söz etmek mümkün 

değildir. Aşağıda verilen ölçüm yöntemleri cevap verdikleri özelliklere ve sundukları bilgilere göre 

farklılık göstermektedir. İçerikleri dikkate alındığında hiçbirinin diğerinden üstün olduğu 

söylenemez. Dengeli bir eşitsizlik analizi için bu yöntemlerin birçoğuna bakmalıdır (United 

Nations, 2015: 1). Gelir dağılımı ölçüm yöntemleri; grafiksel, endeksler ve rasyolar olmak üzere üç 

başlıkta incelenecektir. 

 

1.6.1. Eşitsizliğin Grafiksel Gösterimi 

 

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin grafik yoluyla gösterimi Lorenz Eğrisi ile mümkündür. Söz 

konusu eğri, nüfusun kümülatif yüzdeleri ile gelirin birikimli dağılımını gösterir (Alexander, 2014: 

56). Lorenz eğrisi; başta gelir dağılımı olmak üzere bir takım ekonomik konularda bir bütünü 

oluşturan parçalar arasındaki dengesizlikleri, söz konusu parçaların oransal dağılım içindeki 
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paylarını kullanarak analizler yapılmasına imkân veren grafiksel bir gösterim yöntemidir (Peçe vd., 

2016: 138). 

 

1.6.1.1. Lorenz Eğrisi 

 

Max Lorenz Tarafından 1905 yılında gelirin dağılımını ortaya koymak amacıyla 

geliştirilmiştir. Kümülatif gelir oranı ile kümülatif nüfus oranı arasında ilişki kuran bu yöntem, 

toplam gelirin (% cinsinden) hangi nüfus grubunun (% cinsinden) elinde olduğunu gösterir (Bellu 

ve Liberati, 2005: 2). Gelir eşitsizliği genelde Lorenz Eğrisi çerçevesinde değerlendirilir 

(Alexander, 2014: 56). Lorenz eğrisi oluşturulurken sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir ve Şekil 

2’de gösterilen eğri elde edilir (Bellu ve Liberati, 2005: 2): 

 

1- Gelir dağılımı, gelir düzeyine göre sıralanır 

2- Her bir bireyin elde ettiği gelirin ve toplam nüfus içindeki oranları belirlenir 

3- Gelirin ve nüfusun kümülatif oranı belirlenir 

4- Mutlak eşitlik doğrusu belirlenir 

5- Kümülatif gelir oranı ile kümülatif nüfus oranına göre Lorenz Eğrisi çizilir 

 

Şekil 2: Lorenz Eğrisi 

 

        Kaynak: Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 41 

 

Lorenz eğrisi Şekil 2’de yer almaktadır. Buna göre, yatay eksende, gelir elde edenler en 

fakirden en zengin bireye doğru kümülatif olarak sıralanır. Dikey eksende ise, toplam gelirin 

yüzdesi kümülatif olarak yer alır. Genellikle nüfusun her bir x yüzdesinin aynı x yüzdelik geliri 

aldığı mutlak eşitliği temsil eden 45 derecelik bir doğru ile ilişkili olarak gösterilir. Lorenz eğrisi 

söz konusu mutlak eşitlik doğrusuyla ilişkilidir. Şöyle ki, mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşılması 

daha eşitsiz bir dağılımı ifade edecektir (United Nations, 2015: 1). Milli gelirin bireyler arasındaki 
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dağılımının eşit olması durumunda, Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusunun üzerinde olacaktır. 

Gelir dağılımı bozuldukça Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşacak ve aşağı doğru 

sarkacaktır. Tam eşitsizlik halinde ise Lorenz eğrisi yatay ve dikey eksene kadar uzanacak ve doğru 

bu eksenlerden oluşacaktır (Çalışkan, 2010: 98-99). Lorenz eğrisi matematiksel olarak ise 

aşağıdaki formülle elde edilir (Bellu ve Liberati, 2005: 2): 

 

𝐿 (
𝑘

𝑃
) =

∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑖=1

𝑌
 Formülünde;  

k = 1….n : Gelir dağılımında her bireyin pozisyonunu; 

i = 1….k : Gelir dağılımında her bireyin pozisyonunu; 

P : Dağılımdaki toplam birey sayısını; 

yi : Dağılımdaki i
nci

 bireyin gelirini gösterir.  

 

Buradan hareketle, ∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑖=1  formülü k

ncı 
bireye kadar kümülatif geliri gösterir. Buna göre,  

∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑖=1  aralığı k=0 için, 0 ve k=n için Y’dir. 

 

Yani, 𝐿 (
𝑘

𝑃
) =

∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑖=1

𝑌
 aralığı 0 ve1’dir 

 

1.6.2. Eşitsizliğin Rasyolar ile Gösterimi 

 

Rasyolar, mevcut en temel eşitsizlik ölçülerini oluşturmaktadırlar. Rasyolar; diğer yöntemlere 

göre daha basit ve kolaydır. Ayrıca, daha az veriyle daha kolay hesaplanırlar. Diğer taraftan, diğer 

karmaşık ölçüm yöntemleri kadar bilgi sunamamaktadırlar (United Nations, 2015: 2). 

 

1.6.2.1. Yüzde Paylar Analizi 

 

Eşitsizliğin en basit ve en yaygın ölçüm yöntemidir. Nüfusun en zengin %10 ‘luk kesiminin 

ortalama gelirinin (ya da ortalama tüketiminin) en fakir %10’luk kesiminin ortalama gelirine (ya da 

ortalama tüketimine) oranını ifade eder. Bu oran en zengin %5’lik kesimin en fakir %5’lik kesime 

oranı gibi farklı yüzdelik dilimlerle de hesaplanabilir. Bu yöntem, belirlenen yüzdelik dilimler 

içerisinde nüfusun en üst ve alt kesimlerini karşılaştırır ve orta gelirli grup ile üst ve alt gruplardaki 

gelir dağılımını ihmal eder (Haughton ve Khandker, 2009: 104).  

 

Yüzde paylar analizi, gelir dağılımı eşitsizliğinin zaman içerisindeki değişimini 

gözlemlemede ve ülkelerin karşılaştırılmalarında tercih edilmektedir. Ayrıca, bu yöntem kişisel 

gelir dağılımını göstermede de tercih edilen bir analiz yöntemidir (Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 

39-40). 
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1.6.2.2. Palma Oranı 

 

Jose Gabriel Palma tarafından geliştirilen bu rasyo, milli gelirden en fazla pay alan %10’luk 

kesimin gelirden en az pay alan %40’lık kesime oranını ifade eder (Cobham vd., 2015: 4). Palma, 

2011 yılında yayınladığı ülkelerarası gelir dağılımı hakkındaki bir makalede nüfusun 10’luk 

parçalara (desil) bölündüğü varsayımı altında 5. desil ile 9. desil arasındaki bireylerden oluşan orta 

gelir grubunun sistematik olarak toplam gelirin %50’sini aldığını ortaya koymuştur. Buna göre, 

gelirin diğer %50’lik kısmının toplumun en zengin %10’luk kesimi ile en fakir %40’lık kesimi 

arasında dağılmaktadır. Bu veriler, gelirin bölüşümünde çatışmanın en zengin %10’luk kesimi ile 

en fakir %40’lık kesim arasında yaşandığını ortaya koymaktadır. Ampirik sonuçlar gerçekten, 

gelirin orta gelir grubundan kalan %50’lik gelirin zenginler ile yoksullar arasındaki dağılımının 

ülkeler arasında çok farklı olduğunu göstermektedir (Villar, 2015: 10). 

 

1.6.3. Eşitsizliğin Endeksler ile Gösterimi 

 

Farklı eşitsizlik endeksleri, çoğunlukla bu endekslerin gelir dağılımın farklı bölümlerindeki 

değişiklikleri ele alma biçimleri nedeniyle kişisel gelir dağılımı konusunda farklı tahminler ortaya 

koyarlar. Bu endekslerden Gini katsayısı Lorenz eğrisinden geometrik bir yorumlama yoluyla elde 

edilmesi sebebiyle en çok bilinen ve kullanılan endekstir. Daha iyi analitik özelliklere sahip olan ve 

nüfusun alt grupları arasındaki ve arasındaki eşitsizliğin ayrışmasına izin veren Theil endeksi ve 

eşitsizlik ölçümü için açık bir normatif destek sağlayan Atkinson endeksi gibi endeksler ise diğer 

standart endeksler olarak kullanılmaktadır (Villar, 2015: 9-10). 

 

1.6.3.1. Atkinson Endeksi 

 

Anthony Barnes Atkinson’ın geliştirdiği ve kendi adıyla anılan Atkinson eşitsizlik endeksi, 

sözde adil ortalama geliri hesaplayarak gelir eşitsizliğinin derecesini ölçen bir araçtır. Bu sözde 

gelir, grupta eşit olarak dağıtılan gelir olarak tanımlanır ve bu da mevcut gelir dağılımı ile aynı 

refah seviyesini yaratacaktır. Atkinson endeksi bireyin kişisel geliri, toplumun ortalama geliri, gelir 

gruplarının sayısı ve toplumun eşitsizliğe verdiği değer verileriyle oluşturulur. Atkinson endeksini 

farklı kılan nokta toplumun eşitsizliğe verdiği değerin () sayısal olarak ifade edilmesidir. , sıfırla 

sonsuz arasında (0-∞) bir değer almaktadır. Bu katsayının sıfır değeri, toplumun gelir dağılımına 

karşı duyarsız olduğunu gösterirken sonsuza yaklaşması ise, toplumun, gelir dağılımında en altta 

yer alan gruba daha fazla en üstte yer alan gruba ise daha az gelir transferine önem verdiğini 

vurgulamaktadır (Byrtusova, 2015: 35). 

 

Atkinson endeksi 0 ile 1 arasında bir değer alır. Endeksin 0,27 olması toplumun eşit gelire 

sahip olmak için gelirinin %27’sinden vazgeçemeye hazır olduğunu ifade eder.  değerinin artması 
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Atkinson endeksini de yükseltecektir Örneğin, diğer veriler sabitken =2 durumunda 0.27 olarak 

hesaplanan endeks, =3 olması durumunda 0.38’ye yükselecektir (Bellu ve Liberati, 2006: 7). 

 

Atkinson endeksi grup içi ve gruplar arası eşitsizliği ayrıştırabilmesiyle öne çıkmaktadır. 

Ayrıca, alternatif politikaların refah etkilerini gösterebilmesi ve araştırmacıların analize bazı olması 

gerekli içerikleri dahil etmesini sağlaması Atkinson endeksini diğer endekslerden farklı kılan 

özellikler olarak öne çıkmaktadır (United Nations, 2015: 1). 

 

1.6.3.2. Hoover (Robin Hood) Endeksi  

 

Edgar Malone Hoover Junior tarafından geliştirilmiş bir eşitsizlik ölçeğidir. Hoover endeksi, 

mükemmel eşitlik için yüksek gelirli kişilerden düşük gelirli kişilere aktarılması gereken geliri 

gösterdiğinden Robin Hood endeksi olarak da adlandırılmaktadır (Öztürk ve Meral, 2016: 631). 

 

Hoover endeksi gelir dağılımında ulaşılması istenen mükemmel eşitlik oranını sağlamak için 

gelir dağılımındaki üst yarısından alt bölüme yeniden dağıtılması gereken gelir oranını ortaya 

koyar. Hoover endeksi 0 ile 1 arasında bir değer alır. Endeksin 0 değerinde olması mükemmel 

eşitliği ifade eder ki bu durumda gelirin yeniden dağıtılmasına ihtiyaç yoktur. Hoover endeksinin 1 

olması ise gelir eşitsizliğinin maksimum olduğu seviyeyi ifade eder ve bu durumda tüm gelirin 

yeniden dağıtılması gerekmektedir (Charles-Coll, 2011: 24). Hoover endeksi Lorenz eğrisi 

kullanılarak elde edilmektedir. Bu doğrultuda, Şekil 3’te Hoover endeksinin nasıl hesaplandığı 

gösterilmektedir. 

  

Şekil 3: Lorenz Eğrisi ve Hoover Endeksi 

 

                  Kaynak: Rogerson ve Plane, 2013: 100 
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Şekil 3’te görüleceği üzere, Lorenz eğrisinde gelir dağılımının en bozuk olduğu nokta (B) ile 

bu noktanın mutlak eşitlik doğrusu (E) arasındaki dikey uzaklığı (B-E) Hoover endeksi olarak 

nitelendirilmektedir (Fidan ve Şen, 2015: 1112) ve (Rogerson ve Plane, 2013: 100). 

 

1.6.3.3. Theil Endeksi 

 

Henry Theil’in (1972) geliştirdiği eşitsizlik endeksi gerek toplam eşitsizliği gerekse gruplar 

arası ve grup içi eşitsizliği olarak ayrı ayrı ölçebilmesiyle öne çıkmaktadır. Theil endeksi kişilerin 

gelirlerini toplumdaki diğer kişilerin gelirleri yerine, nüfusun ortalama geliri ile karşılaştırmaktadır 

(Uysal ve Vatansever Deviren, 2016: 1254). 

 

Theil endeksi genel entropi kavramından esinlenilerek ortaya çıkmasından ötürü bu adla 

birlikte anılır. Her yapının düzenli durumdan düzensiz duruma doğru kaçınılmaz bir yöneliş içinde 

olduğunu ifade eden genel entropi kavramı gelir dağılımı için, gelir dağılımında düzenli bir yapının 

oluşturulması durumunda dahi zamanla bu yapının bozulacağını ve yen bir düzene ihtiyaç 

duyulacağını ifade eder (Özdemir, 2017: 95). Genel entropi değeri 0 ile ∞ arasında bir değer alır. 

Değerin 0 olması dağılımın eşit olduğunu değerin yükselmesi ise gelir dağılımında eşitsizliğin 

arttığını ifade eder (Haughton ve Khandker, 2009: 106).  

 

Theil endeksi 0 ile 1 arasında değer alır. Endeksin sıfır değerinde olması, her bölgenin gerek 

nüfustan gerekse gelirden aldığı payın eşit olduğunu ifade eder. Değerin bire yaklaşması ise 

bölgesel gelir eşitsizliğinin arttığı anlamına gelmektedir (Öztürk, 2005: 99). 

 

1.6.3.4. Gini Endeksi 

 

Gini katsayısı Corrado Gini tarafından 1912 yılında sunulmuş ve ekonomide gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin ölçümünde kullanılan popüler bir yöntemdir. Gini katsayısı, farklı 

büyüklükteki toplulukların eşitsizliğinin karşılaştırılması imkân sağlayıp, dağılımdaki farklılıkları 

değerlendirmede varsayımlara dayanmadığından, gelir eşitsizliğinin ölçümünde güvenilir bir 

yöntem olarak kabul görmektedir (Giger vd., 2011: 2). 

 

Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Gelirin daha eşit dağılması durumunda Gini 

katsayısı sıfıra yaklaşırken, gelir dağılımında eşitsizliğin artması durumunda ise Gini katsayısı bire 

yaklaşacaktır. (Cullis ve van Koppen, 2007: 2). Katsayının sıfır olması toplumda herkesin eşit gelir 

elde ettiğini, bir olması ise, tüm gelirin bir kişinin elinde toplandığını gösterir (OECD, 2011: 22). 

Gini katsayısı Lorenz Eğrisi yardımıyla hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan Şekil 4’te 

Lorenz kullanılarak Gini katsayısının nasıl hesaplandığı yer almaktadır.  
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Şekil 4: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısının Hesaplanışı 

 

 Kaynak: Cullis ve van Koppen, 2007: 2 

 

Şekil 4’te verilen Lorenz eğrisinde, Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasında kalan 

alan “A”, mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan ise “B” olarak adlandırılmıştır. Gelir dağılımında 

mutlak eşitlik olması durumunda “A” alanı “0” değerini alacaktır. Tersi durum olan mutlak 

eşitsizlik halinde ise, “B” alanı “0” değerini alacaktır. Bu bilgiler ışığında Gini katsayısı formülü: 

G= 
𝐴 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤

𝐴 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤+𝐵 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤
  formülü ile hesaplanabilecektir (Cullis ve van Koppen, 2007: 2) ve (Byrtusova, 

2015: 33). 

 

1.6.4. Diğer Ölçüm Yöntemleri 

 

Gelir dağılımının ölçümünde; tablo, rasyo ve indeksler şeklinde yapılan sınıflandırmanın 

haricinde aşağıda açıklanan ölçüm yöntemleri de literatürde yer almaktadır: 

 

a. Aralık: Bir değişkenin aşırı değerleri arasındaki fark olarak tanımlananan aralık (A), 

A=(Max Yi – Min Yi) / Y şeklinde formüle edilir. Gelirin eşit dağılması durumunda aralık 0 

değerini, tam eşitsizlik durumunda ise n değerini alacaktır. Aralık eşitsizliğin basit bir ölçüsü 

olmakla birlikte, aşırı (ekstrem) gelir düzeyleri arasındaki dağılımı tamamen yok sayar (Idrees ve 

Ahmad, 2017: 3-4). 

 

b. Göreli Ortalama Mutlak Sapma: Göreli ortalama sapma temel olarak, her bireyin gelir 

düzeyini nüfusun ortalama geliri ile karşılaştırır, daha sonra aralarındaki farkların mutlak 

değerlerini toplar ve bunu toplam gelirin bir oranı olarak gösterir. Ortalama mutlak sapma (M), 

M=∑ (µ − 𝑦𝑖) n µ𝑛
𝑖=1  şeklinde formüle edilir. Bu formülde µ nüfusun ortalama gelirini, n nüfusun 
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büyüklüğünü yi ise kişinin gelirini ifade eder (Charles-Coll, 2011: 22). Gelirin tüm bireyler arasında 

eşit olarak dağılması durumunda M=0, gelirin tamamının bir kişi tarafından elde edilmesi 

durumunda ise M=2(n-1)/2 olacaktır. Bu yönteme yönelik en önemli eleştiri ortalama gelir 

seviyesinin aynı tarafında yer alan bireyler arasındaki transferlere duyarsız kalmasıdır (Pauw, 2003: 

3). 

 

c. Varyans ve Değişim Katsayısı: Ortalama ile gerçek gelir arasındaki farkın mutlak 

değerinin karesini almak şeklinde ifade edilir. Böylece göreli ortalama sapma yönteminin 

transferlere duyarsız kalma sorunu aşılmış olunur (Charles-Coll, 2011: 22). Bu ölçütle ilgili bir 

sorun, orta gelir birimleri arasındaki farklılıklarla karşılaştırıldığında, zengin veya yoksul gelir 

birimleri arasındaki farklılıklara daha duyarlı olmasıdır (Idrees ve Ahmad, 2017: 5). 

 

Varyansın karekökünün gelirin ortalamasına bölünmesiyle hesaplanan değişim katsayısı ise, 

farklı genel ortalamaların oluşturduğu problemden yoksundur. Ayrıca değişim katsayısının 

herhangi bir seviyede gelir değişikliklerine karşı duyarlı olması onu eşitsizliğin ölçümünde cazip 

bir hale getirmektedir. Bu yöntemin olumsuz yönü ise, sadece gelir ortalamasına bağlı olarak 

hesaplanmasıdır (Charles-Coll, 2011: 22). 

 

d. Logaritmik Standart Sapma: Gelire logaritmik yöntem uygulanmasıyla ham ve mutlak 

verilerin tahmin edilemezliğinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir. Logaritmik yöntemlerin en 

önemli özelliği dağılımın alt grubundaki gelir farklılıklarına önem verilmesidir. Bu nedenle 

analizin odak noktasının bu konu olması durumunda logaritmik yöntem faydalı bir araç olacaktır 

(Charles-Coll, 2011: 23). 

 

e. Pareto Katsayısı: Pareto katsayısında, bir gelir seviyesi belirlenerek, söz konusu geliri 

veya daha fazlasını elde edenlerin sayısı arasındaki ilişki üzerine odaklanılmıştır. Pareto katsayısı, 

kişilerin gelir düzeyi arttıkça üst gelir grubuna yükselme olasılığını tahmin eden bir ölçü olarak da 

ifade edilebilir (Doğan ve Tek, 2007: 99). 

 

f. Kuznets Eğrisi: Kuznets’in Nobel ödülü kazanmasından sonra Kuznets oranı olarak 

adlandırılmıştır. Gelirin üst %20’lik kısmın aldığı payın, gelirin alt %40’lık kısmının aldığı paya 

oranı şeklinde hesaplanmaktadır. (Küçükkaya, 2017: 18). Lorenz Eğrisinin sektörlere göre 

sınıflandırılmış hali olup, yalnızca iki sektörlü bir ekonomi için uygulanabilmektedir. Kuznets 

katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Buna göre, sektörel ortalamanın ülke ortalamasına eşit 

olması durumunda katsayı sıfır, toplam üretimin tek bir sektör tarafından yapılması durumunda ise 

katsayı 1 olur (Şerbetçi, 2015: 106-107). 
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1.7. Dünyada Gelir Eşitsizliği  

 

Son yıllarda çoğu zengin ülkede artış eğiliminde olan gelir eşitsizliği, sosyal ve ekonomik 

sistemlerin istikrarı ve sürdürülebilirliği hakkındaki soruları gündeme getirmektedir. Zengin ve 

fakir arasındaki uçurum önemli ölçüde genişlediğinde ve ekonomik büyüme ağırlıklı olarak varlıklı 

olanlara fayda sağladığında ne olacağı konusundaki endişeler artıyor. Genişleyen bir bölünme, 

toplumlarımızın yalnızca sosyal değil, aynı zamanda siyasi istikrarını da tehdit etmektedir (OECD, 

2017a: 7). 

 

Tüm dünyada gelir eşitsizliğini ölçen çalışmalar, kişi başına gelir eşitsizliğinin oldukça 

yüksek seviyede olduğunu göstermektedir (Dorn, 2016: 58). Her ne kadar küresel gelir eşitsizliği 

2000 yılından bu yana önemli ölçüde azalma gösterse de çoğu gelişmiş ülkede hala artış 

eğilimindedir (Bubbico ve Freytag, 2018: 2). Dünyada, en üst %10'luk gelir diliminde yer alanların 

ortalama gelirleri, 1980'li yıllarda, en alt %10'luk gelir dilimindeki kesimin 7 katı iken, bugün bu 

oranın yaklaşık 9,5 kat artması, gelir eşitsizliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu 

göstermektedir (OECD, 2017a: 7). 

 

Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı, yayınladığı “Dünya Eşitsizlik Raporu 2022” ile gelir 

eşitsizliğinin yıllar itibarıyla dünyanın hemen her bölgesinde artış gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Söz konusu rapora göre hazırlanan Grafik 1’de, Dünya genelinde en alt %50, orta %40 ve en 

yüksek %10’luk gelir gruplarının milli gelirden aldıkları paylar yer almaktadır. 

 

Grafik 1: Dünya Genelinde En Alt %50, Orta %40 ve En Yüksek %10’luk Gelir Gruplarının 

Payları (2021)

 

Kaynak: (World Inequality Lab, 2021: 5) 
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Grafik 1 incelendiğinde, 2021 yılında, en zengin %10’luk kesimin toplam milli gelirden en 

çok payı aldığı bölgenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yine 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, en alt %50’lik kesimin milli gelirden en az payı alan grup 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu bölgenin gelir dağılımı açısından en kötü 

durumdaki grup olduğunu söylemek mümkündür. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini Latin 

Amerika ve Sahraaltı Afrika ülkeleri takip etmekte olup, söz konusu ülkelerin de gelir dağılımı 

açısından iyi bir karneye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Avrupa ülkelerindeki en alt 

%50 gelir grubundaki bireylerin milli gelirden aldıkları pay incelendiğinde, diğer tüm gruplardan 

iyi durumda olduğu dikkat çekmektdir. Yine Avrupa kıtasında, en zengin %10’luk kesimin toplam 

milli gelirden aldığı payın diğer gruplardan daha düşük bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu 

haliyle Avrupa kıtasının gelir eşitsizliği açısından diğer tüm gruplardan daha iyi bir konumda 

olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Gelir eşitsizliğinin 1970’li yıllara kadar azalış trendinde oluğu Avusturalya ve ABD’de, söz 

konusu dönemden itibaren eşitsizlik her iki ülkede de artmaya başlamıştır. 1990’lardan itibaren 

Avusturalya’da eşitsizliğin artış hızı yavaşlarken, ABD’de artış hızı değişmemiştir. Kanada’da 

1970’lerde azalan eşitsizlik, 1990’larda artış göstermiş ve o zamandan beri nispeten sabit kalmıştır. 

Japonya’da ise, 1980’li yıllara kadar azalış trendinde olan Gini katsayısı, 2000’li yılların başına 

kadar önemli ölçüde artış göstermiş ve o zamandan beri nispeten sabit kalmıştır. (Dorn, 2016: 60). 

 

Hane halkı gelirlerinin dağılımındaki eşitsizlik, OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda son 

30 yıl içinde artış göstermiş ve bu uzun dönemli trend sadece krizin (2008) ilk yıllarında geçici 

olarak kesintiye uğramıştır. Krize giden 20 ila 25 yıllık süre boyunca, ortalama gerçek harcanabilir 

hane geliri, tüm OECD ülkelerinde ortalama olarak %1,6 oranında artmıştır. Bununla birlikte, 

OECD ülkelerinin dörtte üçünde milli gelirden en yüksek payı alan %10'luk kesimin geliri en 

yoksul %10'luk kısımdan daha hızlı büyümüş ve bu durum gelir eşitsizliğinin artmasına neden 

olmuştur. Kriz sonrası döneme bakıldığında (2007'den 2011-12'ye kadar olan yıllar) görünüm 

değişmiş ve ortalama hane halkı geliri, çoğu ülkede, özellikle de İspanya, İrlanda, İzlanda'da yılda 

% -3,5'ten fazla düşüş göstermiştir. Gelirlerin düştüğü hemen hemen tüm ülkelerde, en alttaki 

%10'luk kesimde eşitsizlik daha hızlı bir şekilde azalmıştır (Cingano, 2014: 8).  

 

BRIC ülkeleri incelendiğinde, Rusya’da 1990'ların başlarındaki geçiş döneminde gelir 

eşitsizliğinde bir sıçrama yaşanmış ancak 2000'den itibaren gelir eşitsizliği azalmaya başlamıştır. 

Çin’de 1980'lerin ortalarına kadar azalma trendinde olan gelir eşitsizliği daha sonra 2000'li yıllara 

kadar ülkede gerçekleşen büyük ekonomik büyüme sırasında önemli ölçüde artmıştır. Ancak, 

Çin'deki gelir eşitsizliği artarken, Çin'in yükselişi nedeniyle küresel gelir eşitsizliği azalmıştır. 

Hindistan'da da Gini eşitsizlik katsayısı özellikle 2000 yılından beri artış yönündedir. Bunun 

sebebinin, Çin'de olduğu gibi, gerçekleşen büyük ekonomik büyümeden kaynaklandığını söylemek 
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mümkündür. Brezilya’da ise, son 35 yılda yaşanan ekonomik anlamdaki ilerleme süreciyle birlikte 

gelir dağılımındaki eşitsizlik yıllar itibarıyla azalma göstermiştir (Dorn, 2016: 61). 

 

Avrupa Birliği (AB) açısından bakıldığında ise, 1980’lerin ortalarından bu yana AB 

ülkelerinde gelir eşitsizliğinin belirgin olarak arttığı konusunda net kanıtlar vardır (Dreger vd., 

2015: 20). 2006 ve 2011 yılları arasında AB ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde eşitsizlik artmış, geri 

kalanında ise azalmıştır (Benzcur vd., 2017: 1).  

 

1990’lı yıllarda İtalya, Portekiz ve İspanya'da artan net gelir eşitsizliği -vergi ve transferler 

sonrası eşitsizlik- daha sonra azalmaya başlamıştır. Fransa’da, net gelir eşitsizliği 35 yıl öncesiyle 

aynı seviyede olup, son yıllarda piyasa gelir eşitsizliğinde -vergi ve transferler öncesi eşitsizlik- 

azalma görülmüştür. Hollanda'da, gelir eşitsizliği, son 35 yıldaki Gini katsayısı seviyesinde sabit 

kalmıştır. 1980’lerde gelir eşitsizliğinin oldukça yüksek olduğu İrlanda ve Birleşik Krallık’ta son 

yıllarda net eşitsizlik azalmaya başlamıştır. Almanya ve Avusturya’da ise, Gini katsayısı 1980 – 

2000 arası dönemde 0,26 seviyesinde iken, net eşitsizlik artış göstermiş ve 0,29’a kadar 

yükselmiştir. Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi bazı zengin refah devletlerinde, 1980’lerde 0,20 

seviyesinde ya da daha altında olan net Gini katsayısı günümüzde yaklaşık 0,25 seviyesinde 

olmasına rağmen İskandinav ülkeleri yine de dünyada gelir dağılımının en adaletli olduğu 

ülkelerdir (Dorn, 2016: 60). 

 

Gini katsayısı gelir eşitsizliğinin ölçümünde genel kabul görmüş bir yöntem olduğundan, bu 

çalışmada yapılacak olan ampirik analizler için gelir dağılımının sayısal olarak ifade edilmesinde 

baz alınacak kriter olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, Tablo 4’te gerek gelişmiş gerekse gelişmekte 

olan ülkeleri bünyesinde barındırması nedeniyle tercih edilen OECD üyesi ülkelerde gelir 

dağılımının yıllar itibarıyla değişimini görebilmek amacıyla ülkelerin Gini katsayılarına yer 

verilmiştir.  

 

Tablo 4: OECD Ülkelerinde Yıllar İtibariye Gini Katsayısı 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
2018 

veya son yıl 

ABD 0,316 0,336 0,345 0,3678 0,371 0,382 0,373 0,383 0,387 

Almanya 0,259 0,249 0,255 0,258 0,262 0,284 0,287 0,294 0,294 

Avusturya - 0,236 0,249 0,279 0,265 0,271 0,28 0,277 0,276 

Avustralya 0,274 0,286 0,295 0,304 0,318 0,319 0,328 0,326 0,325 

Belçika 0,234 0,231 0,235 0,255 0,265 0,267 0,263 0,261 0,26* 

Çekya - - 0,202 0,239 0,25 0,257 0,253 0,252 0,247 

Danimarka 0,237 0,228 0,227 0,22 0,226 0,236 0,25 0,258 0,264 

Estonya - - 0,296 0,335 0,351 0,337 0,323 0,324 0,315 

Finlandiya 0,213 0,206 0,21 0,222 0,25 0,254 0,256 0,255 0,26 

Fransa 0,301 0,31 0,289 0,286 0,279 0,282 0,295 0,297 0,296* 

G. Kore 0,31 0,307 0,298 0,296 0,31 0,31 0,314 0,325 0,339 

Hollanda 0,241 0,243 0,255 0,258 0,249 0,264 0,26 0,267 0,266 

İngiltere 0,272 0,297 0,332 0,34 0,342 0,338 0,337 0,332 0,335 
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Tablo 4: OECD Ülkelerinde Yıllar İtibariye Gini Katsayısı (Devamı) 

 
 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

2018 

veya 

son yıl 

İrlanda 0,306 0,318 0,325 0,329 0,318 0,312 0,304 0,301 0,297 

İspanya 0,319 0,308 0,297 0,323 0,306 0,312 0,331 0,332 0,332 

İsrail 0,307 0,312 0,316 0,329 0,347 0,365 0,37 0,355 0,348 

İsveç 0,206 0,213 0,224 0,23 0,249 0,24 0,256 0,262 0,262 

İsviçre 0,31 0,308 0,304 0,295 0,284 0,288 0,296 0,298 0,299* 

İtalya 0,327 0,322 0,317 0,332 0,334 0,329 0,329 0,336 0,338* 

İzlanda - - - 0,279 0,3 0,291 0,263 0,249 0,249** 

Japonya 0,247 0,266 0,282 0,298 0,31 0,305 0,318 0,319 - 

Kanada 0,274 0,282 0,283 0,294 0,311 0,311 0,313 0,316 0,307 

Kolombiya 0,509 0,512 0,514 0,522 0,526 0,525 0,518 0,485 0,478 

Letonya - - 0,3 0,298 0,328 0,353 0,356 0,35 0,35 

Litvanya - - 0,277 0,308 0,32 0,334 0,336 0,358 0,361 

Lüksemburg - 0,238 0,243 0,251 0,261 0,271 0,278 0,291 0,298 

Macaristan 0,22 0,219 0,24 0,275 0,274 0,276 0,272 0,277 0,279 

Meksika 0,485 0,473 0,483 0,493 0,487 0,47 0,456 0,44 0,428 

Norveç 0,236 0,233 0,225 0,241 0,249 0,262 0,247 0,257 0,258 

Polonya - 0,249 0,239 0,298 0,292 0,319 0,31 0,297 0,286 

Portekiz 0,335 0,337 0,337 0,336 0,336 0,342 0,335 0,332 0,329 

Slovakya - - 0,175 0,22 0,251 0,265 0,255 0,241 0,23* 

Slovenya - - 0,223 0,234 0,235 0,238 0,248 0,253 0,246 

Şili 0,474 0,485 0,505 0,506 0,506 0,486 0,471 0,456 0,458* 

Türkiye - - 0,427 0,431 0,425 0,418 0,404 0,401 0,402 

Yeni Zelanda - 0,267 0,304 0,327 0,327 0,322 0,318 0,327 0,328 

Yunanistan 0,359 0,346 0,341 0,344 0,336 0,328 0,328 0,328 0,319 

Kaynak: SWIID, 2020 

* 2017 yılı verileri, ** 2016 yılı verisi 

 

Tablo 4 incelendiğinde, İskandinav ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç ve Danimarka’da 

Gini katsayısının düşük olduğu dikkat çekmektedir. Söz konusu ülkeler gelir dağılımındaki 

eşitsizliğin en az olduğu ülkeler olarak bilinmektedir. Gelişmiş ülkeler ele alındığında, İtalya, İsrail 

ve ABD’de Gini katsayısı yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Belçika, Almanya ve Japonya’da 

Gini katsayısı nispeten düşük olmakla birlikte yıllar itibarıyla artmakta olduğu görülmektedir. 

İsviçre ve Fransa’da ise Gini katsayısının düşüş eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. Gelişmekte 

olan ülkeler açısından ise, Türkiye, Şili, Yunanistan ve Meksika Gini katsayısı gelişmiş ülkelere 

göre oldukça yüksek seviyede olmasına rağmen, yıllar itibarıyla azalış eğiliminde olduğu dikkat 

çekmektedir.  

 

Günümüzde gelir dağılımına ilişkin bulgular yarım yüzyıl öncesine göre farklılık 

göstermektedir. Yapılan ampirik çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar birkaç ülkede farklılık gösterse 

de temelde aşağıdaki gözlem sonuçlarını içermektedir (Stiglitz, 2015: 2): 
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 Ücretlerde ve sermaye gelirlerinde genel olarak artan bir eşitsizlik durumu söz konusudur, 

 Ücret gelirleri arasında görülen eşitsizlik daha yüksek boyuttadır, 

 Verimlilik artmış olsa bile ortalama ücretler durgunlaştı, dolayısıyla sermayenin payı arttı, 

 Servetten elde edilen gelirde önemli artışlar meydana geldi, 

 Servet-gelir oranı artmış olsa bile sermayeye geri dönüş azalmadı. 

 

1.8. Türkiye’de Gelir Eşitsizliği 

 

Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliğinin son derece yüksek oluşu, politika yapıcılar, 

akademisyenler ve toplum için her zaman endişe duyulması gereken bir sorun olmuştur. Türkiye'de 

istikrarsız ekonomik ve sosyal politikalar, yüksek enflasyon, hızlı nüfus artışı ve işsizlik, etkisiz 

vergi ve transfer sistemleri, yüksek kayıt dışı ekonomi, kısıtlı sendikal haklar, yüksek faiz gelirleri, 

bütçe açıkları, yetersiz insan sermayesine yatırım vb. sorunlar genel olarak kabul edilen gelir 

dağılımını etkileyen unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır (Çekim, 2014: 16).  

 

Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından 1960 yılında yapılan ilk ciddi analize göre Gini katsayısı 0,55 olarak hesaplanmıştır. Bu 

oran, gelir dağılımındaki eşitsizliğin oldukça yüksek seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik eğilimi 1980 sonrası azalma göstermekle birlikte, diğer 

ülkelere kıyasla halen çok yüksek seviyededir. Bu durum, 1980 sonrası uygulanan politikaların 

optimal gelir eşitsizliği oranını yakalamada başarısız olduğunun göstergesidir (Çekim, 2014: 16). 

 

1980’lerden sonra yapılan Gelir Dağılımı anket çalışmaları, Devlet İstatistik Enstitüsü (yeni 

adı Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]) tarafından oldukça düzensiz bir şekilde yürütülmüştür. Gelir 

dağılımını ölçmeye yönelik çalışmalar 1987’den sonra sırasıyla 1994 ve 2002 yıllarında aralıklı 

olarak yapılmıştır. 2002 yılından itibaren ise, gelir eşitsizliği TÜİK tarafından düzenli olarak 

ölçülmeye başlanmıştır. Ancak anket yöntemine dayalı bu çalışmaların örneklem düzeyleri farklı 

olduğu gibi anket soruları da tutarlılıktan uzaktır. Bu doğrultuda hesaplanan Gini katsayısına göre, 

1994’ten 2002’ye hane halkları arasındaki gelir dağılımında bir düzelme olduğu ve sonraki yıllarda 

da bu düzelmenin bir miktar düşerek sürdüğü gözlenmektedir (Duman, 2011: 3). 

 

Türkiye’de kişisel gelir dağılımını ölçmeye yönelik çalışmalar, 2002 yılı öncesinde; 1968, 

1973, 1986, 1987 ve 1994 yıllarında gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmalar kapsam ve yöntem 

bakımından farklılık göstermektedir. Şöyle ki, gelir göstergesi olarak; 1963 yılında yapılan gelir 

dağılımına yönelik çalışma beyanname ile gelir vergisi ödeyen mükelleflerin beyanları, 1987 ve 

1994 yıllarında yapılan çalışmalarda milli gelir, 2002 ve sonrasında yapılan çalışmalarda ise 

harcanabilir gelir esas alınmıştır. Çalışmalarda baz alınan farklı kriterler TÜİK’in kendi çalışmaları 

arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır (Kubar, 2011: 239), (Çalışkan, 2010: 105).  
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Aslında, Türkiye, 1990’ların ortasından 2000'lerin sonuna kadar gelir eşitsizliğini azaltmayı 

başarmıştır. Türkiye’nin Gini katsayısı, 1994 yılında 0,49 iken, 2004 yılında 0,41’e düşmüş, 2009 

yılında ise 0,43'e yükselmiştir (Bakış ve Polat, 2013: 2). Türkiye, 2012 yılı itibarıyla yaklaşık 0,4 

Gini katsayısı ile OECD ortalaması olan 0,32'nin üzerinde yer almıştır. Yine bir başka gelir 

dağılımı eşitsizliği ölçüm yöntemi P80/P20 rasyosuna göre, 2012 yılında Türkiye’de en zengin 

%20’lik kesim, en fakir %20’lik kesimden 7,8 kat daha fazla gelir elde etmekteydi. Bu sonuca göre 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en kötü 3. ülke konumunda yer almaktaydı. Bu veriler ışığında, 

OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de gelir dağılımının oldukça bozuk olduğunu 

söylemek mümkündür (United Nations, 2016: 4). Bununla birlikte, Türkiye’nin Gini katsayısı 

2000'lerin ikinci yarısında ve 2010’ların ilk yarısında az da olsa düşüş göstermiştir (United 

Nations, 2016: 4). 2007-2013 arası dönemde Türkiye’nin Gini katsayısı 0,39’a gerilese de yine de 

0,32 olan OECD ortalamasının üzerinde kalmıştır (OECD, 2017b: 1). Türkiye’de gelir eşitsizliğinin 

dünya ülkelerine göre ne boyutta olduğunu görebilmek amacıyla oluşturulan Grafik 2’de Türkiye 

ile OECD ülkelerinin ortalaması alınarak, yıllar itibarıyla Gini katsayılarına yer verilmiştir.  

 

Grafik 2: Yıllar İtibariyle Gini Katsayısı: Türkiye ve OECD Ortalaması 

 

    Kaynak: SWIID, 2020 kaynağından yazar tarafından düzenlenmiştir. 

 

Grafik 2 incelendiğinde, Türkiye’nin Gini katsayısının yıllar itibarıyla OECD ortalamasının 

üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 2010 yılından itibaren Türkiye’de Gini 

katsayının azaldığı ve OECD ortalamasına yaklaştığını söylemek mümkündür. 1990 yılı baz 

alındığında, 0,137 olan katsayı farkının 2000 yılında 0,11, 2018 yılı itibarıyla da 0,083’e kadar 

gerilediği dikkat çekmektedir. Bu noktada, Türkiye’de Gini katsayısının 1990 yılına göre 

azalmasının yanı sıra OECD ortalamasının da 1990 yılına göre giderek arttığı görülmektedir. 

 

TÜİK’in yayınladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2021” sonuçlarına göre, 2021 

yılında Türkiye’de Gini katsayısı 0,401 olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan, Milli gelirden en çok 

0,427 0,431 0,425 0,418 0,404 0,401 0,402 

0,296 0,31 0,315 0,318 0,317 0,317 0,319 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

G
IN

I 
K

a
ts

a
y

ıs
ı 

Türkiye OECD Ort.



 

53 

pay alan %10’luk kesimin en az pay alan %10’luk kesime oranı %13,7 olarak gerçekleşmiştir. Söz 

konusu oran bir önceki yıl %14,6 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, en yüksek eşdeğer hanehalkı 

kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay 2021 yılında %46,7 

iken (bir önceki yıla göre %0,8 azalmıştır), en düşük gelire sahip %20'lik kesimin aldığı pay %6,1 

(bir önceki yıla göre %0,2 artmıştır) olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022).  

 

Türkiye’de bölgeler arası eşitsizlik de oldukça yüksek seviyededir. Ülke nüfusunun 

%20’sinin yaşadığı ve yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu İstanbul’da ortalama hane halkı geliri 

Güneydoğu Anadolu'ya göre yaklaşık üç kat daha yüksektir. Bu fark OECD ülkeleri arasındaki en 

yüksek bölgesel uçurumu ifade etmektedir. İstanbul'da yaşayanların %5’inden daha küçük bir 

kısmı, medyan gelirin yarısından daha az gelir elde ederken, Güneydoğu Anadolu'nun bazı 

bölgelerinde bu oran %50 seviyesindedir. Benzer şekilde, eğitim düzeyi, internete erişim ve yaşam 

beklentisi bakımından da büyük bölgesel farklılıklar gözlenmektedir. (OECD, 2016b: 10). 

 

Türkiye’de her ne kadar piyasa gelir eşitsizliği OECD ortalamasının altında olsa da ülkedeki 

vergi ve yardım sistemi eşitsizliğin azaltılmasına diğer ülkelere göre daha az katkıda 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda, Türkiye hala OECD ülkeleri arasında gelir eşitsizliği açısından 

en kötü karneye sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, kayıt dışılığın azaltılması da 

dahil olmak üzere vergi tabanını genişletmek, yeniden dağıtım sisteminin gelişmesi ve gelir 

eşitsizliğinin azalması için mali gelirler oluşmasına imkân sağlayacaktır (OECD, 2016b: 10). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. REFAH DEVLETİ KAPSAMINDA SOSYAL KORUMA UYGULAMALARI 

 

Vatandaşlarına asgari düzeyde yaşam koşulları sağlamayı amaçlayan devlet olarak 

tanımlanan refah devleti, bu amacını çeşitli yollarla gerçekleştirmektedir. Devletin, refah devlet 

anlayışıyla yapmış olduğu uygulamaların başında ise, sosyal koruma harcamaları gelmektedir. 

Çoğu zaman sosyal güvenlik kavramı ile birlikte kullanılan sosyal koruma harcamaları aslında 

sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde geniş bir kapsama sahiptir.  

 

Gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermede önemli bir mali araç olan kamu sosyal koruma 

harcamalarının bu rolü ne ölçüde gerçekleştirdiğinin araştırılması çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın ikinci bölümünde refah devleti kavramı açıklanmış ve 

daha sonra bir refah devleti uygulaması olarak sosyal koruma harcamaları incelenmiştir. Bu 

kapsamda; sosyal koruma kapsamında yapılan uygulamalar, sosyal korumanın tarihi gelişimi ile 

Dünyada ve Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının yıllar itibarıyla gelişimi sayısal veriler 

yardımıyla açıklanmıştır.  

 

2.1. Refah Devleti  

 

Refah devletinin üzerinde herkesin uzlaşmaya vardığı evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. 

Ancak, Oxford sözlüğünde “Devletin özellikle maddi veya sosyal ihtiyacı olan bireyler başta olmak 

üzere vatandaşlarının sağlığını ve refahını, hibeler, emekli aylıkları ve diğer yardımlar yoluyla 

korumayı taahhüt ettiği bir sistem” şeklinde yer alan refah devleti tanımı, ideal bir başlangıç 

noktası olarak karşımıza çıkmaktadır (Orosz: 2017: 178). 

 

Dar anlamda, hane halkına yapılan transferler gibi nakdi yardımlar ile eğitim, sağlık ve 

yaşlılık bakımı gibi teşvikler veya doğrudan devlet desteklerini içeren refah devleti kavramı, geniş 

anlamda ise, fiyat düzenlemeleri (kira kontrolü ve tarımsal fiyat desteği gibi), konut politikaları, iş 

ortamının düzenlemesi, iş güvenliği mevzuatı ve çevre politikaları gibi konuları da kapsamaktadır 

(Lindbeck, 2006: 2). 

 

İngiliz iktisatçı Aga Briggs’in 1961 yılında yaptığı bir çalışmada yer alan tanım literatürde 

oldukça sık kullanılmakta ve kabul görmektedir. Buna göre Briggs refah devletini, uygulayacağı 
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politika ve yönetim ile aşağıdaki üç işlevi gerçekleştirerek piyasa güçlerini değiştiren devlet olarak 

tanımlamıştır (Briggs, 1961: 228): 

 

 Kişilere ve ailelere, işleri veya mülklerinin piyasa değerinden bağımsız olarak asgari bir 

gelir garantisi vererek, 

 Kişisel ve ailevi risklere yol açabilecek sosyal risklere (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) karşı 

koruma sağlayarak söz konusu grupların karşılaşabileceği risklerin derecesini daraltarak, 

 Statü ve sınıf ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara belirli bir sosyal hizmet yelpazesiyle 

ilgili olarak mevcut en iyi standartların sunulmasını sağlayarak. 

 

Refah devleti genel olarak; “Robin Hood”, “Kumbara” ve “Sosyal Yatırım” fonksiyonları 

olmak üzere üç ayrı görevi yerine getirmektedir. Söz konusu fonksiyonlar aşağıda açıklanmıştır 

(Begg vd., 2018: 7): 

 

 “Robin Hood” Fonksiyonu: Devlet, toplumun iyi niyetli üyelerinden, maddi 

yoksunluklarla karşı karşıya kalanlara veya daha yüksek sosyal risklere maruz kalanlara 

çeşitli şekillerde yeniden dağıtma işlevi görür. Sosyal devletler; yoksulluktan kurtulma 

amacıyla veya sosyal barınma sağlayarak, gelirleri yeniden dağıtarak ve sosyal dışlanmayı 

azaltarak belirtilen risklere karşı koruma sağlamak için tasarlanmış kurumları ve 

mekanizmaları içermektedir. Diğer taraftan, işgücü piyasası düzenlemeleri de haksız işten 

çıkarmalara karşı koruma sağlamakta ve geçici işçiler için haklar sağlamaktadır. 

 Kumbara Fonksiyonu: Refah devleti, vatandaşların kendilerini sosyal zorluğa karşı 

sigortalamalarını ve gelirlerini yaşamları boyunca daha güvenli bir şekilde kullanacakları 

şekilde yaymalarını sağlar. 

 Sosyal Yatırım Fonksiyonu: Devletin beşerî sermayeye yatırım yapmasını ve bu yolla 

sosyal sermayeyi sağlamasını ifade eder. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimden 

üniversiteye kadar devlet eğitimi, işsizlerin eğitimi ve çeşitli işlerle ilgili vergi avantajları 

yer almaktadır. 

 

Refah devleti çoğunlukla sosyal devlet kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Sosyal 

amaçlar için ekonomiye müdahale eden devlet modeli olarak tanımlanan sosyal devletin; gelir 

dağılımının yanı sıra, vatandaşlarının yaşam düzeyini ve kalitesini yükseltme, maddi olanaklar 

sağlama, milli geliri arttırma, kalkınma amaçlı yatırım yapma gibi ekonomik amaçlarının yanında, 

sosyal güvenlik sunma gibi sosyal amaçları da bulunmaktadır. Söz konusu amaçlar arasında en 

önemlisi ise, gelir dağılımı olarak öne çıkmaktadır (Tümerkan Albayrak ve Birinci, 2017: 65-66).  

 

19. yüzyılda ve 1914’e kadar, asli görevleri yerine getirmek devlete yeter iken, bugün bu 

görevler milli gelirin onda birinden daha azıyla yerine getirilmektedir. Milli gelir içinde vergi 

oranının yükselmesi, devletin giderek daha önemli hale gelen eğitim ve sağlık harcamaları ile 
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transfer harcamaları gibi toplumsal işlevleri yüklenmesine izin vermiştir. Bu dönüşüm aynı 

zamanda 20. Yüzyılda bir “sosyal devlet” kurulmasının ifadesidir (Piketty, 2018: 514). 

 

Tarihsel süreç içerisinde, faaliyetleri kısıtlı bir devletin, adaletsizlik ya da krizler gibi ortaya 

çıkan sorunlar karşısında çaresiz kaldığı görülmüştür. Bunun sonucunda sosyal devlet anlayışı 

gündeme gelmiş ve devletin, gece bekçiliği görevinin yanında, genel sağlık, eğitim, konut, toplum 

kalkınması gibi sosyal ve ekonomik görevleri de üstlenmesi gerektiği düşüncesi gelişmiştir 

(Candan ve Maltaş Erol, 2017: 100). 

 

Refah devletinin, belirlenen sosyal amaçlara ulaşmak için yürüttüğü uygulamalar; aşağıda 

belirtilen olumsuz durumlarla karşılaşılmasına sebep olabilecektir. 

 

Refah devleti oldukça geniş kapsama sahip olmakla birlikte, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, 

sosyal hizmet ve gelirin yeniden dağıtımı konularının refah devletinin temel görevleri arasında 

olduğu genel kabul görmektedir. Bununla birlikte, ülke uygulamaları benimsenen refah devleti 

modeline göre farklılık göstermektedir (Rakıcı ve Aydoğdu, 2017: 315). 

 

2.2. Sosyal Refah Devleti Modelleri 

 

Refah devleti uygulamaları refah sunma açısından benzerlikler gösterse de her ülkenin 

kendine özgü sosyal, ekonomik, politik ve kültürel özellikleri olması nedeniyle genellikle ülkeden 

ülkeye farklılıklar göstermektedir (Özkıvrak, 2019: 49). 

 

Modern refah devleti teorisinin en önemli noktalarından biri, refah devletlerinin yalnızca 

kamu harcama düzeylerine göre değil, aynı zamanda uygunluk kuralları (kimin destek alabileceği) 

ve hakların (miktarı gibi) altında yatan dayanışma ilkeleri gibi konularda kurumsal açıdan da 

farklılık göstermesidir (Andersen, 2012: 6). 

  

Refah devletlerinin sınıflandırılması konusunda ilk çalışmalar 1950’li yılların sonlarına 

dayanmaktadır. Bu konuda Wilensky ve Lebeaux 1958 yılında yaptıkları çalışmada refah 

devletlerini “kalıntı” (residual) ve “kurumsal” (institutional) olara ikiye ayırmışlardır. Kalıntı refah 

rejimi yaklaşımında refahı sağlaması gereken kurumlar aile ve piyasa olarak belirtilmiş ve bunların 

başarısız olmaları durumunda devletin devreye gireceği ifade edilmiştir. Kurumsal refah rejiminde 

ise, devletin refah sağlama fonksiyonunun esas olduğu kabul edilmiştir (Toprak, 2015: 155). 

 

Bazı yazarlara göre ise, Richard Titmuss’un 1958 yılındaki çalışması refah rejimi konusunda 

yapılan çalışmaların temeli olarak görülmektedir (Toprak, 2015: 155). Titmuss, refah devleti 

rejimlerini; ihtiyaçların aile ve piyasalardan karşılandığı ve başarısızlık durumunda devletin 

devreye girdiği Kalıntı Refah Sosyal Politika Modeli, sosyal refah kurumlarının ekonomide 
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destekleyici olarak önemli bir fonksiyona sahip olduğu Endüstriyel Başarı – Performans Sosyal 

Politika Modeli ile ihtiyaç sahiplerine evrensel hizmetler sunan sosyal refahın topluma entegre 

edilmiş temel bir kurum olarak görüldüğü Kurumsal Yeniden Dağıtıcı Sosyal Politika Modeli 

olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Titmuss, 146-147). 

 

Esping-Andersen’in yaptığı sınıflandırma günümüzde ulusal refah rejimlerini ve uluslararası 

farklılıkları açıklamak üzere kullanılmaktadır. Refah devletleri ile ilgili sınıflandırmalar çoğunlukla 

sosyal refah harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Esping-Andersen’e göre tüm harcamalar 

aynı etkiyi göstermeyeceği için yalnızca harcamalara odaklanmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Bu yüzden sınıflandırmada bireylerin ya da ailelerin piyasa katılımından bağımsız olarak sosyal 

açıdan kabul edilebilir bir yaşam standardını gerçekleştirme dereceleri olarak tanımlanan 

“demodifikasyon” kirterine bağlı bir yaklaşım önermiştir (Toprak, 2015: 155).  

 

Esping-Andersen’in yapmış olduğu sınıflandırma temelde Titmuss’un üçlü; kalıntı modeli, 

kurumsal model ve endüstriyel başarı-performans modeli sınıflandırmasına dayanmaktadır. Ancak 

Esping-Andersen rejim gruplarını arkasındaki politik güçlere göre adlandırmıştır. Buna göre refah 

modelleri; korporatist (muhafazakâr), evrensel (sosyal demokrat) ve kalıntı (liberal) refah modelleri 

olarak üçe ayrılır (Andersen, 2012: 6).  

 

Esping-Andersen’in yapmış olduğu refah rejimi sınıflandırması; Güney Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi enformel ve aile bağlarının refah sunumundaki öneminin dikkate alınmaması ve ülkeler 

arası farklılığın göz ardı edilerek basit bir şekilde sınıflandırmaya gidilmesi nedeniyle eleştirilere 

maruz kalmıştır. Leibfried, söz konusu eleştiriler doğrultusunda Güney Avrupa Refah Devleti 

Modelini ileri sürmüştür (Tiyek ve Yertüm, 2016: 35). 

 

2.2.1. Muhafazakâr (Korporatist) Refah Devleti Modeli 

 

Korporatist model, ayrıca kurumsal model, sosyal sigorta modeli veya Hristiyan Demokratik 

refah modeli olarak da literatürde yer alır. Almanya Başbakanı Otto von Bismarck, 1880'lerde 

zorunlu sosyal sigorta sistemini ileri süren ilk kişidir. Bu yüzden model, Bismarck refah devleti 

olarak da adlandırılır. Bu sigortalar, ağırlıklı olarak işçiler ve işverenleri tarafından müştereken 

ödenen sosyal katkılarla finanse edilme esasına dayanır. “Korporatist” kavramı, sigortaların tipik 

olarak işveren, işçi ve devlet temsilcileri tarafından müştereken yönetildiğini belirtir. “Performans 

başarısı” kavramı, emekli maaşları başta olmak üzere hakların alanında katkılara bağlı olduğu 

ilkesini ifade eder. Başka bir deyişle, sunulan katkı payları ile elde edilen haklar arasında 

karşılıklılık vardır. “Muhafazakâr” etiketi ise, bu sistemlerin eşitliği değil güvenlik hedefini 

taşıması gerçeğini ifade eder (Andersen, 2012: 6). 
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Modele göre sosyal destek, işgücü piyasasında yer alan kişilere sunulmakta ve yardımlar 

bütünüyle kişinin sosyal birikimlerine dayanmaktadır (Popova ve Kozhevnikova, 2013: 567).  

Bismarck modelinde temel refah sağlayıcısı ailedir, ancak katkıda bulunma ilkesi ile kişiye 

emeklilik, işsizlik vb. birçok alanda yardım sunulmaktadır (Begg vd., 2015: 13). Bu modelde, gelir 

kaybı gibi sosyal sorunların, istihdamın teşvik edilmesinden ziyade telafi edici politikalar gibi 

sosyal güvenlik uygulamalarıyla giderilmesi tercih edilmektedir. Devletin model içerisindeki bu 

rolü, piyasanın işleyişini olumsuz olarak etkilemekte ve bireylerin aylaklığa yönelmesi gibi 

olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır (Ay ve Akan, 2017:792). 

 

2.2.2. Sosyal Demokrat (Evrensel) Refah Devleti Modeli 

 

Esping-Andersen bu modeli, “Sosyal reformun arkasındaki baskın güç sosyal demokrasi 

olduğundan sosyal demokratik rejim türü olarak da adlandırılır. Sosyal demokratlar devlet ve 

piyasa arasında veya işçi sınıfı ile orta sınıf arasında bir ikili ayrıma hoşgörü göstermek yerine, 

asgari ihtiyaçların eşitliğini değil, en yüksek standartların eşitliğini sağlayacak olan refah devleti 

modelini savunurlar. Söz konusu eşitlik, işçilere, iyileşme haklarından yararlanan hakların 

kalitesine tam katılımın garanti edilmesiyle sağlanır. İşçiler; beyaz yakalılar ve memurlar ile aynı 

haklardan yararlanmalıdır. Buna göre tüm sınıflar tek bir evrensel sigorta sistemine dahil edilmiştir. 

Bu model, piyasa ve geleneksel aile kavramını refahı sağlama görevinden muaf tutmuş ve 

yardımlar, söz konusu birimleri beklemeden sağlanmalıdır” şeklinde açıklamıştır (Esping-

Andersen, 1991: 27-28).  

 

Modelin temel prensibi eşitlikçilik olup, sosyal yardımlar toplumun bütün üyeleri arasında 

eşitlik temelinde dağılmaktadır (Popova ve Kozhevnikova, 2013: 566). Model, piyasa 

kazançlarının devlet aracılığıyla cömert şekilde el değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Sosyal 

refah evrensel bir hak olarak görülmekte ve bunun ana sağlayıcısı da devlet olarak kabul 

edilmektedir. Yüksek sosyal harcamalar, aktif işgücü piyasası politikaları ve yüksek seviyedeki 

kamu sektörü istihdamı modelin karakteristik özellikleridir (Begg vd., 2015: 13). Bu modelde, 

devlet, bireylere geniş ve eşit düzeyde sosyal haklar sağlar ve özel nitelikli refah uygulamaları 

marjinal düzeyde seyreder. Sosyal politikalar yaşlılardan daha çok gençlere yöneliktir. Yüksek 

standartlarda toplumsal eşitliğin hedeflendiği bu modelde, sosyal yardımlar yüksek seviyede olup, 

piyasa mekanizması dışında sunulmaktadır (Ay ve Akan, 2017:793). 

 

2.2.3. Liberal (Kalıntı) Refah Devleti Modeli 

 

Bu model bireylerin sosyal yardımlardan istifade etmesini zorlaştırıcı bir anlayış üzerine inşa 

edilmiştir. Model, piyasa odaklı bir sistem üzerine kurulmuş olup, sosyal devlet kurumları yardım 

edilecek bireyleri seçerken son derece titiz davranmaktadır. Bu modelde muhtaç durumdaki 

bireylerin yardıma hak kazanıp kazanmadığının tespiti uzun bir sorgulama sürecinin sonunda 
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belirlenmektedir. Bu uygulama ise, yardım alanın küçük düşmesine sebep olmaktadır. Böyle bir 

uygulamaya gidilmesinin altında yatan neden, yapılan yardımın sonucunda oluşabilecek rahatlık 

duygusunun bireyde çalışma isteğini azaltıcı etki yaratabileceği düşüncesinden gelmektedir 

(Esping-Andersen’den aktaran Aydın ve Çakmak: 2017: 5). 

 

Modelde, ülke nüfusunun büyük bölümü sosyal fonları biriktirirken, devlet, refah sistemi 

yoluyla ihtiyaç duyan herkese sosyal yardım sunmaktadır (Popova ve Kozhevnikova, 2013: 566).  

Çoğunlukla özel sigorta türlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı Anglo-Sakson modelinde yardımlar 

gelir testi koşuluna bağlıdır. Bu modelde asgari ücretler aracılığıyla yoksulluğun azaltılması 

amaçlanırken eşitlik konusu ise daha geri planda kalmaktadır (Begg vd., 2015: 13). Devlet 

müdahalesinin piyasanın dengesini bozacağı ve buna bağlı olarak ekonomik işleyiş ve ekonomik 

dengenin de bozulacağı görüşünden hareketle sosyal refahın sağlanmasında devletin rolü kısıtlı 

iken, başlıca görev piyasaya verilmiştir. Buna göre, devlet, ancak piyasa koşullarının sosyal refahı 

artırmada başarısız olduğu durumda devreye girmelidir (Ay ve Akan, 2017:791). 

 

2.2.4. Güney Avrupa Ülkeleri Refah Devleti Modeli 

 

Esping-Andersen’in geliştirdiği sınıflandırma, aile ve diğer enformel bağları dikkate almadığı 

için eleştirilmiştir. Bu doğrultuda Leibfreid tarafından Güney Avrupa Refah Devletleri modeli 4. 

sınıflandırma türü olarak ileri sürülerek Esping-Andersen’in refah analizinin eksik yönleri 

giderilmeye çalışılmıştır (Toprak, 2015: 166-167). Refah devleti anlayışının yeterince gelişmediği 

bu modelde, ailenin sosyal refah hizmetlerinin sorumluluğunun büyük kısmını üstlenmesi, sosyal 

koruma ağının parçalı ve yetersiz olması, klientalizmin
7
 varlığı, bu modelin karakteristik özellikleri 

olarak öne çıkmaktadır. Güney Avrupa Refah Rejimleri kategorisinde sayılan ülkelere genel olarak 

bakıldığında, kurumsal yapının eksikliği ve vatandaşlarına yeterli sosyal imkân sağlayamaması 

dikkat çekmektedir (Güler, 2015: 64-65). 

 

Bu modelde, aile kavramı öne çıkmakta ve ailenin sosyal korumaya sahip olmayan üyelerini 

desteklemede ana rolü olduğu ilkesine dayanmaktadır (Popova ve Kozhevnikova, 2013: 567).  

Akdeniz modelinde gelir desteğinin sağlanması ve geçici işçilere tam zamanlı çalışma imkânın 

sağlanması gibi işçi adına işin korunmasına yönelik tedbirlerin varlığı öne çıkmaktadır (Begg vd., 

2015: 13). 

 

Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İtalya ile bu ülkelere göre az da olsa Hollanda’nın 

Muhafazakâr Refah Devleti Modelini; İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav 

ülkelerinin Sosyal Demokrat Refah Modelini; İngiltere, ABD, İrlanda ve Kanada’nın ise, Liberal 

Refah Devlet Modelini benimseyen ülkeler olarak kabul edilmektedir (Hurrelmann vd., 2010: 6). 

                                                      
7 Klientalizm: Bir ülkedeki siyasi otoritenin destek toplama amacıyla toplumdaki belirli gruplara yönelik kamu 

kaynaklarını kullanarak yardımlar sağlaması (Yuvalı, 2018: 398). 
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Güney Avrupa Refah Modeli için ise, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya örnek 

gösterilmektedir (Tiyek, 2018: 1469). Tablo 5’te Refah devleti modellerini benimseyen ülkelerin 

karakteristik özellikleri yer almaktadır.  

 

Tablo 5: Refah Devleti Modellerinin Karakteristik Özellikleri 

 

Muhafazakâr 

(Bismarck) 

Refah Modeli 

Sosyal Demokrat 

(İskandinav) 

Refah Modeli 

Liberal (Anglo-

Sakson) Refah 

Modeli 

Güney Avrupa 

(Akdeniz) 

Refah Modeli 

Benimseyen 

Ülkeler 

Almanya, 

Fransa, Orta-

Kuzey Avrupa 

ülkeleri 

Danimarka, İsveç İngiltere, İrlanda 

İspanya, İtalya, 

Portekiz, 

Yunanistan 

Sosyal Destek 

Harcamaları 
Yüksek Yüksek 

Yüksektir ve 

mükellefler vergi 

yükünün 

azaltılmasını talep 

etmektedir 

Yüksek 

Temel 

Finansman 

Kaynağı 

Piyasa 

mekanizması; 

sosyal sigorta 

kuruluşları 

Merkezi ve yerel 

makamlar 

tarafından 

vergilerin yeniden 

dağıtımı yoluyla 

Çalışanlar için 

sosyal sigorta 

aracılığıyla, 

işsizler için 

hükümet 

tarafından 

vergilerin yeniden 

dağıtımı yoluyla 

Piyasa 

mekanizması, 

yerel makamlar, 

aile desteği, 

kendi kendine 

destek 

Yeniden 

Dağıtım 
Orta Yüksek Yüksek Düşük 

Yoksulluk 

Seviyesi 
Orta Düşük Orta Yüksek 

İstihdam 

Yüksek olup 

part-time işler 

yaygındır 

Yüksek olup 

hükümet 

tarafından 

desteklenmektedir 

Yüksek 

Düşük olup 

kadınlar 

çoğunlukla 

çalışmaz 

    Kaynak: Popova ve Kozhevnikova, 2013: 567 ve Begg vd., 2015: 13 

 

Tablo 5 incelendiğinde, yoksulluk seviyesinin Sosyal Demokrat Refah Modelini benimseyen 

ülkelerde düşük olduğu, buna karşılık Güney Avrupa Refah Modelini benimseyen ülkelerde ise 

yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, Güney Avrupa Refah Modeli, sahip olduğu düşük yeniden 

dağıtım ve istihdam seviyesiyle diğer modellerden ayrılmaktadır. Sosyal Demokrat ve Liberal 

Refah Devleti Modellerinde sistemin vergilerin yeniden dağıtımı ile finanse edilmesi ve yeniden 

dağıtım ve istihdam seviyelerinin yüksek oluşu öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, tüm refah devleti 

modellerinde sosyal destek harcamalarının yüksek oluşu dikkat çekmektedir. 

 

Ülkelerin benimsedikleri refah devleti anlayışı ekonomik ve felsefi inanışlar dıoğrultusunda 

farklılık göstermektedir. Ülkelerin bir kısmı refahın piyasa mekanizmasına bağlı olduğunu 

savunurken, bir kısmı ise refah için devlet müdahalesini gerekli görmektedir. Bu doğrultuda, Kuzey 

Avrupa ülkelerinin benimsediği sosyal demokrat refah devleti modelinde piyasa mekanizmasından 
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bağımsız kalınmak amaçlanırken, çoğu Avrupa ülkesinin benimsediği muhafazakâr refah devleti 

modelinde piyasa mekanizmasına bağlı kalınmış, Anglo-Amerikan ülkelerinin benimsediği liberal 

refah devleti modelinde ise, piyasadan kaynaklanan olumsuz etkiler giderilmesi amaçlanmıştır 

(Rakıcı ve Aydoğdu, 2017: 317). 

 

Önemli bir kısmı Avrupa’ya dahil olmamasına rağmen Türkiye de Güney Avrupa refah 

modeli içerisinde değerlendirilmektedir. Türkiye tıpkı bu ülkeler gibi modernleşme sürecine 

geçirmiş ve kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınmaması gibi benzer sosyo-ekonomik sorunlar 

yaşamıştır.  Türkiye’nin sosyal politikası incelendiğinde de sosyal güvenlik sistemine çalışanların 

yer alması, sosyal yardım ve hizmetlerin; dağınık, çok parçalı, aile merkezli ve sosyal güvenlik 

sistemi gibi belli bir sistemden yoksun olması açısından Güney Avrupa Refah Modeli grubundaki 

ülkelerle benzerlik göstermektedir (Toprak, 2015: 167; Tiyek, 2018: 1469). 

 

2.3. Sosyal Güvenlik Kavramı 

 

Sosyal güvenlik kavramı; yaşlılık, işsizlik, hastalık, malullük, iş kazası, analık vb. 

durumlarda bir toplumun sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve özellikle de sürdürülebilir bir 

geliri garanti etmek için bireylere ve hane halklarına sağlanan koruma olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal güvenlik; sağladığı gelir desteği ile emeklilere, çocukların eğitim masraflarına katkısıyla 

ailelere, verimli bir işgücünü sürdürmeye yardımcı olmasıyla işverenlere ve kısa süreli işsizlik, 

hastalık, maluliyet, gibi nedenlerden ötürü gelir kaybına karşı koruma sağlamasıyla işçilere yönelik 

yardım ve hizmetlerle toplumun her düzeyinde güçlü bir etkiye sahiptir (ILO, 2003: 1-2). 

 

Mesleki, fizyolojik ya da sosyo-ekonomik risklerden ötürü geliri sürekli ya da geçici kayba 

uğrayan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan sosyal güvenlik, 

bireylerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini sağlamayı amaç edinmektedir. Bu noktadan 

hareketle, sosyal güvenliğin kişilere sunduğu destek, daha anne karnındayken başlamakta ve tüm 

çalışma yaşamı boyunca ve emeklilik süresince de devam etmektedir. Kişinin ölümüyle birlikte ise, 

geride kalan dul ve yetim durumdakiler için de sosyal güvenlik sistemi destek sunmaya devam 

etmektedir (Erdoğan, 2018: 24). 

 

Sosyal güvenliğe erişmek temel bir insan hakkıdır. Buna göre, Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 22. maddesinde sosyal güvenliğe sahip kişilerin haklarına ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Buna göre, 22. maddede herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu 

belirtilirken, 23. maddede çalışan herkesin adile ve tatmin edici bir ücret hakkına sahip olduğu ve 

gerektiğinde bu hakkın sosyal koruma araçları ile desteklenmesi yer almaktadır. 25. madde ise, 

asgari bir yaşam standardı hakkını içermektedir. Bu maddede herkesin; tıbbi bakım ve gerekli 

sosyal hizmetlerin yanı sıra, işsizlik, hastalık, dulluk, sakatlık, yaşlılık ve kişinin iradesi dışında 
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geçim sıkıntısına düşme durumlarında güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 25. 

maddede anne ve çocuklar için özel bakım ve yardım hakkına yer verilmiştir (SIDA, 2008: 7).  

 

2.3.1. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kurumsal Yapısı 

 

Modern veya günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin sosyal sigortalar (primli rejimler) ve 

kamu sosyal güvenlik harcamaları (primsiz ödemeler veya sosyal yardımlar/hizmetler) olmak üzere 

iki temel kurumsal yapılanması vardır (Alper ve Kılkış, 2017: 164).  

 

Sosyal koruma programlarının kapsamı; emeklilik aylıkları ve diğer yasal istihdamla 

bağlantılı yardımların içinde olduğu katkıya dayalı sosyal sigorta yardımlarının yanı sıra yoksullara 

yönelik olup, katkı sistemine dayalı olmayan sosyal yardım ve sosyal sosyal güvenlik 

hizmetlerinden oluşur (Rofman ve Ringold, 2008: 1). 

 

Sosyal güvenlik sistemleri açısından iki temel yaklaşım kabul edilen Bismarck ve Beveridge 

modellerinin sosyal yardım kavramına bakışı farklılık göstermektedir. Şöyle ki, Bismarck 

yaklaşımı sosyal güvenliği sadece çalışma durumu ile ilişkilendirmiştir. Bunun sonucunda sosyal 

yardım anlayışı sosyal güvenlik sisteminin tümüyle dışında bırakılmıştır. Beveridge sisteminde ise, 

sosyal güvenlik sistemi sosyal yardımları bütünüyle içselleştirmiş ve çalışma durumu göz önünde 

bulundurulmaksızın tüm ülke vatandaşlarına uygulanmıştır (Bulut, 2011: 61). 

 

2.3.1.1. Sosyal Sigorta Sistemi (Bismarck Modeli) 

 

Bismarck Modeli, 1883 yılında Almanya’da (Prussia) uygulanmaya başlanmış olup, bilinen 

en eski sağlık sigortası sistemi olarak kabul edilmektedir. Model, ismini sistemi geliştiren ve aynı 

zamanda dönemin şansölyesi olan Otto Bismarck’tan almaktadır. Sigorta fonlarından finanse edilen 

zorunlu sosyal güvenlik fonları modelin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, sağlık sigortası 

topladığı fonlar karşılığında sunduğu hizmetler için ödeme yapmaktadır. Söz konusu fonlar 

çalışanlar ile işveren katkılarından ve devletin, korunan nüfus grupları için sağlık sigortası fonuna 

yaptığı ödemelerden sağlanır (Ennejar ve Nessef, 2018: 511). 

  

1883 yılında çıkarılan kanun bugünkü modern yasal sağlık sigortasının kuruluş ilkelerini 

tanımlamaktadır. Söz konusu ilkeler aşağıda belirtilmiştir (Busse vd., 2017: 883): 

 

 Sigorta primlerinin büyüklüğünün bireylerin ödeme kabiliyetine dayandığı dayanışma 

ilkesi.  Buna karşılık, sigortalı birey ihtiyaca göre fayda sağlama hakkına sahiptir. 

 İşverenlerin de finansmana katıldığı zorunlu sigorta sistemini ifade eden yasal sağlık 

sigortası. 
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 Son olarak, yasal sağlık sigortası kendi kendini yöneten yapılara dayanmaktadır, bu da 

sunulan hizmetin üyelik bazlı, öz düzenlemeli hastalık fonlarına ve sağlık hizmeti 

sağlayıcılarına devredildiği anlamına gelmektedir. 

 

Bu ilkeler doğrultusunda; sistemin finansmanının gelire göre kademeli olarak belirlenen 

katkılara dayanması ve sadece sisteme katkı sunan ve ücret karşılığında çalışan kişileri kapsaması 

ile hizmet sunumunun özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi Bismarck sisteminin temel 

özellikleri arasında yer almaktadır (CESifo, 2008: 70) ve (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 107). 

 

Bismarck sisteminde tüm sigortalılar, sağlık riski ne olursa olsun, gelirlerinin bir yüzdesine 

göre katkıda bulunurlar ve bu katkılar, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına göre fayda elde etmelerine 

olanak tanır. Bu riskli sistemde yüksek gelirli bireyler düşük gelirlileri, sağlıklı bireyler hastaları, 

çocuksuz bireyler ise çocuklu olanları destekler (Busse vd., 2017: 882). 

 

2.3.1.2. Ulusal Sağlık Sistemi (Beveridge Modeli) 

 

Sosyal sigortaların finansmana katkı ilkesine dayalı olması ve sadece çalışanları kapsamına 

alması, sosyal güvenlik sistemlerinin herkesi kapsaması ilkesine ulaşmasında önemli bir boşluğa 

sebep olmaktadır. Bu durumda sosyal sigortalarda ortaya çıkan boşluğu doldurmada yeni bir sosyal 

güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu boşluk kamu sosyal güvenlik harcamaları ile 

doldurulmaktadır (Alper ve Kılkış, 2017: 166). 

 

Bu sistemin temeli William Henry Beveridge'e dayanmaktadır. Beveridge 1942 yılında 

İngiliz parlamentosuna sunduğu raporda; işyerinde kaza sigortası, aile yardımı, yüksek ve istikrarlı 

bakım dahil genel sağlık hizmetinin oluşturulması ile istihdam oranının yanı sıra kitlesel işsizliğe 

karşı koruma önlemlerini içeren kapsamlı bir sosyal sigorta sisteminin oluşturulması için somut 

önerilere yer vermiştir (CESifo, 2008: 70). II. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin ulusal sağlık 

sistemini planlayan William Beveridge tarafından oluşturulan sistem, sağlık hizmetlerinin 

vergilerle finanse edilerek devlet tarafından halka sunulması esasına dayanmaktadır. Bu anlamda 

sağlık hizmetleri de tıpku ulusal güvenlik, yol, köprü, ışıklandırma gibi kamusal bir mal olarak 

kabul edilmiştir (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 106). 

 

Sistemin tüm vatandaşları kapsaması, finansmanın vergilerle karşılanması ile hizmet sunumu 

ve ödemelerin devletin kontrolünde olması Beveridge sisteminin temel özellikleri olarak öne 

çıkmaktadır (Kulesher ve Forrestal, 2014: 127). 

 

Sosyal sigortaların finansal sistemlerinin Avrupa Kıtasında karşılaştırılmasında önemli 

farklılıklar ortaya çıkmakla birlikte temelde iki sınıflandırma hala geçerliliğini korumaktır. Bunlar, 

temel olarak finansmanı sosyal sigorta katkılarına dayanan Bismarck sistemi ile vergilere dayanan 
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Beveridge sistemleridir. Optimal bir Bismarck sistemi farklı gelir grupları arasında gelirin yeniden 

dağıtımına sebep olmazken, Beveredge sistemi gelirin yeniden dağıtımını içermektedir (CESifo, 

2008: 69). Kapsam, finansman, hizmet sunucular gibi çeşitli kriterlerde farklı metotlara sahip iki 

sistemin özellikleri Tablo 6’da belirtilmiştir.  

 

Tablo 6: Bismarck ve Beveridge Modellerinin Karşılaştırması 

Özellik Bismarck Beveridge 

Faydalanma şartı Katkıya Dayalı Vatandaşlık 

Finansman Yöntemi Ücretlerden Kamu Gelirlerinden 

Sigortalı (Kapsamı) Meslek Sahipleri Tüm Vatandaşlar 

Yardımlar Doğrudan Dolaylı 

Sistemin Yönetimi Bağımsız Devlet 

Hizmet Sunan Kurumlar Özel Sözleşmeli (Özel 

Kesim) 

Ücretli ve Kamu Sözleşmeli 

(Kamu Kesimi) 

Kaynak: Kutzin: 2011, s.y. 

 

Tablo 6’da belirtildiği üzere, Bismarck sisteminde yardımlardan faydalanma şartı katkıya 

dayalı olup, sistemin finansmanı ücretler üzerinden toplanan primlerle sağlanmaktadır. Diğer 

taraftan sistemin yönetimi devletten bağımsız olup, hizmet, özel kesim tarafından sunulmaktadır. 

Beveridge sistemi ise, ülkede yaşayan tüm vatandaşları kapsamakta ve sistem, genel vergi 

gelirleriyle finanse edilmektedir. Sistem, devlet tarafından yönetilmekte ve sunulan hizmet kamu 

kuruluşları ile gerçekleşmektedir.   

  

Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve İngiltere Beveridge Sistemini benimseyen ülkeler 

arasında yer alırken, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda ise Bismarck 

sistemini benimseyen ülkeler olarak öne çıkmaktadır (Kulesher ve Forrestal, 2014: 127-128). 

 

2.3.1.3. Ulusal Sağlık Sigortası Modeli (Karma Model) 

 

Karma model olarak da bilinen Ulusal Sağlık Sigortası Modeli gerek Bismarck gerekse 

Beveridge modelinden unsurlar taşımaktadır. Özel sağlık hizmeti sunucularının yer aldığı bu 

modelde sistem devlet tarafından işletilmekte, finansman ise vatandaşların vergi ve prim ödemeleri 

yoluyla karşılanmaktadır (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 107). 

 

Mesleki risk yerine sosyal riski ön plana çıkaran evrensel düzenlemeler, sosyal güvenlik 

yönetimini ve politika yapıcıları (sosyo-ekonomik) kapsayan bir organizasyon, gelir telafisine 

odaklanma gibi unsurlar söz konusu modelin karakteristik özelliklerini oluşturmaktadır (Özmen, 

2017: 603). 
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2.3.2. Sosyal Güvenliğin Kapsamı 

 

Sosyal güvenlik; analık koruması, işsizlik desteği, yaşlılık yardımları, hastalık yardımları, 

çocuk ve aile yardımları, iş kazası yardımları ile sağlık korumasının yanı sıra maluliyet ve dul ve 

yetim (ölüm) yardımları da olmak üzere dokuz alanı kapsamaktadır (ILO, 2021: 29). 

 

Bu dokuz alan ILO tarafından 1952 yılında yayınlanan 102 sayılı Sosyal Güvenlik Asgari 

Standartlar Sözleşmesinde devletlerin sosyal hayata yönelik yükümlülüklerini tesis etmede sosyal 

güvenlik hakkını gerçekleştirmenin ana araçları olarak kabul edilmektedir (ILO, 2008: 1). Bu 

sözleşmenin 2. maddesine göre, sözleşmeyi tatbik eden her üye devlet; işsizlik, yaşlılık, iş kazaları, 

maluliyet ile dul ve yetim yardımlarından en az birisi dahil olmak şartıyla dokuz sosyal güvenlik 

kolundan en az üçünü uygulamaya koymak zorundadır (ILO, 2015: s.y.). 

 

Tablo 7’de ILO sözleşmesinde belirtilen riskler, söz konusu riskler için oluşacak zararlar ile 

zararları telafi etmede sunulacak yardım ve hizmetler belirtilmiştir. 102 no’lu sözleşmede belirtilen 

9 sosyal güvenlik riskine ilave yaşlı ve engellilerin evde bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik olarak “bakım ihtiyacı” da 10. Risk olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Tokol ve Alper, 

2014: 210). 

 

Tablo 7: Sosyal Güvenlik Riskleri – Zararları – Sunulan Koruma Tedbirleri 

Sosyal Güvenlik Riski Oluşan Zarar Sunulan Yardım/Hizmet 

İş kazaları ve meslek hastalıkları 

Çalışma gücü kaybı 

Gelir kesilmesi 

Gider artışı 

Tedavi hizmetleri 

Gelir garantisi 

Gider artışlarının karşılanması 

Hastalık 

Çalışma gücü kaybı 

Gelir kesilmesi 

Gider artışı 

Tedavi hizmetleri 

Gelir garantisi 

Gider artışlarının karşılanması 

Analık 

Çalışma gücü kaybı 

Gelir kesilmesi 

Gider artışı 

Tedavi hizmetleri 

Gelir garantisi 

Gider artışlarının karşılanması 

Malullük Gelir kesilmesi Gelir garantisi + Rehabilitasyon 

Yaşlılık Gelir kesilmesi Gelir garantisi 

Ölüm Gelir kesilmesi Gelir garantisi 

İşsizlik Gelir kesilmesi Gelir garantisi 

Aile gelirinin yetersizliği Gelir yetersizliği Gelir garantisi 

Yaşlılık, Engellilik, Hastalık Bakım ihtiyacı 
Bakım hizmetleri 

Gider artışlarının karşılanması 

 Kaynak: Alper ve Kılkış, 2017: 164 

 

Tablo 7 incelendiğinde, sosyal güvenlik riskleri sonucunda çoğunlukla gelir kesilmesi ve 

gider artışı ile karşılaşıldığı görülmektedir. Buna karşılık, sunulan yardımlar gelir garantisi ve gider 

artışlarının karşılanması olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, çalışma gücünün kaybı ise, tedavi 

hizmetleri ile telafi edilmektedir.  
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Sosyal güvenlik sistemlerinin sunduğu yardımlara hak kazanmak için prim ödeme, uyruk, 

ikamet süresi ya da kişinin yardım talep ederken veya alırken hazırda bulunması gibi şartlardan bir 

ya da birkaçının sağlanması aranmaktadır. Söz konusu şartlar ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2019: 8). Sosyal güvenlik sistemleri belirtilen amaçlara 

aşağıdaki uygulamalarla ulaşmaktadır (Kala, 2018: 19-20): 

 

a. Geleneksel Uygulamalar: 

 Ferdi Tasarruflar: Gelirin bir bölümünün gelecekte yaşlılık ve hastalık gibi dönemlerde 

ihtiyaç duyulacağı düşüncesiyle ile saklanmasıdır 

 Sosyal Yardımlar: Yoksul durumda olan ve karşılaştığı riskleri gidermekten yoksun 

durumda olan kişilere toplumun ya da bireylerin karşılık olmaksızın destek sağlamasını 

ifade eder. 

 

b. Modern Uygulamalar:  

 Sosyal Sigortalar: Belirli prim ödemesi karşılığında bireylere olası risklere karşı gelir 

desteği sağlayan sistemdir.  

 Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları: Huzurevleri ve çocuk yurtları gibi gelirden ziyade 

geçim desteği sağlamaya yönelik harcamalardır. 

 Kamu Yardımları: Sosyal sigortalardaki boşlukları gidermek amacıyla (belirli sayıda 

çocuğu olan aileye yardım gibi) devletin yaptığı yardımlardır 

 Munzam Uygulamalar: Sosyal Güvenlik kurumları tarafından korunmakta olan 

bireylerin özel sigortalar gibi başka yollar yoluyla da korunmalarını ifade eder. 

 

Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü, sosyal güvenliğin kapsamını; aile yardımları, yaşlılık-

malullük-dul ve yetim, hastalık ve analık, işsizlik ile iş kazaları olmak üzere 5 temel alana 

ayırmakta ve veri sağlamaktadır. Ayrıca örgüt, sosyal güvenlik sistemi uygulamalarını; sosyal 

sigortalar, sosyal yardımlar, istihdama bağlı sistem, bireysel hesaplar, gelir testi, genel kapsam, 

zorunlu mesleki emeklilik, zorunlu özel sigortalar, vakıf ve sandıklar ve işveren sorumluluk sistemi 

olmak üzere 10 kategoriye ayırmıştır. Sisteme katkı ödenmesi bakımından ise katılımcılar; 

sigortalılar, kendi hesabına çalışanlar, işveren ve devlet olarak belirtilmiştir (Grünewald, 2014: 10-

11). 

 

2.4. Sosyal Koruma Kavramı 

 

Sosyal koruma kavramı, Dünya Bankası tarafından “yoksulluk, eşitsizlik, korunmasız 

durumda olmak (iş hayatında) ve karşılaşılabilecek risklere karşı nakdi veya ayni bir transfer 

sistemi programlarının bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Ait Mansour, 2016: 10). Bireyleri zaman 

içerisinde muhtaç duruma düşüren riskleri dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; 

hastalık, ölüm, yaşlılık ve malullük gibi yaşam döngüsü içerisinde karşılaşılan riskler; işsizlik, 



 

67 

kıtlık ve düşük gelir gibi ekonomik riskler; doğal afetler gibi çevresel riskler ile dışlanma ve suç 

işleme gibi sosyal risklerdir (Asian Development Bank, 2003: 5-6).  

 

Sosyal koruma, bireylerin ve hanelerin sosyal riskleri yönetmelerine, bunların etkileriyle başa 

çıkmalarına ve yapısal yoksulluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olan programlar kümesidir 

(Rofman ve Ringold, 2008: 1). Bir başka ifadeyle sosyal koruma; bireylere, hane halklarına ve 

topluma riskleri yönetme ve yaşamın her alanında aktif olarak yer almaları konularında yardım 

eden ve tüm vatandaşlara destek sağlayan ve devlet tarafından finanse edilen bir dizi kamu 

tedbirlerini ifade eder (Holmes ve Lwanga-Ntale, 2012: 4).  

 

Sosyal koruma kavramı, sadece devlet bütçesi vasıtasıyla, sosyal sigortalar çerçevesinde ya 

da gelir testi ve vatandaşlık esası gibi bazı şartlara göre yapılan gelir transferlerinden ibaret 

olmayıp; sosyal hizmetler, toplumsal girişimler, özel (ticari) ya da gönüllü sistemler ile hayır 

dernekleri ve bireysel girişimler de sosyal koruma kapsamı içerisinde yer almaktadır (Erdoğan, 

2018: 23).  

 

Sosyal güvenlik sistemlerinin amaçlarının yoksullukla mücadeleyi kapsayacak şekilde 

genişletilmesiyle birlikte sosyal güvenlik kavramı yerine daha geniş kapsamlı bir anlama sahip olan 

“sosyal koruma” (social protection) kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda sosyal 

koruma kavramıyla birlikte, sosyal güvenlik sistemleri yalnızca belirli risklere karşı sosyal 

sigortalarla sağlanan gelir garantisi ile sınırlı olmaktan çıkmış ve yoksulluğa sebep olan her türlü 

nedeni kapsar hale gelmiştir (Tokol ve Alper, 2014: 206). 

 

Sosyal koruma, kapsam olarak “sosyal olanın korunması” anlayışı ile dayanışma ve 

kardeşliğin de korunmasını amaçlamakta ve bu yönüyle, sosyal güvenliğin “bireyin sosyal 

risklerinin yönetimi” anlayışının da ötesine geçip, onu kapsayan bir yapı olarak kabul edilmektedir 

(Erdoğan, 2018: 23). 

 

2.4.1. Sosyal Korumanın Tarihi Gelişimi 

 

Milattan önce 2200-1800 yılları arasındaki dönemde Antik Mısır’da iktidara sahip ruhani 

sınıfın, ülkedeki dul ve yetim durumdaki bireylerin varlıklı dindarlar tarafından bakılmasını 

sağlamaya yönelik uygulamaları, yoksullara yönelik sunulan kamu sosyal yardımlarının ilk 

örneklerini oluşturmaktadır. Yine, Antik Mısır’da Hz. Yusuf’un 7 bolluk yılında büyük tahıl stoku 

oluşturması ve bu rezervi 7 kıtlık yılında dağıtması da sosyal yardım uygulamalarına örnek teşkil 

etmektedir (Şenocak, 2009: 416-417). 

  

Antik Roma’da, miladi takvime geçildiği dönemde, hastalık ve kazaya maruz kalan üyelerine 

sağlık yardımı yapan ve bu nedenlerden ötürü yaşadıkları gelir kayıplarını telafi etmeye yönelik 
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sandıklar (collegia tenuiorium) ile üyelerinin ölmeleri halinde cenaze masraflarını karşılayan ve 

geride kalan aile üyelerine maaş bağlayan sandıklar (collegia funeraticia) yer almaktaydı (Şenocak, 

2009: 417).  

 

Birinci Dünya Savaşı öncesi küreselleşme döneminde, devletlerin sosyal koruma sistemine 

sahip olmadığı bir düzen ortaya çıkmıştır. 1870-1913 yılları arasında kamu harcamalarının 

GSYH’ye oranı bugünkü standartların oldukça gerisindedir. Söz konusu dönemde günümüzde 

refah devleti olarak kabul edilen ülkelerin kamu harcamalarının GSYH’ye oranı eğitim için %0,6, 

sağlık için %0,3, emeklilik harcamaları için ise %0,4 seviyelerinde olup, işsizlik tazminatı ve diğer 

transfer programları ise önemsiz denecek kadar azdı (Tanzi, 2002: 116). Bireylerin geliri açısından 

incelendiğinde ise, 1980’li yıllarda 1 milyardan fazla kişi günlük 1$ seviyesinin altında gelir elde 

ederken, yaklaşık 3 milyar kişi de günlük 2,15$ seviyesinde gelir elde etmekteydi (Karagöl ve 

Dama, 2015: 12). O yıllarda dünya nüfusunun yaklaşık 4,5 milyar kişi olduğu dikkate alındığında 

yoksulluğun seviyesi ve bu soruna devlet müdahalesinin yetersizliği dikkat çekmektedir. 

 

Sosyal güvenlik kavramına ilk kez büyük ekonomik buhran sonrasında ABD Başkanı 

Roosevelt’in vatandaşlara gelir güvencesi sağlamak için “Refah Devleti’ni” -vatandaşlarına asgari bir 

yaşam standardını sağlayan devlet- kurmak amacıyla başlattığı “Yeni Düzen” politikası kapsamında 

çıkarılan 1935 tarihli “Sosyal Güvenlik Kanununda” yer verilmiştir (Şakar, 2014: 169). 

 

Büyük ekonomik buhran sonrasında kamu harcamaları değişen sosyal anlayışlara bağlı olarak 

yıllar itibarıyla artmaya başlamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde başta Avrupa 

ülkeleri olmak üzere birçok ülke, vatandaşlarını yaşlılık, hastalık, işsizlik, yoksulluk, malullük gibi 

risklere karşı koruyan ve devlet tarafından finanse edilen resmi sosyal koruma sistemleri 

oluşturmaya başlamıştır (Tanzi, 2002: 116-117). 

 

Modern refah devletlerinin çıkış noktasını 19. Yyüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başları 

oluşturmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında 1945-1975 yılları arasında yaşanan “Altın Çağ”da 

refah devletleri önemli mesafaler katetmiştir. Söz konusu dönemde refah devleti anlamında birçok 

yasa yürürlüğe koyulmuştur. İlk kez 1919 Almanya Weimar Anayasasında yer alan “Ekonomik 

hayatın adalet esaslarına göre ve herkese insanlığına yaraşır bir şekilde düzenlenmesi” ilkesi 1947 

İtalyan Anayasası, 1949 Almanya Anayasası ve 1958 Fransa Anayasası tarafından da 

benimsenmiştir. Söz konusu dönemi öne çıkaran nokta, refah konusunda atılan adımların yanısıra 

refah devleti olma yolunda ilerleyen ülkelere zemin hazırlayan uluslararası belgeler ve kuruluşların 

kurulması olmuştur. Bunlar içinde, 1941 tarihli “Atlantik Paktı”, 1944 tarihli “Philadelphia 

Bildirgesi”, 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, ILO’nun başta 102 sayılı “Sosyal 

Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” olmak üzere çeşitli sözleşme ve tavsiyeleri, “Avrupa 

Sosyal Şartı”, “Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” sayılabilir (Kurşun ve Rakıcı; 2016: 138-

139). 



 

69 

1980 sonrası dönemde ise, gelir dağılımında artan eşitsizlik dikkat çekmektedir. Tıpkı 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenleri arasında yer 

alan gelir dağılımı eşitsizliği, sadece ekonomi odaklı değil sosyo-kültürel boyutuyla da dikkate 

alındığında, makro ölçekte sosyal politika uygulamalarının, mikro ölçekte ise sosyal yardımların 

gelir dağılımını düzeltmede önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Karagöl ve Dama, 2015: 12). 

 

Son yüzyılda, ulusal mevzuatın kapsadığı sosyal güvenlik alanlarının sayısı ile ölçülen, 

sosyal koruma sistemleri etkileyici bir hızda genişlemiştir. Ülkeler, sosyal sigorta ve sosyal 

yardımların bir kombinasyonu ile herkesi kapsayan bir sisteme sahip olmayı amaçlamaktadır. 

Neredeyse tüm ülkelerin yaşlılık, dul ve yetim, engellilik ve iş kazaları programları hakkında 

mevzuatı vardır. Bu bağlamda, her 10 ülkeden yaklaşık 8'inde hastalık, sağlık ve analık koruması 

için; 10 ülkeden 6'sında aile ve çocuk yardımları için ve her 10 ülkeden 5'inde de işsiz işçileri 

korumak için yasal mevzuat bulunmaktadır (Ortiz vd., 2019: 7). 

 

Sosyal koruma yasal çerçevelerinin genişletilmesinde sağlanan önemli ilerlemelere rağmen, 

bu yasalar genellikle ülke nüfusunun sadece küçük bir kısmını kapsamakta ve küresel nüfusun 

büyük çoğunluğu özellikle kayıt dışı çalışanlar nedeniyle koruma dışında kalmaktadır (Ortiz vd., 

2019: 7). Bugün gelinen noktada sosyal koruma dünya nüfusunun çoğunu halen kapsamamaktadır. 

Her ne kadar az ve orta gelişmiş ülkelerde sosyal koruma sistemleri kurulmuş ve gelişmiş olsa da 

dünya nüfusunun çalışma çağındaki nüfusun sadece %30,6’sı yasal olarak çocuk ve aile 

yardımlarından yaşlılık aylığına kadar çok çeşitli yardımları içeren kapsamlı sosyal güvenlik 

sistemleri tarafından kapsanmaktadır ve kadınların kapsamı erkeklerinkinden 8 puanlık önemli bir 

farkla geride kalmaktadır. Bu veriler, çalışma çağındaki nüfusun %69,4’ünün (4 milyar insan) 

yalnızca kısmen korunduğu veya hiç korunmadığı anlamına gelmektedir (ILO, 2021: 19). 

 

2.4.2. Sosyal Korumanın Kapsamı 

 

Devletin, toplum içerisinde güçsüz/muhtaç durumda olanları ekonomik olarak korumak 

amacıyla aldığı önlemler bütünü sosyal politika olarak adlandırılır. Bu bağlamda, sosyal güvenlik 

uygulamaları, sosyal teşvikler, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar sosyal politika 

araçları olarak öne çıkmaktadır (Tümerkan Albayrak ve Birinci, 2017: 67). 

 

Hedeflerine ve kapsadıkları risklere bağlı olarak farklı sosyal koruma programları söz 

konusudur. Gelişen dünya için kabul edilen sosyal koruma uygulamaları; sosyal sigortaları (katkı 

esasına dayalı), işgücü piyasaları programlarını (örneğin iş eğitimi) ve sosyal yardımları (herhangi 

bir katkıya dayalı olmayan) kapsamaktadır (Ait Mansour, 2016: 10). 
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Bireylerin yaşamları boyunca yeterli bir yaşam seviyesi ve sağlık standardına ulaşmalarına 

veya bunları korumalarına yardımcı olan bir dizi politika anlamına gelen sosyal koruma, en temel 

haliyle aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır (United Nations: 2018a: 1): 

 

 Çocuklar için beslenme, bakım, eğitim ve diğer gerekli mal ve hizmetlere yönelik temel 

gelir güvenliği, 

 Hastalık, işsizlik, analık ve engellilik durumları dahil olmak üzere asgari düzeyde gelirden 

yoksun aktif yaştaki kişilere gelir sağlanması; 

 Yaşlı insanlar için temel gelir güvenliği; 

 Herkes için temel sağlık hizmetlerine erişim ve kalite kriterlerinin karşılanması 

 

Muhtaç durumdaki bireylere gelir veya tüketim transferleri sağlayan ve toplum tarafından 

kabul edilmeyen kişilerin sosyal statüsünü ve haklarını desteklemeye yönelik tüm kamu ve özel 

faaliyetleri olarak tanımlanan sosyal koruma, sosyal riskleri azaltmaya yönelik faaliyetleri 

kapsamaktadır. Bununla birlikte, sosyal koruma kapsamında değerlendirilecek faaliyet ve 

harcamalar konusunda fikir birliği söz konusu değildir. Sosyal koruma harcamalarının 

sınıflandırılmasında genel kabul görmüş yöntemler; Avrupa Birliği, Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal 

Koruma İstatistikleri Sistemi (ESSPROS), OECD Sosyal Harcamalar Veri Tabanı (SOCX) ve ILO, 

SPERS (Social Protection Expenditure and Performance Reviews) metodolojileridir (Görkem, 

2019: 2859). Söz konusu kurumların kabul ettiği sınıflandırma türlerine Tablo 8 ‘de yer verilmiştir. 

 

Tablo 8: Sosyal Koruma Harcamalarının Bileşenleri 

 ILO – SPERS AB – ESSPROS OECD – SOCX 

1 Yaşlılık Yaşlılık Yaşlılık 

2 Dul / Yetim Dul / Yetim Dul / Yetim 

3 İş kazası Engellilik Malullük 

4 Hastalık Hastalık / Sağlık Bakımı Sağlık 

5 Aile ve çocuk Aile / Çocuk Aile 

6 Sağlık İşsizlik İşsizlik 

7 Engellilik Konut Konut 

8 İşsizlik ve emek piyasası politikaları Sosyal dışlanma b.y.s. Aktif işgücü piyasası programları 

9 Konut  Diğer sosyal politika alanları 

10 Sosyal yardım vd.   

11 Temel eğitim   

12 Gıda ve beslenme   

Kaynak: Görkem, 2019: 2859 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, ILO’nun yapmış olduğu sınıflandırmaya göre sosyal koruma 

harcamaları 12 bileşenden oluşurken, AB’ye göre 8, OECD’ye göre ise 9 bileşenden oluşmaktadır. 

Temelde sosyal koruma türlerinin aynı olduğu görülmekle birlikte, ILO ve OECD’den farklı olarak 
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AB, sosyal dışlanmayı da sosyal koruma sınıflandırmasına dahil etmiştir. İş gücü piyasasına 

yönelik yardımlar ise OECD ve ILO sınıflandırmasında yer almış olup, AB’nin yapmış olduğu 

sınıflandırmada yer almamaktadır. ILO’nun, AB ve OECD’den farklı olarak temel eğitim ile gıda 

ve beslenme kategorilerini de sınıflandırmaya dahil ettiği görülmektedir. 

 

Çalışmada sosyal koruma uygulamalarının bileşeni olarak OECD’nin yaptığı SOCX 

sınıflandırması tercih edilmiştir. Buna göre, sosyal koruma harcamaları 9 başlık altında aşağıdaki 

bileşenlerden oluşmaktadır (Sinram, 2019: 35):  

 

 Yaşlılık: Emeklilik ve erken emeklilik maaşları, yaşlılar için evde bakım hizmetleri, 

 Dul ve Yetimler: Maaş ve cenaze ödemeleri, 

 Malullük: Bakım hizmetleri, malullük maaşları, iş kazası ve yasal mevzuattan 

kaynaklanan ödemeler, çalışanlar için hastalık ödemeleri, 

 Sağlık: Hasta bakım harcamaları, tıbbi ürünler, önleyici hizmetler, 

 Aile: Çocuk yardımları, çocuk bakımı ve izin dönemlerinde gelir destekleri, tek ebeveyn 

ödemeleri, 

 Aktif İşgücü Piyasası Programları: İstihdam teşvik ve hizmetleri, eğitim, engellilerin 

entegrasyonu, doğrudan istihdam oluşturma, işe başlangıç teşvikleri, 

 İşsizlik: İşsizlik tazminatı, işgücü piyasası nedeniyle erken emeklilik, 

 Konut: konut yardımları, kira desteği, 

 Diğer Sosyal Politika Alanları: Geliri yetersiz hanehalkına yönelik kategorize edilmemiş 

nakdi yardımlar ve/veya hizmetler (örneğin ABD’de eskiden uygulanan gıda pulları). 

 

2.4.3. Sosyal Koruma Uygulamaları 

 

Genel olarak; gelirin sürekliliğinin sağlanarak asgari yaşam standartlarının koruması, 

yoksulluğun azaltılması ve ekonomik eşitliğin sağlanması gibi amaçları olan sosyal koruma 

sistemleri 3 farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlar (Şener, 2010: 4): 

 

 Ailelere sahip oldukları çocukları için yapılan yardımlar gibi, gelirden ve istihdam 

statüsüne bağlı olmadan sunulan genel destekler.  

 Bireyin istihdam durumuna ve istihdam sırasında yaptığı katkıya bağlı olarak sağlanan 

emeklilik maaşı ve işsizlik sigortası gibi sosyal sigorta uygulamaları. 

 Asgari gelir programı gibi belli bir seviyenin altında gelir elde eden kişilere, hamile 

kadınlar gibi belirli/özel gruplara verilen yardımlar. Söz konusu yardımlar gelir testi ya da 

gelir/mal varlığına bağlı olarak sunulmaktadır.   

 

Sosyal koruma, belirtilen amaçlara ulaşmada üç temel uygulamadan yararlanır. Söz konusu 

uygulamalar, büyüme ve eşitlik üzerindeki etkileri üzerinde etkileri olabilecek birbirinden farklı 
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nitelikte tasarım, kapsam ve finansman düzenlemelerine sahiptirler. Sosyal koruma kapsamında 

sözü geçen uygulamalar aşağıdaki şekildedir (Handayani, 2014: 5) ve (OECD, 2019: 24); 

 

 Sosyal Sigortalar: Hastalık, işsizlik, iş kazası, analık veya yaşlılık gibi risklerle 

karşılaşması olası nüfus gruplarının karşılacakları gelir kayıplarını azaltmaya yönelik 

programlardır. Bu gruplar, en azından bir tür şok yaşamadan önce genellikle yoksul 

durumda olmayan bireylerdir. 

 Sosyal Yardımlar: Genellikle, sigortaya hak kazanamayan veya başka türlü yetersiz 

yardım alan yoksullar gibi gruplara yapılan transferlerden oluşur. 

 İşgücü Piyasası Programları: İstihdam hizmetleri, beceri geliştirme ve eğitim veya özel 

çalışma programları yoluyla insanların istihdamı sağlamalarına aktif olarak yardımcı olan 

programlardır.  

 

Kamu sosyal koruma programları genellikle bireyler ve / veya işverenler tarafından ödenen 

katkı payları veya vergilerle finanse edilir. Katkıya dayalı programları, işsizlik ve sağlık sigortası 

uygulamalarını da içeren sosyal sigortalar oluşturur. Kamu destek yardımları ise, özellikle düşük 

gelirli ve kısa süreli işsiz kalmış bireyler için daha eşit bir fayda dağılımı sağlamayı 

amaçlamaktadır. Katkı esasına dayalı olmayan bu programlar birçok sosyal yardım çeşidini içerir. 

Sosyal yardımların bazıları vatandaşlık ve ikamet esasına bazıları da başka herhangi bir sigorta ya 

da yardım almama şartına göre verilmektedir. Bunun yanında gelir testine bağlı olarak belirli bir 

gelir seviyesinin altında olanlara yapılan yardımlar, bireylerin genellikle iş bulmalarına yardımcı 

olmak için tasarlanmış mesleki eğitim programları gibi işsizlik yardımları ve ailelere çocuklarını 

okula kaydolmalarına bağlı şartlı nakit transferleri de sosyal koruma kapsamındaki uygulamalar 

olarak yer almaktadır (United Nations, 2018b: 6). Genel olarak sosyal korumaya yönelik 

programlar ile bu programların görevleri ve belirlenen görevlere ulaşmak amacıyla yapılan 

uygulamalara Tablo 9’da yer verilmiştir.  

 

Tablo 9: Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasasına Müdahale Alanları 

Sosyal Koruma ve 

İşgücü Programları 

Görevler Program Türleri 

Sosyal Yardımlar 

(Katkıya dayalı olmayan) 

Yoksulluğu ve eşitsizliği 

azaltmak 

 Şartsız nakdi transferler 

 Şartlı nakdi transferler 

 Gıda ve ayni transferler 

 Emekli yardımları 

 Okul beslenme programları 

 Kamu istihdamı 

 Ücretten indirimler ve 

belirlenen sübvansiyonlar 

 Diğer müdahaleler (sosyal 

hizmetler) 
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Tablo 9: Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasasına Müdahale Alanları (Devamı) 

Sosyal Sigortalar  

(Katkıya dayalı) 

Şoklar ve yaşam 

koşullarının değişimi 

karşısında yeterli yaşam 

standartlarının sağlanması 

 Katkıya dayalı yaşlılık, ölüm 

ve sakatlık maaşları 

 Hastalık izni 

 Doğum ve babalık yardımları 

 Sağlık sigortası 

 Diğer sigorta türleri 

İşgücü Piyasası 

Programları  

(Katkıya dayalı olan ve 

katkıya dayalı olmayan) 

İstihdam ve kazanç 

olanaklarını arttırmak; 

işsizlik esnasında düzenli 

gelir sağlanması 

 Aktif işgücü piyasası 

programları (eğitim, istihdam 

aracılık hizmetleri, ücret 

sübvansiyonları) 

 Pasif işgücü piyasası 

programları (işsizlik sigortası, 

erken emeklilik teşvikleri) 

 Kaynak: World Bank, 2018: 6 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılması, bireylerin karşılaşmaları 

olası riskler karşı gerekli desteğin sağlanması ile istihdam ve gelir şartlarının desteklenmesi sosyal 

korumanın görevleri arasında sayılmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için; sosyal sigortalar, 

sosyal yardımlar ve işgücü piyasasına yönelik temelde üç çeşit uygulama sosyal koruma 

kapsamında yer almaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere çeşitli transferler, yardımlar, sigortalar 

ile sübvansiyon ve teşvikler ise sistem içerisine yerleştirilmiş uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. 

 

2.4.3.1. Sosyal Sigortalar 

 

Sosyal sigorta, sosyal güvenliğin sağlanmasında uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkan ve 

kuruluşu ile yönetimi genellikle devlet tarafından gerçekleştirilen sistemdir. Çoğunlukla sosyal 

güvenlik kavramı yerine de kullanılan sosyal sigorta, tanımdan da anlaşılacağı üzere sosyal 

güvenliğe göre daha dar kapsamlı bir uygulamadır (Erdoğan, 2018: 24).  

 

Sosyal sigortalar; kendi kendine yardım, zorunluluk, sigortacılık, finansmana dışarıdan katkı 

ve sosyal denge olmak üzere beş temel ilkeye sahiptir. Bunlardan sosyal denge ilkesi, kişisel 

risklere bakılmaksızın sigortalılardan gelirlerine göre prim alınmasını ve böylece düşük gelirli 

sigortalılar lehine olmak üzere, gelirin sigortalılar arasında yeniden dağıtımının sağlanmasını ifade 

etmektedir (Yurdadoğ, 2017: 259).  

 

Sosyal sigorta kurumları, sosyal güvenlik alanında ilk modern uygulama olarak kabul 

görmektedir. Bu bağlamda, sosyal sigorta sisteminin kurulmasına yönelik ilk adımlar, 19. yüzyıl 

sonlarında Bismarck tarafından Almanya’da işçiler için geliştirilen yardımlaşma ve dayanışma 

sandıkları vasıtasıyla atılmıştır. Bismarck tarafından hazırlanan ve zorunlu sigorta tekniği esasına 

göre uygulanan bu sistem ile sanayi devrimine bağlı olarak yaşam şartları giderek kötüleşen işçi 
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sınıfı için bir güvenlik mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır (Dilik’ten aktaran Yenihan, 2017: 

181-182). 

  

İlk olarak 1883 yılında hastalık sigortasının kurulması ile başlayan sosyal sigortalar kısa 

sürede yaygınlaşmış ve bütün sanayileşmiş ülkelerin temel sosyal güvenlik kurumu haline 

gelmiştir. Çalışanların prim ödeme karşılığında sisteme dahil olabildiği bu sistemde faydalar, prim 

ödeyenin faydalanabildiği karşılıklılık esasına göre sunulmaktadır (Tokol ve Alper, 2014: 214).  

 

Sosyal sigorta sisteminin finansman ihtiyacı sisteme katılanlar tarafından karşılanmaktadır. 

Bu yüzden, yalnızca sisteme mali katkıda bulunan kişilerin koruma altına alınması sosyal sigorta 

sisteminin karakteristik özelliği olarak öne çıkmaktadır. Buna göre, sisteme yapılan katkı, daha 

sonra sistemden alınan yardımın da kaynağını oluşturmaktadır. Ancak, sunulan katkı miktarı her 

zaman kişinin ödediği primleri karşılamayabilir. Örneğin, bir sigortalının iş kazası ve meslek 

hastalıkları riski için prim ödemesi, bu kişinin hiç kaza yaşamaması ya da meslek hastalığı ile 

karşılaşmaması durumunda karşılığını alamayacağı bir ödeme anlamını taşımaktadır. Buna bağlı 

olarak, sosyal sigorta içerisinde bir sigortalı ile diğer sigortalılar arasında zorunlu da olsa bir sosyal 

dayanışma anlayışının varlığından söz edilebilir (Erdoğan, 2018: 24-25). 

 

Sosyal güvenlik politikası sistemi içerisinde sosyal sigortalar; bireyler hastalık, iş veya 

çalışma kapasitesinin kaybı gibi risklerle karşılaştıklarında gelirlerini telafi ederek riskleri 

minimize etmede ve bu sayede sosyal yardım sistemi üzerindeki baskıyı azaltmada önemi bir role 

sahiptir (ILO, 2014: 1). Bir sosyal sigorta sistemi, aşağıdaki dört özelliğe sahip olması durumunda 

ideal bir sosyal sigorta sistemi olarak tanımlanır (Eichler ve Lewis, 2000: 3-4): 

 

 İdeal bir sosyal sigorta sistemi, kapsam dahilindeki nüfusa sağlanacak faydaların listesini 

açıkça belirtir. Nelerin kapsanacağını belirtmenin yanı sıra, bu faydaların gerçekten 

kullanılabilir olduğu kriterini de eklemek önemlidir. 

 Yüksek gelirli bireylerden düşük gelirli bireylere doğru çapraz sübvansiyon içeren bir 

finansman sisteminin varlığı: Genel vergi gelirleri ve ücret katkıları dahil olmak üzere her 

türlü finansman bu tanıma dahil edilmiştir. (Bu kriter, nüfusun sadece bir kısmını 

kapsayan bir sosyal sigorta sisteminin çapraz sübvansiyon ölçütünü tam olarak 

karşılamaması nedeniyle evrensel kapsamın sosyal amacını da ima etmektedir.) 

 Nispeten sağlıklı olan ve nispeten hasta olan bireyleri bir araya getiren risk havuzunun 

varlığı: (Bu kriter, nüfusun sadece bir kısmını kapsayan bir sosyal sigorta sisteminin 

nüfusun sağlık risklerini tamamen bir araya getirmemesi nedeniyle evrensel kapsamın 

sosyal amacını da ima etmektedir.) 

 Kapsamlı bir tanımlanmış nüfus: “İdeal” bir sosyal sigorta sistemi fayda sağlamaları 

gereken kişileri ve özelliklerini (yaş, cinsiyet) bilir. 
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2.4.3.2. Sosyal Yardımlar 

 

Katkıya dayalı olmayan sosyal koruma olarak tanımlanan sosyal yardımlar, çoğunlukla 

vergilerle finanse edilmekte olup, düşük gelirli bireyler ile muhtaç durumdaki gruplara yönelik 

nakdi ve ayni yardımları içermektedir (OECD, 2019b: 24). Sosyal yardımlar, kendisine ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişilere asgari bir yaşam seviyesi sağlama olanağından uzak kalmış 

bireylere, muhtaç durumda olup olmadığı göz önüne alınarak yapılan ve onların söz konusu asgari 

yaşam seviyesine erişmelerini sağlamak amacıyla yapılan ayni-nakdi olarak, geçici-sürekli nitelikte 

ve sistemli şekildeki yapılan karşılıksız yardımları ifade etmektedir (Kutlu, 2015a: 39). 

 

Sosyal yardımlar, sosyal hizmetlerle birlikte sosyal güvenlik sisteminin primsiz rejim ayağını 

oluşturur. Sosyal sigortalar kapsamı dışında kalan ve sosyal korunmaya ihtiyacı olan kişilere 

hizmet sunmayı amaçlayan sosyal yardımlar, bu yönüyle sosyal güvenlik sisteminin açık yönlerini 

kapatan tamamlayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Kutlu, 2015b: 366). 

 

Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik sistemlerinden farklı özelliklere sahip olan ve özellikle 

sosyal sigortaların eksik yönlerini tamamlayarak piyasa başarısızlıklarına çözüm getirmek amacıyla 

sisteme yerleştirilmiş refah uygulamaları arasında yer almaktadır. Sosyal yardım programları, 

sosyal güvenlik programlarının aksine, muhtaç durumdaki bireylere sisteme maddi katkı yapıp 

yapmadığına bakmaksızın yardım sunan ve yoksulları hedef alan refah uygulamalarıdır (Arslan, 

2014: 17).  

 

Tarih boyunca yaşanan savaş, afet, kriz gibi olaylar sosyal refah devletine olan ihtiyacı 

artırmıştır. Sosyal yardımlar, sosyal refah devleti kapsamında söz konusu olaylar sonucu ortaya 

çıkan olumsuzlukları telafi edebilmek için kullanılan önemli bir politika aracı olarak öne 

çıkmaktadır. Sosyal refah devleti içerisinde önemli bir yere sahip olan sosyal yardımlar, toplum 

içerisinde muhtaç durumdaki kişi veya gruplar için yapılan ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü 

maddi desteği kapsamaktadır (Yay, 2015: 20). 

 

Sosyal yardımların temel amacı asgari yaşam seviyesinin altında kalmış bireylerin güçlenerek 

tekrar söz konusu seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda sosyal yardımların belirli bir 

süre kapsamında verilmesi önerilmektedir. Aksi durumda bireylerin sosyal yardımlara alışması ve 

bağımlı hale gelmesi söz konusu olabilecektir (Tekindal, 2018: 343).  

 

Sosyal yardım uygulamalarının içeriği ve kapsamı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Bu kapsamda; aile ödenekleri, yoksullara yönelik yapılan karşılıksız sağlık yardımı ve bakımı, 

yaşlılara, sakatlara ve dul annelere aylık bağlanması, işsizlik yardımı, yoksul çocuklar için yapılan 

yardımlar, anne ve çocuklar için sunulan özel hizmetler başlıca sosyal yardım uygulamaları olarak 

öne çıkmaktadır (Arslan, 2014: 18). 
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Hükümetler sosyal yardımları; işsiz kalındığında yoksulluk veya gelir şoklarını azaltmak, 

doğurganlık oranlarını artırmak ve çocuk yoksulluğunu önlemek, engellilik veya sağlık sorunu ile 

oluşan ek maliyetleri telafi etmek, temel yaşam standardını garanti altına almak veya konut ya da 

sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak gibi belirli amaçları gerçekleştirmek için 

şekillendirmektedir. Özellikle bu yardımlardan bazıları çeşitli koşulara bağlıdır. Örneğin, işsizlik 

yardımları, daha yüksek işgücü piyasasına katılım yoluyla ekonomik ve sosyal kaynaşmanın 

iyileştirilmesini amaçlar ve bu nedenle söz konusu yardımlar, istihdam kurumlarına gidilmesi ve 

buralara kaydolma şartı taşır (Eurofond, 2015: 7) 

 

Muhtaç durumdaki kişilere yapılan yardımlar, hizmet biçiminde gerçekleştiriliyorsa sosyal 

hizmet, ayni ya da nakdi şekilde gerçekleştiriliyorsa sosyal yardım adını almaktadır. Genelde 

yoksul, kimsesiz ve çaresiz konumdaki çocuklar, kadınlar, yaşlılar ile sakat ve engelli durumdaki 

bireyler sosyal hizmetlerden yararlanabiliyorken, sosyal yardımlar daha çok; gelir ve muhtaçlık 

durumuna göre değerlendirilmektedir (Önen, 2010: 80). Sosyal yardımlar temelde nakdi ve ayni 

yardımlar olmak üzere iki şekilde sunulur (Begg vd., 2015: 8-9): 

 

a. Nakdi Yardımlar: 

 Sosyal Sigortalar: Sosyal sigortalardan yararlanma hakları, geçmiş dönemlerde yapılan 

katkılara karşılık belirli durumlarda yapılan ödemelere dayanmaktadır. Örnek olarak 

işsizler için ikame gelirler, emekli aylıkları ve maluliyet ödenekleri sayılabilir. 

 Katkıya Dayalı Olmayan Yardımlar: Birçok ülkede çocuk yardımları gibi yapılan ve 

herhangi bir gelir testi ya da katkı sunma şartı taşımayan yardımlardır. 

 Sosyal Yardımlar: Gelir testine bağlı olarak yoksullar için yapılan yardımlardır. 

 

b. Ayni Yardımlar: 

 Ayni yardımlar, sağlık hizmeti, sosyal konut (ücretsiz veya piyasanın altındaki kiralarda) 

ve eğitim gibi hizmetlerin ücretsiz sağlanması yoluyla refah sağlar. Politika yapıcıların bu 

noktada; bu faydaların nasıl finanse edildiği, nasıl sağlandıkları ve kalitenin nasıl 

sağlanabileceği noktasında ele alması gereken üç ana konu söz konusudur. 

 Eksik bilgi ya da yetersiz sigorta karşılığı gibi nedenlerden ötürü sağlık hizmetleri 

piyasasının iyi işleyen bir piyasa mekanizmasına sahip olmaması nedeniyle çoğu ülkede 

sağlık hizmetleri büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilmektedir. 

 Benzer nedenlerden dolayı, okul eğitimi birçok ülkede hem finanse edilmekte hem de 

kamu tarafından sunulmaktadır. 

 

Sosyal yardımlar için üç çeşit yardım sunan kanaldan söz edilebilir. Söz konusu sunucular 

aşağıda belirtilmiştir (Adema, 1999: 13): 
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a. Kamu Sosyal Yardımları: Sosyal yardımların finansal akışlarının devlet tarafından 

(merkezi, eyalet ya da yerel yönetimlerce) kontrol edilmesi halinde kamu sosyal yardımları olarak 

kabul edilir. Bu durumda, işverenlerce sosyal güvenlik fonlarına ödenen sosyal güvenlik katkıları 

kamusal alan içinde yer almaktadır. Diğer taraftan tüm sosyal yardımların devlet tarafından 

sunulması da söz konusu değildir. 

 

b. Zorunlu Özel Sosyal Yardımlar: Özel yardımların, yalnızca işveren ve bireylerin 

yardıma yasal olarak mecbur bırakılması durumunda zorunlu olmasından söz edilebilir. Bu 

yardımlar, mali akışların yukarıda tanımlandığı gibi kamu sistemi üzerinden kanalize edilmemesi 

nedeniyle kamu yardımlarından farklıdır. Diğer taraftan devletin, sunulan özel yardımlar üzerinde 

seviye, kapsam ve süre gibi konularda kontrol yetkisi söz konusudur. 

 

c. Gönüllü Özel Sosyal Yardımlar: Kamu veya zorunlu – özel olmayan tüm sosyal 

destekler gönüllü özel sosyal destek olarak tanımlanır. Bu tür özel sosyal yardımlar genellikle 

istihdama ilişkin olup, toplu iş sözleşmelerinde şart koşulur. İşveren tarafından sağlanan gönüllü 

özel sosyal yardımlar, genellikle kamu ve zorunlu özel sosyal yardımları tamamlayıcı niteliktedir. 

Bu tür gönüllü faydalar için, genellikle (işveren tarafından sağlanan sağlık yardımları için önemli 

vergi avantajları uygulandığı ABD gibi) vergi avantajları sağlanmaktadır. Vergi avantajlı 

hükümlerden kaynaklanan da faydalar özel sosyal fayda olarak kabul edilir. 

 

Bir hükümetin sosyal politika hedefleri doğrultusunda sağlanan mal, hizmet vb. faydalar 

olarak tanımlanan sosyal yardımlar genelde nakdi transferler ve kişisel mal ve hizmetler olarak ön 

plana çıkmaktadır. Söz konusu yardımlar (International Federation of Accountants, 2015: 19): 

 

 Topluma sunulan sağlık, eğitim, barınma, ulaşım ve diğer sosyal hizmetler şeklindedir. 

Birçok durumda, bu hizmetlerin faydalanıcılarının bu hizmetlerin değeri için bir tutar 

ödemesine gerek yoktur. 

 Ailelere, yaşlılara, engellilere, işsizlere, gazilere vb. durumdaki kişilere ödenen yardımlar 

şeklindedir. Hükümetler, toplumdaki bireylere ve gruplara özel ihtiyaçlarını karşılamak 

için belirli hizmetlere erişme veya gelirlerini desteklemek gibi mali yardım sağlayabilir. 

 

Sosyal yardımlarla ilgili tanımlar ve bu konudaki literatür değerlendirildiğinde sosyal 

yardımların aşağıda belirtilen temel niteliklere sahip olduğu söylenebilir (Yılmaz vd., 2018: 599-

600):  

 

 Sosyal yardımlar, “yoksul” kişi ve grupları hedefler, 

 Sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin, yardım yapan kişi ve kurum tarafından istenen 

belirli şartlara uyması beklense de yardım karşılığında prim gibi herhangi bir parasal 
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katkıda bulunması söz konusu değildir. Diğer bir ifadeyle, sosyal yardımlar karşılıksız 

olarak sunulmaktadır, 

 Sosyal yardımlar, primli sosyal güvenlik uygulamalarının tamamlayıcısı niteliğindeki alt 

sistemlerdir, 

 Sosyal yardımlar, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra eğitim, sağlık, istihdam gibi 

alanlarda sunulan sosyal destekleri de kapsamaktadır. Sosyal yardımlar bu açıdan 

değerlendirildiğinde “sosyal hizmet” kavramıyla benzer nitelik taşır,  

 Sosyal yardım sunan örgütler ile söz konusu örgütlerin amaç ve yardım usulleri, 

coğrafyaya ve kültüre göre farklılık gösterir, 

 Tesadüfi ve kontrolsüz şekildeki yardımların aksine, kurumsal, belli kurallara sahip, 

örgütlü ve hedef odaklı yapıya sahiptir. 

 

Toplumdaki muhtaç veya yoksul kesimlerin desteklenmesi konusunda eskiden beri farklı 

görüşler söz konusudur. Örneğin, Thomas Paine, koşulsuz ve mutlak bir gelir desteği sağlanmasını 

insan hakları kapsamında önerirken, liberal düşünürlerden Hayek, sosyal yardımları ahlâkî bir görev 

olarak nitelendirmektedir. Eşitsizliğin toplum için olumlu ve kabul edilebilir olduğunu ileri süren 

Rawls ise, “haksız eşitsizliğin giderilmesi” ve özsaygının geliştirilmesi için yoksullara asgari bir gelir 

seviyesinin sosyal yardım kapsamında sağlanması gerektiğini savunmuştur (Güneş, 2012: 158).  

 

Sosyal yardımlar; sosyal güvenlik sistemi kapsamı dışındakilere yönelik olmasıyla boşlukları 

tamamlamakta, yardımların ihtiyaç türüne göre bireysel olarak sağlanmasıyla verimliliği artırmakta 

ve bireylerin geçici de olsa yoksulluk psikolojisinden kurtulmasını sağlamasıyla da psiko-sosyal 

yararlar sağlamaktadır (Karagöz, 2020: 151). 

 

Sosyal yardımların öz saygı üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir çalışmada yardımların 

kadınların özsaygı düzeyleri üzerinde pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya göre, 

kadınlar “kendi ayakları üzerinde” durabilmelerinde sosyal yardımların payının büyük olduğunu ve 

bu sayede, yardımlar sonrası hayata daha olumlu baktıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada erkekler 

açısından ise farklı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Buna göre, erkekler kadınların tersine, sosyal yardım 

almayı, toplumsal statüleri ve rolleri açısından olumsuz bir yaklaşım olarak gördükleri, yardım 

almaktan utandıkları ve bu sebeplerden ötürü sosyal yardımlardan uzak durmayı tercih ettikleri 

tespit edilmiştir (Karadoğan, 2015: 141-142). 

 

Sosyal yardımların bir diğer olumlu yansıması da yardım alan kişinin suça karışmasını 

önlemesidir. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamını sürdürmek zorunda olan birey, söz 

konusu ihtiyaçlarını hırsızlık, gasp, vb. yasadışı fiillerle karşılamaya yönelebilmektedir. Bu 

durumda, sosyal yardımlar, muhtaç durumda olan kişiyi başvurabileceği kanun dışı eylemlerden 

uzak tutarak hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayabilmektedir (Gezer ve Üçdoğruk 

Birecikli, 2016: 63-64). 
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Sosyal yardımların olumlu yönlerinin yanında; bireyleri çalışmak yerine tembelliğe 

yöneltmesi, yardımlara alıştırarak herşeyi devletten bekler hale getirmesi, vergi yükünün artmasına 

sebep olması, toplumda damgalanma ve küçük düşme hissi gibi psiko-sosyal etkilere neden olması 

ve siyasal etkilerle haketmedikleri yardımları alabilmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olduğu da 

savunulmaktadır (Karagöz, 2020: 151; Rakıcı ve Aydoğdu, 2017: 316). 

 

Sosyal yardımlara ilişkin yapılan eleştirilerin başında, yardım alan kişilerin yaşaması 

muhtemel psiko-sosyal etkiler gelmektedir. Yardımlardan yararlanacak kişilerin muhtaç durumda 

olduklarını kanıtlamak zorunda kalmalarının yaratacağı onur kırıcı etkiler, kişiler üzerinde 

psikolojik olarak olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca bu sürecin resmi makamların takdirinde 

gelişmesi halinde muhtaç durumda olanların resmi makamlara minnet etmesi gibi bir sonuç ortaya 

çıkacaktır. Bu durum, yardıma muhtaç kişilerin psikolojik anlamda olumsuz etkilenmelerine neden 

olabilecektir (Taşçı, 2008: 3-4). 

 

Yardımların suistimale açık olması, ihtiyaç sahibi olmayan kişilerin yardım alması şeklinde 

ifade edilmektedir. Suistimalin ikinci şekli ise, aynı kişinin farklı kurumlardan ayrı ayrı yardım 

alması olarak ortaya çıkan mükerrer yardımlar şeklinde ortaya çıkmaktadır (Gezer ve Üçdoğruk 

Birecikli, 2016: 64).  

 

Mevzuat dağınıklığı, sosyal yardımlar konusunda karşılaşılan bir başka önemli problemdir. 

Mevzuattaki karmaşık yapı sebebiyle kurumlar arasında uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmekte 

ve bunun sonucunda mükerrerlik, kaynak israfı ve verimlilik kaybı gibi sorunlarla 

karşılaşılmaktadır (Karagöl ve Dama, 2015: 27). 

 

Sosyal yardımlara yönelik eleştirilerden bir diğeri ise, sosyal yardımların kişileri tembelliğe 

teşvik etmesi ve bağımlılık oluşturmasıdır. Adam Smith, muhtaç durumdaki bireyler için yapılan 

yardımların kişileri tembelliğe alıştırmasından ötürü etkisiz kaldığını ileri sürmüştür (Taşçı, 2008: 

5). Hayatlarını idame ettirebilecekleri kadar asgari bir gelir tutarını kendi çabasıyla kazanamayacak 

olan kişilere sosyal devlet anlayışı gereği asgari gelir desteğinin devamlı olarak sağlanması görüşü 

günümüzde genel kabul görmekle birlikte yardımların bireyleri tembelliğe itmesi ve yardım almayı 

bağımlılık haline getirmesi ihtimalleri göz ardı edilmemelidir (Karagöl ve Dama, 2015: 27).  

 

2.4.3.3. İşgücü Piyasası Programları 

 

Sahip olduğu aktif nüfusun önemli bir kısmı “çalışan” ya da “iş arayan” adı altında piyasada 

yer alan ülkeler, çalışabilir nüfusunun istihdamda kalmasını sağlamayı ve işsizliği azaltmayı 

amaçlar. Bu amacın piyasanın kendi işleyişi ile gerçekleştirilememesi sebebiyle devletin müdahale 

bu soruna yönelik politikalar uygulaması zorunlu olmaktadır. Pasif işgücü piyasası politikaları 

(PİPP) ve aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP) olarak ikiye ayrılan bu politikalardan PİPP, 
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bireye işsiz kaldığı dönemde ekonomik güvence sağlamayı, AİPP ise, bireyin istihdama katılmasını 

sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir (Kocabaş ve Canbey Özgüler, 2019: 268). 

 

AİPP, refah devletinin iş arayanların istihdam olasılığını “aktif olarak” arttırmak ve 

dolayısıyla toplam işsizliği azaltmak için kullandığı işgücü piyasası politikasına müdahaleleri 

kapsar. AİPP'lerin temel amacı, program katılımcılarının bireysel istihdam şanslarını artırmak, yani 

işgücü piyasasına entegrasyon için aktif destek sağlamaktır. Ayrıca, bireysel verimlilik ve kazancın 

artırılması, istihdamın artması, işgücü piyasasında arz ve talebin daha iyi eşleştirilmesi, 

katılımcıların sosyal refahının artırılması ve devlet maliyetlerinin düşürülmesi AİPP'lerin diğer 

olası hedefleri arasında yer almaktadır (Kluve, 2016: 2).   

 

AİPP temel amacı, iş arayan bireylerin istihdam olanaklarını arttırmak ve işler (boş 

pozisyonlar) ve işçiler (yani işsizler) arasındaki eşleşmeyi iyileştirmektir. AİPP, bu amaçlarını 

gerçekleştirirken aynı zamanda istihdama ve GSYH büyümesine katkıda bulunabilir ve işsizlik ve 

yardımlara olan bağımlılığı azaltabilir (European Commission, 2016: 1). AİPP’nın literatürde 

genelde aşağıdaki 4 uygulama türünden oluştuğu kabul edilir (Kluve, 2016: 2):   

 

 İş Arama Yardımları: İşsizlere, işgücü piyasası hakkında iş arama yöntemleri ve iş 

görüşmesi teknikleri gibi konularda bilgi veya finansal teşvikler sağlayan programın 

amacı, bu yolla iş arama ve bulma sürecini kolaylaştırmak ve işsiz kalma sürelerini 

kısaltmaktır. Kamu iş bulma kurumları tarafından yürütülen programlar çeşitli finansal 

desteklerle de birleştirilebilmektedir (Kapar, 2005: 349). 

 İşgücü Piyasası Eğitimleri: Kişilerin işgücü piyasasına dönüşü ya da girişini 

kolaylaştırmak amacıyla katılımcıların verimliliklerini ve istihdam edilme olanaklarını 

arttırmak ve dolayısıyla beşerî sermayeyi geliştirmeye yönelik; sınıf içi veya iş başında 

eğitim ile iş tecrübesi kazandırıcı eğitimler gibi uygulamaları içermektedir. Söz konusu 

eğitim uygulamaları, yabancı dil ve bilgisayar kursları gibi genel eğitim-öğretim veya 

mesleki beceri kazandırma eğitimleri şeklinde gerçekleşmektedir (Uşen, 2007: 71-72). 

 Özel Sektör İstihdam Teşvikleri: Özel sektör istihdamıyla ilgili olarak işvereni ve / veya 

işçi davranışını değiştirmeye yönelik teşvikler geliştirmeye yönelik tüm önlemleri 

içermektedir. Ücret sübvansiyonları bu kategorideki en önemli tedbir olarak öne 

görülmektedir. Sınırlı bir süre için işverenlere doğrudan ücret desteği ya da işçilere mali 

teşvikler şeklindeki sübvansiyonların amacı, işverenleri yeni işçiler işe almaya teşvik 

etmektir. Genelde uzun vadeli işsizler hedef alınmaktadır. Ayrıca kendi işlerini kuran 

işsizlere yönelik serbest meslek hibeleri de sunulmaktadır (European Commission, 2005: 

20). 

 Doğrudan Kamu Sektörü İstihdamı: Kamu sektöründeki doğrudan istihdam programları, 

kamusal mal veya hizmet üreten faaliyetlerin doğrudan gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu 

önlemler tipik olarak dezavantajlı bireylere yönelik olup, bu kişileri işgücü piyasasına bağlı 
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tutmayı hedefler. Söz konusu programların devlete maliyeti yüksek olup, istihdam (kamu) 

üzerindeki etkisi geçicidir. Kamu istihdamının bireysel istihdam olasılığını artıran ve net 

istihdam oluşturmaya yol açan bir politika olarak kabul etmek genellikle zordur. Daha çok, 

dezavantajlı grupları işgücü piyasasına yakın tutarak ve onlara gelir sağlayan bir sosyal 

politika ve / veya “pasif” gelir değişimi yerine kamuda istihdam sağlayarak toplam işsizlik 

rakamlarını düşürmeyi amaçlayan programlar olarak görünmektedir (Kluve, 2016: 5):   

 

Yukarıda sıralanan uygulamaların yanı sıra; gençler, özürlüler, kadınlar, yabancılar ve 

yaşlılar ve uzun süreli işsiz durumdaki riskli gruplara yönelik AİPP (ücret ve istihdam 

sübvansiyonları) da uygulanmaktadır (Uşen, 2007: 77-82). 

 

PİPP, işsiz durumdaki bireylere belirli bir ekonomik güvence sağlanması yoluyla işsizliğin 

neden olduğu ekonomik sorunların giderilmesine yönelik uygulamaları içermektedir. Bu 

politikaların amacı, işsizliğin azalması için istihdamı arttırmak veya yeni istihdam alanları 

oluşturmaya yönelik önlemler almak yerine işsiz durumdaki bireylere maddi destek sağlayarak 

işsizliğin yol açabileceği olumsuz etkileri azaltmaktır. Pasif politika uygulamaları çok çeşitli olup, 

uygulamada ülkeden ülkeye farklılıklar görülmektedir (Kocabaş ve Canbey Özgüler, 2019: 268). 

PİPP, aşağıdaki uygulamalardan oluşmaktadır (Pignatti ve Van Belle, 2018: 4): 

 

 İşsizlik Sigortası: Çalışma arzu ve kabiliyetinde olmasına rağmen kendi isteği dışında 

işsiz kalan kişilere gerek kendisi gerekse ailesinin zor duruma düşmesini önlemek 

amacıyla belirli bir süre için gelirlerinin bir kısmını karşılamaya yönelik geliştirilmiş 

programları ifade eder. İşsiz kalan sigortalı çalışana, ücret gelirinin yerine geçecek 

“işsizlik ödeneği” adında geçici olarak nakdi yardım yapılması işsizlik sigortasının temel 

amacını oluşturmaktadır. Karşılıksız olarak devlet bütçesinden yapılan işsizlik 

yardımlarından farklı olarak, işsizlik sigortası prim ödeme esasına dayanmaktadır 

(Kocabaş ve Canbey Özgüler, 2019: 269-270). 

 İşsizlik Yardımları: İşsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayamayan 

veya işsizlik ödeneği alma süresi dolmuş işsizlere yapılan yardımları ifade eder. İşsizlik 

yardımları prime dayalı olmayıp, geçmiş dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınmadığı 

ve tamamıyla devlet tarafından finanse edilen programlardır. Yardımların sürekli olması 

ya da muhtaçlık süresince devam etmesi, kişi için işsiz kalmanın cazip hale gelmesi 

sonucunu doğurabilmektedir (Taş, 2016: 34-35).  

 Erken Emeklilik Programları: Genelde, emeklilik yaşına yaklaşmış ve işsiz kalan veya 

kalma riski altındaki kişiler için uygulanan programdır. Emeklilik yaşına yaklaşan işçileri 

erken emekliliğe yönlendirilerek, onlardan boşalan işlere genç işçilerin yerleştirilmesi 

şeklinde uygulanmaktadır. Buradaki temel amaç, emeklilik yaşına yaklaşan işçilerin 

normal zamanından önce emekli yapılarak bu yolla toplam emek arzını azaltmak ve 

işsizlik oranlarının düşmesini sağlamaktır (Biçerli, 2004: 59-60). 
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2.5. Osmanlı Devleti’nde Sosyal Koruma Uygulamaları 

 

Osmanlı Devleti'nde “sosyal” nitelikli faaliyetler için “içtimai muavenet” (sosyal dayanışma) 

kavramı kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde sosyal dayanışmanın sağlanması devletin temel 

görevleri arasında yer almamaktadır. Sosyal dayanışmanın sağlanmasına yönelik faaliyetler toplum 

içerisinde var olan aile, lonca, cemaat, vakıf gibi örgütler tarafından yerine getirilmekteydi (Güneş, 

2012: 158). 

 

Osmanlı Devleti’nde toplumun ve devletin uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayan unsurların 

başında yardımlaşma ve dayanışma kültürü gelmektedir. Bu kültürün etkin olmasında ise aile içi 

yardımlaşma, vakıflar ve dini kurallar çerçevesinde yapılan yardımların etkili olduğunu söylemek 

mümkündür (Zengin, 2012: 135). 

 

a. Aile İçi Yardımlaşma 

 

Aile içi yardımlaşma, sanayileşme yerine tarımsal ekonominin ağırlıkta olduğu ve daha çok 

kırsal bölgelerde yoğun olarak görülür (Zengin vd., 2012: 135). Osmanlı toplumunda anne ve 

babalar ile akrabalar, çocuklarına örnek olur ve onları küçük yaşlardan itibaren hayır işlerine 

alıştırırlardı (Taşkesen, 2017: 61).  

 

Osmanlı Devleti’nde nüfusun önemli bir bölümünün çalıştığı tarım sektöründe, hastalık veya 

kaza nedeniyle iş görememe veya ölüm halinde ailenin diğer üyeleri üretim faaliyetlerine devam 

etmişlerdir. Ayrıca, hasat zamanı gibi yoğun dönemlerde akraba ve komşuların yardımı, muhtaç 

duruma düşenlerin geçim sorununun çözümünde önemli rol oynamıştır (Şen, 2002a: 23). 

 

b. Vakıflar 

 

Arapça kökenli bir kelime olan vakıf anlam olarak; tamamen vermek, büsbütün vermek ve 

bağışlamayı ifade etmektedir.  Kavramsal olarak ise vakıf; özel mülkiyet hakkının terk edilerek bir 

mal veya mülkün satın alınmayacak şekilde hayır işine bağışlanması anlamını taşımaktadır. Bir 

bireyin şahsi mülkiyetini veya malını tamamen ve kalıcı olarak hayır amacıyla ihtiyacı olan 

bireylerin tasarrufu adına bırakılması olan vakıf uygulaması bu yönüyle sosyal bir kurum niteliği 

taşımaktadır (Akyıldız ve Abay, 2017: 143). 

 

Vakıf ile ilgili yapılan tanımların ortak özelliği, bir malın kamu hizmetine bırakılması 

noktasıdır. Bu özellik, vakıfları sosyal nitelikli kurumlar haline getirmektedir. Osmanlı Devleti’nde 

şehirlerin kamu hizmetleri, içtimai muavenet faaliyetleri ile ilmi, dini ve medeni hayata yönelik 

uygulamalar vakıflar üzerinden gerçekleştirilmiştir (Sırım, 2017: 174-177).  
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Osmanlı Devleti’nde toplumsal servetin önemli bir kısmı vakıflar yoluyla toplumun en 

zengin kesiminden en alt kesimine doğru herhangi bir zorlama ve geri dönüşü olmaksızın 

aktarılabilmekteydi (Vakıflar Genel Müdürlüğü; 2021a). Vakıfların sundukları hizmetler toplumda 

herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün zümreleri kapsamaktadır. Bu bağlamda, vakıflar, sosyal 

adaletin sağlanmasında ve toplumdaki farklılıkların kaldırılmasında önemli rol oynamışlardır 

(Taşkesen; 2017: 63). 

 

Osmanlı Devleti sosyal dayanışma noktasında önemli görevler üstlenen vakıfları mali açıdan 

gerek vergi muafiyeti gerekse devlet tarafından sağlanan doğrudan finansal teşvikler yoluyla 

desteklemiştir. Örneğin, Osmanlı para vakıfları vergiden muaf tutulmuştur. Diğer taraftan, Osmanlı 

Devleti vakıf sektörüne önemli ölçüde de kaynak aktarmıştır. Bu bağlamda, mukataa adı verilen 

bazı vergi gelirleri başta sultan vakıfları olmak üzere kamusal faydası olan vakıflara 

aktarılmaktaydı (Çizakça, 2006: 23). 

 

Osmanlı Devleti döneminde vakıflar, yararlanan kişiler açısından “hayri vakıflar, zürri 

vakıflar ve avarız vakıflar” olarak üç gruba ayrılmıştır. Hayri vakıflar, vakfın mal ve gelirinin 

ihtiyaç sahibi herkese açık olduğu vakıf türüdür. Zürri vakıfların imkânlarından vakfedenin 

evlatları ve akrabaları yararlanabilmekteydi. Bazı zürri vakıflarda ise, vakfedenin evlatları ve 

hısımlarına öncelik tanınmış, sonrasında ise, muhtaç durumdaki herkesin vakfın imkânlarından 

yararlanmasına izin verilmiştir. Avarız vakıflar ise, vakfın gelirinin, mahalle ya da köy gibi belirli 

bir yerleşim yeri ihtiyaçları için tahsis edildiği vakıf türüdür (Çınar, 2016: 828). 

 

Osmanlı Devleti’nde eğitim, sağlık, dini ve kültürel faaliyetler için gerekli maddi kaynak, 

merkezi bütçe yerine vakıflar aracılığıyla karşılanmaktaydı. Dolayısıyla vakıflar, ekonomik açıdan 

yatırımın cazip olmadığı sosyal hizmet faaliyetlerin finansmanında önemli bir rol oynamıştır 

(Sırım, 2017: 184). 

 

c. Dini Kurallar 

 

Osmanlı Devleti’nde sosyal güvenliğin temin edilmesinde dini eksenli sosyal yardımların 

rolü büyüktür. Söz konusu yardımlar, islâm dinin emrettiği ve dini kurallar çerçevesinde yapılan 

kurban kesme, adak, zekât, fitre ve kefaretler ile çeşitli bağış ve sadakalar aracılığı ile toplum 

içerisindeki zengin kişilerden dar gelirlilere ve muhtaç durumdaki kişilere yapılan nakdi ve ayni 

transferlerdir (Şen, 2002a: 38). 

 

Osmanlı Devleti’ndeki yardımlaşma sisteminin üçüncü ayağını oluşturan dini kurallar 

kapsamında yapılan yardımların başında zekât ve fitre gelmektedir. Zekât ve fitrenin yanı sıra 

toplum içerisindeki nispeten yüksek gelirli kişilerin, muhtaç durumdaki kişilere yaptığı bağış, 

sadaka, adak, kefaret, kurban adı altında da sosyal yardımlar da söz konusudur. Kuran’da 
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yoksulları doyurmak ve destek olmak, zekât ve sadaka vermek emredilmiş ve bu konuda tehdit ve 

teşviklere sıkça yer verilmiştir. (Zengin vd., 2012: 135).  

 

Zekât, kişinin borcu çıktıktan sonra kalan malı olarak tanımlanabilecek “nisap miktarı” 

içinden yoksul durumdaki kişilere verdiği mal miktarını ifade eder. Zekâtın, sözlük anlamı ise 

“Allah’ın bereketi ile hasıl olan artış”tır. Bir mali yardım olarak zekâta bu adın verilmesinin sebebi 

malda bereketlenme ümidi ile kişinin nefsini temizlemesi arzusudur (Duman, 2018: 57-58). 

 

Zekât; islâm dininin temel ibadetlerinden biri olup, oruç ibadetinden sonra farz kılınmıştır. 

Zekât, farz bir ibadet olmasının yanında; toplumdaki farklı sınıflar arasında bir köprü görevi 

görmesi ve sosyal güvenliği sağlayan etkin bir kurum olması gibi özelliklere sahiptir. Zekât, zengin 

ve fakir sınıflar arasındaki yardımlaşmanın ibadet halini almış şeklidir. (Dalgın; 2004: 44). 

 

Zekâtın mali bir ibadet olarak kabul edilmesi, onu bir yönüyle ibadet, diğer bir yönüyle de 

vergi olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu açıdan, zekât bir taraftan mali bir vergi, 

diğer taraftan da muhtaç durumdaki kişiler için yapılan bir nevi sosyal yardım olarak sosyo-

ekonomik bir kimliğe sahiptir (Çalık, 2016: 62).  

 

Fitre, sosyal güvenlik bakımından zekâttan farklı değildir. Fitrede mükellef, zekâtta olduğu 

gibi belirli bir asgari hayat standardının üstünde kalan kimselerdir. Ancak hane halkı içinde fert 

başına ödenmesi fitreyi zekâttan farklı kılmakta ve bu özelliği onu baş vergilerine 

yaklaştırmaktadır. (Yazgan, 2008: 38). 

 

Osmanlı Devleti’nde sosyal sigorta kurumlarının ilk örneklerini “lonca” adındaki “orta” ve 

“teavün” sandıkları oluşturmaktadır. Loncalar, esnaf ve zanaatkârların kendi meslek üyeleri 

arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuşlardır (Alper, 2019: 247). Söz 

konusu sandıkların temel finansman kaynağı, lonca mensubu esnafın (işçi ve işverenlerden) eşit 

miktarda (gelirlerinin %1’i oranında) alınan haftalık ya da aidatlardan oluşmuştur. Ayrıca, yapılan 

bağışlar ile kalfalığa ve ustalığa yükselmede para ve harçlar da gelir olarak gelir kaynakları 

arasında yer almıştır (Şen, 2002b: 12). 

 

Gelirin esas olarak yalnız emek faktörüne bağlı olduğu ve Osmanlı Devleti’nde yaygın bir 

sektör olan el sanatlarında çalışma gücünün kaybı ya da ölümü halinde aile doğrudan gelir kaybına 

uğramaktaydı. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde kurulan ahi teşkilatı ve lonca gibi esnaf birlikleri, 

dayanışma sandığı görevi görerek üyelerine belirli risklere karşı güvenlik sağlamak amacı 

gütmüşledir (Şen, 2002a: 23). Ancak, bu birliklerin öncelikle kendi mensuplarına yardım etmeleri 

sosyal yardımların herkesi kapsama özelliğinden uzaktır (Zengin vd., 2012: 135). 
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Tanzimat sonrası dönemde, kamuda çalışanlar için özellikle yaşlılık tehlikesine karşı 

oluşturulan ve sosyal sigorta fonksiyonu gören belli başlı kurumlar şunlardır (Alper, 2019: 250): 

 

 Askeri Tekaüt Sandığı (1866) 

 Sivil Memurlar Emekli Sandığı (1881) 

 Seyri Sefain Tekaüt Sandığı (1890) 

 Askeri ve Mülki Tekaüt sandıkları (1909) 

 Şirketi Hayriye Tekaüt Sandığı (1917) 

 

Osmanlı Devleti’nde primli sosyal sigorta rejiminin ilk uygulaması Askeri Tekaüt Sandığı ile 

gerçekleşmiştir Buna göre, tüm asker sınıfı ve zabitlerin maaşlarından %2 kesinti yapılması, ayrıca 

Nizamiye Hazinesi’nin de sandığa %2 katkı sağlaması kararlaştırılmıştır. İşçiler için ise, 1875’te 

çıkarılan ve Tersane-i Amire’de sürekli olarak çalışan işçiler ile işçilerin dul ve yetimlerini 

kapsayan “Tersane-i Amire’de Müstahdem Amele-i Daimenin Mütekaidini ile Bunların Eytam ve 

Eramiline Tahsis Olunacak Maaşat Hakkında Nizamname” primli sosyal sigorta sisteminin ilk 

uygulamasını oluşturmaktadır. Bu uygulamada, işçi ve emeklilere ödenen maaşlardan %2 kesinti 

yapılması (daha sonra %8’e yükseltilmiştir) ve bu kesintilerin Amele Sandığı’nda toplanarak 

Askeri Eytam Sandığı hükümlerine göre kullanılması kararlaştırılmıştır (Orhan, 2015: 204).  

 

2.6. Dünya Genelinde Sosyal Koruma Uygulamaları 

 

ILO tarafından yayınlanan Dünya Sosyal Koruma Raporu 2020 – 2022 adlı çalışmada dünya 

genelinde sosyal korumaya ilişkin mevcut durum ortaya koyulmuştur. Buna göre, sosyal güvenlik 

bir insan hakkı olmasına rağmen, dünyada en az bir sosyal koruma yardımı alabilen nüfusun oranı 

%46,9’dur. Diğer bir deyişle halen 4,1 milyar (%53,1) insan sosyal koruma kapsamı dışındadır. 

Ayrıca, dünya nüfusunun %30,6’sı her türlü yardımı içeren kapsamlı bir sosyal korumaya 

sahipken, 5,4 milyar kişi (%69,4) korunmamakta ya da kısmen korunmaktadır (ILO, 2021: 19). 

Sosyal koruma uygulamalarından yararlanan kişi sayısını daha açık bir şekilde görebilmek 

amacıyla hazırlanan Grafik 3’te, 2020 yılı veya en son ulaşılan yıl için risk gruplarına göre seçilmiş 

bölgelerdeki dünya nüfusunun sosyal koruma uygulamaları kapsamındaki dağılımı yer almaktadır.  
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Grafik 3: Dünyada Sosyal Koruma Uygulamalarından Yararlanan Nüfus  

 

 Kaynak: ILO, 2021: 20 
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Grafik 3 incelendiğinde, Avrupa ve Amerika kıtasında sosyal koruma uygulamalarından 

yararlanan nüfusun dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Söz konusu iki bölgede, 

sosyal koruma kapsamındaki yaşlıların oransal olarak yüksek oluşu dikkat çekmektedir. Afrika 

kıtasında en az bir sosyal koruma uygulamasından yararlanan nüfusun oransal olarak dünya 

ortalamasının gerisinde olduğu görülmektedir. Afrika’da, tüm risk grupları için sosyal koruma 

programlarından yararlanan nüfusun dünya ortalamasının gerisinde olması dikkat çekmektedir.  

Asya ve Pasifik Bölgesi ile Arap Ülkeleri’nde ise en az bir sosyal koruma programından yararlanan 

nüfusun dünya ortalamasının hemen gerisinde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, diğer 

programlara nazaran Asya ve Pasifik Bölgesi’nde yaşlılık, Arap Ülkeleri’nde ise malullük 

programından yararlanan nüfusun yüzdesinin yüksek oluşu öne çıkmaktadır.  

 

Yoksul ve muhtaç durumdaki kişilere yapılan ve katkıya dayalı olmayan nakdi nitelikteki 

sosyal güvenlik araçları (sosyal yardımlar) dünyada gittikçe artan bir eğilime sahiptir. Nakdi 

transferlerin artışı özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde belirgin durumdadır. Örneğin, 2010 

yılında kıtadaki ülkelerin yaklaşık yarısında (21 ülkede) koşulsuz nakit transferlerinden söz 

edilirken, bu rakam 2014 yılı itibarıyla iki katına yükselmiştir (World Bank, 2015: 7).  

 

Gelişmekte olan ülkeler bazında sosyal yardım araçlarına sahip ülke sayısı 2000 yılında 72 

iken, 2017 yılına gelindiğinde ülke sayısı 149’a yükselmiştir. Bu durum, dünyadaki hemen hemen 

her gelişmekte olan ülkenin söz konusu araçlara sahip olduğu anlamına gelmektedir. Avrupa, Orta 

Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin %97’si nakdi transferlere yer vermektedir. Diğer bölgeler ise 

bu gruba giderek yaklaşmaktadır. Küresel olarak bakıldığında, dünya ülkelerinin %77’si katkıya 

dayalı olmayan nakdi transferlere sahip iken, şarta bağlı nakdi transferlerde bu oran %42’dir. Okul 

beslenme programları sunan ülkelerin oranı %78, kamu istihdam programlarının ise %58’dir 

(World Bank, 2017: 1). 

 

Hükümetler, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluğu azaltmak amacıyla kamu sosyal 

harcamaları ve vergiler gibi mali araçlardan yararlanmaktadırlar. Bir ülkenin milli gelirinden kamu 

sosyal harcamalarına ayırdığı payın büyüklüğü, o ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren 

parametreler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, vatandaşların refahı ile sosyal refah 

devleti anlayışına verdiği önemin de önemli bir göstergesi konumundadır (Kayalıdere ve Şahin’den 

aktaran Kızıler, 2017: 91). 

 

Sosyal yardımlar, harcama açısından değerlendirildiğinde, harcamaların GSYH’ye oranı 

gelişmekte olan ülkelerde %1,54 seviyesindedir. Bölge bazında ise, gelişmekte olan Avrupa ve 

Orta Asya ülkelerinde sosyal yardım harcamalarının GSYH’ye oranı %2,2’dir. Sadece bu iki grup, 

dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Bu grubu sırasıyla %1,53 ile Sahra Altı Afrika, %1,5 

ile Latin Amerika, %1,1 ile Doğu Asya ve Pasifik, %1 ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve %0,9 ile 

de Güney Asya takip etmektedir. (World Bank, 2018: 16). 
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OECD genelinde kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye oranı 2009 yılından beri azalış 

göstermiş ve %20 seviyesine kadar gerilemiştir. Söz konusu harcamaların GSYH içindeki oranının 

en yüksek olduğu ülke %30’un biraz üzerinde bir oran ile ile Fransa olurken; Almanya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İtalya’da GSYH’nin 1/4’ünden fazlası kamu 

sosyal destek harcamalarına ayrılmaktadır. Kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye oranı içerisinde 

en büyük pay %7,8 ile emeklilik yardımlarına ait iken bunu %5,6 ile sağlık yardımları 

izlemektedir. Diğer taraftan; Şili, İrlanda, Kore, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika ve Türkiye’de 

söz konusu oran %15’in altındadır (OECD, 2020: 1); (OECD, 2021a). OECD ülkelerinde kamu 

sosyal harcamalarının yıllar itibarıyla değişimini inceleyebilmek amacıyla hazırlanan Tablo 10’da 

seçilmiş yıllar için kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye oranına yer verilmiştir.  

 

Tablo 10: OECD Ülkelerinde Seçilmiş Yıllarda Gerçekleşen Kamu Sosyal Harcamalarının GSYH’ye Oranı 

 
 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

2019 

veya 

son yıl 

ABD 12,86 12,59 13,20 14,94 14,12 15,49 19,10 18,54 18,71 

Almanya 21,79 22,23 21,35 25,25 25,47 26,38 26,05 25 25,88 

Avusturya 21,91 23,21 23,15 26,28 25,69 25,95 27,56 27,73 26,95 

Avustralya 10,26 12,08 13,14 16,91 18,24 16,69 16,56 18,48 16,71** 

Belçika 23,20 25,69 24,57 25,30 23,65 25,31 28,45 29,52 28,90 

Çekya - - 14,03 15,97 17,86 17,96 19,57 19,27 19,16 

Danimarka 20,26 19,16 21,95 25,51 23,77 25,20 29,64 29,87 28,30 

Estonya - - - - 13,91 12,84 17,99 17,15 17,69 

Finlandiya 17,76 21,68 23,33 28,84 22,62 23,93 27,36 30,51 29,13 

Fransa 20,14 25,34 24,40 28,49 27,71 28,83 31,08 31,79 30,99 

G. Kore - - 2,61 2,99 4,41 5,88 7,86 9,64 12,2 

Hollanda 22,96 23,48 23,68 22,08 19 19,92 17,47 17,60 16,08 

İngiltere 15,59 18,18 14,90 16,64 16,92 19,28 23,33 21,51 20,62 

İrlanda 15,66 20,37 16,84 17,54 12,76 15,38 23,78 14,87 13,36 

İspanya 14,94 17,09 19,14 20,63 19,46 20,48 24,90 24,70 24,67 

İsrail - - - 16,31 16,15 15,39 15,46 15,11 16,29 

İsveç 24,49 26,59 26,85 30,19 26,46 27,13 25,91 26,17 25,45 

İsviçre 12,74 13,36 12,99 14,82 14,81 16,13 15,72 16,61 16,65* 

İtalya 17,32 20,05 20,64 21,05 22,64 24,11 27 28,33 28,20 

İzlanda - - 13,27 14,73 14,50 15,83 16,44 15,08 17,41 

Japonya 9,98 10,81 10,91 13,23 15,35 17,10 21,16 22,31 22,32** 

Kanada 22 16,35 17,48 18,30 15,71 16,09 17,59 17,93 17,98* 

Kolombiya - - - - - - 12,99 14,16 13,08* 

Letonya - - - - 15,36 12,27 19,47 15,77 16,44 

Litvanya - - - - 15,38 13,68 19,47 15,94 16,70 

Lüksemburg 19,41 18,92 18,33 19,88 18,70 22,83 23,14 21,62 21,64 

Macaristan - - - - 20,09 21,86 23 20,44 18,10 

Meksika - 1,95 3,14 3,68 4,39 6,15 7,37 7,68 7,48 

Norveç 16,12 17,20 21,55 22,47 20,41 20,74 22,10 24,79 25,32 

Polonya - - 14,21 21,83 20,22 20,90 20,75 20,23 21,34 

Portekiz 9,51 9,83 12,23 16,02 18,48 22,30 24,52 24,05 22,61 

Slovakya - - - 18,24 17,46 15,33 17,42 17,23 17,67 

Slovenya - - - 5,68 22,10 21,52 23,36 22,65 21,11 

Şili - - 9,79 10,97 10,40 8,87 10,57 10,90 11,40 

Türkiye 2,25 1,95 3,80 3,37 7,55 10,09 12,34 11,57 11,91 
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Tablo 10: OECD Ülkelerinde Seçilmiş Yıllarda Gerçekleşen Kamu Sosyal Harcamalarının GSYH’ye 

Oranı (Devamı) 

 
 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

2019 

veya 

son yıl 

Yeni Zelanda 16,31 16,41 20,44 17,85 18,41 18,01 20,63 19,36 19,39* 

Yunanistan 9,86 15,37 15,72 16,6 17,77 19,53 24,81 25,38 24,02 

OECD Ort. 14,51 16,07 16,53 18,17 17,51 18,28 20,57 20,23 20,03 

* 2018 yılı verileri, ** 2017 yılı verileri 

          Kaynak: Data OECD, 2021a 

 

Tablo 10 incelendiğinde, 1980 yılına göre, sosyal yardımların GSYH’ye oranının OECD 

ortalaması dikkate alındığında yıllar itibarıyla artış gösterdiği ve 2010 yılından itibaren azalmaya 

başladığı görülmektedir. 2019 yılı itibarıyla ise, 1980 yılına göre birçok ülkede sosyal yardım 

harcamalarının GSYH’ye oranı artış göstermiştir. 2018 yılında OECD ülkelerinden İsveç, Kanada, 

Slovenya, Hollanda ve İrlanda’da kamu sosyal harcamaları 1980 yılına göre azalış göstermiştir. Bu 

ülkelerden özellikle İrlanda’da dikkate değer bir azalış söz konusudur. Türkiye, Japonya, 

Finlandiya, Yunanistan ve Portekiz’de 1980 yılı baz alındığında kamu sosyal harcamalarının 

GSYH’ye oranının günümüzde önemli ölçüde artığı dikkat çekmektedir. 

 

İnsan sermayesi ve üretkenliğini artırabilmesi, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltabilmesi ve 

kapsayıcı büyümeye ve sosyal barışın inşasına katkıda bulunabilmesi nedeniyle herkesi kapsayan 

bir sosyal koruma, kalkınma gündeminin ön saflarında yer almaktadır. 100'den fazla gelişmekte 

olan ülke sosyal koruma sistemleri kurmakta ve faydaların yeni nüfus gruplarını kapsayacak 

şekilde yayılmasını izlemektedir. Kapsamın genişletilmesi, sosyal sigortanın kayıt dışı sektörü 

kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bunun sosyal yardımlarla desteklenmesi ile elde 

edilebilecektir. Mali konsolidasyon ve yetersiz reformlar gibi bazı kısa vadeli aksiliklere rağmen, 

ülkeler sosyal koruma kapsamının genişletilmesi, kamu sosyal sigortasının ve sosyal yardımın 

güçlendirilmesinde hızla ilerlemektedir (Ortiz, 2018: 34). 

 

2.7. Türkiye’de Sosyal Koruma Uygulamaları 

 

Hükümetler, kamu sosyal harcamaları ve vergiler vb. mali araçlar yoluyla gelir dağılımındaki 

eşitsizliği ve yoksulluğu önlemek gibi sosyal amaçlara ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda 

kamu sosyal harcamalarının kapsamını; sağlık, eğitim, sosyal güvenlik harcamaları, sosyal transfer 

harcamaları ve Türk bütçe sistemindeki ifadesi ile “sosyal koruma harcamaları” oluşturmaktadır. 

Sosyal koruma harcamaları; sağlık, engelli, yaşlılık, işsizlik, aile, çocuk, sosyal dışlanma vb. 

konularda yapılan harcamaları ifade etmektedir (Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 47). Türkiye’de 

sosyal amaçlara ulaşmada kamu sosyal transfer harcamaları vergilerle kıyaslandığında daha çok 

tercih edilen bir mali araç olarak öne çıkmaktadır (Kızıler, 2017: 92).  
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde izlediği devletçilik politikasına bağlı olarak 

dezavantajlı gruplar için kapsayıcı olmayan uygulamalar söz konusuyken, “sosyal devlet” ilkesinin 

1961 ve 1982 Anayasası’nda yer almasıyla birlikte devletin “sosyal” anlayışında önemli ve radikal 

değişimler meydana gelmiştir (Erkul ve Yıldırım, 2020: 186-187). 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan 1924 Anayasası sosyal devlet kavramından uzak bir 

anlayışa sahip olmakla birlikte, sağlık hizmetlerinin ve ilköğretimin ücretsiz sunulması anayasada 

yer alan az sayıdaki sosyal devlet uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra tüm dünyaya yayılan müdahaleci devlet anlayışından Türkiye de etkilenmiş ve 

bu dönemde Türkiye’de sosyal politikalar önem kazanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de gerçek 

anlamda sosyal devletten ancak 1961 Anayasasıyla birlikte söz edilebilir. 1961 Anayasasında 

sosyal devlet anlayışı bir ilke olarak yer almış ve buna bağlı olarak Türkiye’de sosyal devlet 

anlayışının benimsenmesi ve pratiğe dönüşmesi söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda, 1961 

Anayasası’nın 48. maddesinde “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 

sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurtmak Devletin görevidir” hükmü yer 

almıştır (Karaca ve Çam, 2019: 77).  

 

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nda da 1961 Anayasasında olduğu gibi birtakım 

sosyal ve ekonomik haklara yer verilmiştir (Karaca ve Çam, 2019: 77). Türkiye Cumhuriyeti 

devleti, 1982 Anayasasında yer alan aşağıdaki hükümler doğrultusunda sosyal bir devlet olarak 

nitelendirilmektedir. Buna göre (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982); 

 

 “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal 

adalet gereklerince yararlanarak … onurlu bir hayat sürdürme … hak ve yetkisine 

doğuştan sahiptir.” (Başlangıç hükümleri), 

 “Türkiye Cumhuriyeti, …  sosyal bir hukuk Devletidir.” (Madde 2), 

 “Devletin temel amaç ve görevleri, … toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; 

kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, … 

çalışmaktır.” (Madde 5), 

 “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal 

yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” (Madde 55), 

 “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” (Madde 60), 

 “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin 

amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 

getirir.” (Madde 65). 

 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasanın kendisine yüklediği sosyal devlet ilkesi 

doğrultusunda belirlenen sosyal amaçlara, kamu sosyal koruma harcamaları yoluyla ulaşabilmeyi 
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amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de sosyal koruma programları; sosyal sigortalar, sosyal 

yardımlar ve aktif işgücü piyasası uygulamaları olmak üzere üç temel programdan oluşmaktadır.  

 

2.7.1. Sosyal Sigorta Sistemi 

  

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin temel ayağını sosyal sigortalar oluşturmaktadır. 

Sistemin, sosyal sigorta ayağında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

olmak üzere iki temel sigorta kurumu yer almaktadır. Bu kurumlardan SGK, iş sözleşmesine bağlı 

olarak çalışan işçiler, kendi adına ve bağımsız çalışanlar ve kamu görevlilerinden oluşan 

sigortalılara; analık, hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük, ölüm ve genel 

sağlık sigortası ile sigortalılara sosyal güvenlik sağlamaktadır. İŞKUR ise, aktif istihdam 

politikalarının yanı sıra işsizlik sigortası uygulaması ile kapsam içerisindeki sigortalı kişilere destek 

sunmaktadır (Alper, 2019: 272).  

 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde zaman içerisinde çeşitli düzenlemeler 

gerçekleştirilmiş ve sistem, bugünkü halini almıştır. Bu bağlamda, 1999 yılında yürürlüğe giren 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’yla, işsizlik sigortası sistemi uygulamasına geçirilmiştir. 

Ayrıca, bu kanun ile birlikte yeni iş bulma uygulamalarının yanı sıra meslek geliştirme, edindirme 

ve yetiştirme eğitimleri de başlamıştır. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 

birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi uygulaması başlamıştır. Bu kanun ile birlikte olarak Bireysel 

Emeklilik Sistemi, SGK ve İŞKUR’a ilave olarak tamamlayıcı unsur olarak Türk Sosyal Sigorta 

Sistemi içerisinde yerini almıştır. 2006 yılında ise, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

ile kendi hesabına bağımsız çalışanları kapsayan Bağ-Kur, iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan 

işçileri kapsayan Sosyal Sigortalar Kurumu ve kamu görevlilerini kapsayan Emekli Sandığı 

programları, SGK çatısı altında birleşmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

(GSS) Kanunu ile de farklı sigorta rejimleri GSS içinde toplanmıştır (Cural, 2016: 695). 

 

2.7.1.1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

 

Türkiye’de Sosyal Sigorta Sisteminin özellikleri ve uygulamaları aşağıdaki gibidir 

(International Social Security Association, 2018: 365-370): 

 

 İlk Kanunlar: 1949 (yaşlılık), 1957 (yaşlılık, malullük, dul ve yetim) 

 Mevcut Kanunlar: 1964 (sosyal sigorta), 1971 (kendi işinde bağımsız çalışanlar), 1983 

(tarımda çalışanlar için sosyal sigorta), 2006 (Sosyal Güvenlik Kurumu), 2006 (Sosyal 

Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası) ve 2008 (Sosyal Güvenlik) 

 Program Türü: Sosyal Sigorta Sistemi 
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 Kapsamı: Memurlar dahil olmak üzere çalışan kişiler; kendi işinde çalışan kişiler; ve tam 

zamanlı ev işçileri. İstisnalar: Yarı zamanlı ev işçileri. Banka çalışanları, sigorta şirketleri, 

ticaret odaları ve borsalar için özel sistemler. Gönüllü kapsam mevcuttur. 

 Finansman Kaynağı: Sigortalı çalışanlar (aylık brüt kazancın %9’u), kendi işinde 

bağımsız çalışanlar (beyan edilen aylık brüt kazancın %20’si), işverenler (aylık brüt 

ücretin %11’i), devlet (toplanan mali katkıların %25’i, sistemin mali açığını finanse eder 

ve işveren olarak da katkı sağlar) 

 Sigorta Uygulamaları (Koç ve Akyol, 2017: 549):  

 Kısa Vadeli Sigortalar: Analık – Hastalık– Meslek Hastalığı– İş Kazası – Genel 

Sağlık Sigortası – İşsizlik Sigortası  

 Uzun Vadeli Sigortalar: Yaşlılık – Malullük – Ölüm 

 

2.7.1.2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

 

Türkiye’de işgücü piyasası politikalarının yürütülmesinin yanı sıra istihdamın korunması ve 

artırılması amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR’un, bu doğrultuda yürüttüğü işsizlik sigortası 

kapsamındaki uygulamaları aşağıdaki şekildedir (İŞKUR, 2019: 1-4; İŞKUR, t.y.): 

 

 İşsizlik Ödeneği: Çalışma arzu ve kapasitesine sahip olup, kendi kabahati dışında işsiz 

kalan sigortalılar; İŞKUR birimlerine başvurarak, kanunda belirtilen şartları taşımaları 

kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. 

 Kısa Çalışma Ödeneği: Genel ekonomik nedenler, sektörel veya bölgesel krizler ya da 

zaruri sebeplerden ötürü çalışanların işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 

azaltılması veya işyerinde faaliyetin geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan 

süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 

 Yarım Çalışma Ödeneği: Analık izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin 

yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin belirtilen şartları sağlamaları halinde 

çalışmadıkları süre için ödenek verilmektedir.  

 Ücret Garanti Fonu: Konkordato ilan edilmesi, aciz vesikası alınması, iflas veya iflasın 

ertelenmesinden ötürü işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi nedeniyle çalışanların 

ödenmeyen üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fonu’ndan ödenmektedir. 

 

2.7.2. Sosyal Yardım ve Hizmetler 

 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan günümüze dek siyasi, sosyal ve ekonomik krizler ile 

sıkça karşılaşmıştır. Bu krizler, gelir dağılımını bozmuş, yoksulluk, işsizlik ve refah kaybına yol 

açmıştır. Buna bağlı olarak, vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmek ve temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için devlet, sosyal yardımlara ihtiyaç duymuş ve bunun sonucunda sosyal politika 

aracı olarak sosyal yardım politikaları önem kazanmıştır (Yay, 2015: 21).  
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Türkiye'de merkezi ve kamu tarafından finanse edilen sosyal yardımların tarihi gelişimi 

incelendiğinde, engelli bireylere ve 65 yaş üstü vatandaşlara aylık nakdi yardımı içeren 2022 sayılı 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun (1976) ilk uygulama olarak dikkat çekmektedir (Dodurka, 2014: 2).  

 

1980’li yıllarda dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de neo-liberal politikalar 

çerçevesinde önemini yitiren sosyal refah devleti anlayışı ile birlikte sosyal yardımlar konusundaki 

sorumluluk daha çok belediyelere ve özel sektöre geçmiştir. Bununla birlikte, devlet yine de 

çıkarılan kanunlar ve çeşitli kurumlar aracılığı ile sosyal yardım alanında çeşitli adımlar atmıştır. 

Bu dönemde 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Kanun ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş; böylece korunmaya muhtaç durumdaki çocuklar için 

yürütülecek hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 

gerçekleştirilmiştir
8 
(Yay, 2015: 21-22). 

 

 Tarihte 24 Ocak kararları (1980) olarak bilinen süreç ile birlikte ücretlerin hızla düşmüş ve 

gelir dağılımı bozulmuştur. Bu durum, sosyal yardım programlarına yönelik eleştirileri artırmıştır. 

Bu gelişmelerin sonucunda, 29 Mayıs 1986'da kabul edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) 

kurulmuştur. Fonun amacı, sosyal güvenlik programı kapsamı dışında bulunan yoksul ve muhtaç 

durumdaki kişilere yardım temin etmek, sosyal adaleti iyileştirici tedbirler almak ve gelir 

dağılımını iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir (Aygen, 2017: 380).  

 

Sağlık hizmetlerine erişim, 1961 Anayasası ile temel bir insan hakkı olarak tanımlanmış ve 

buna bağlı olarak düşük gelirlilere karşılıksız sağlık hizmeti vermeye yönelik çok sayıda 

düzenleme yapılmıştır. 1961 yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 

Kanun” ile başlayan bu çalışmalar, 1992 yılında çıkarılan 3816 sayılı “Tedavi Giderlerinin Yeşil 

Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” ile oldukça kapsamlı hale 

gelmiştir (Tokol ve Alper, 2014: 227). Bu kanun ile birlikte sosyal güvence kapsamı dışında olan 

ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılama gücü olmayan kişilerin giderleri Devlet tarafından 

karşılanmaya başlanmıştır. Ayrıca, 1998 yılında 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin 

Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun ile de muhtaç durumdaki erbaş ve erlerin ailelerinin sağlık 

hizmetlerine ilişkin giderleri Devlet tarafından karşılanmaya başlamıştır (Yay, 2015: 22-23). 

 

Sosyal yardım programlarının geliştirilmesi ihtiyacına bağlı olarak, 2004 yılında çıkarılan 

5263 sayılı kanun ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca, kömür ve gıda yardımları ile sağlık ve eğitime yönelik şartlı nakit transferleri gibi yeni 

sosyal yardım uygulamaları faaliyete geçirilmiştir. Eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya 

                                                      
8 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2011 yılında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na (T.C. Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı) devredilmiştir. 
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yönelik olarak ücretsiz ders kitapları ve öğle yemekleri ile ulaşım desteklerini kapsayan eğitim 

programları uygulamaya girmiştir. 2005 yılında, yürürlüğe konulan Engelliler Hakkında Kanun ile 

birlikte de 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylıkları iyileştirilmiştir. Barınma 

yardımları 2006 yılında, sosyal konut programları ise 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. 2012 

yılında eşi vefat etmiş kadınlara, 2013 yılında ise zorunlu askerlik hizmetini ifa eden muhtaç asker 

ailelerine yönelik nakdi yardım sunana yeni programlar hayata geçirilmiştir (T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, 2017: 11-12). 

 

1990’lı yılların başından itibaren prim borçlarının affı, erken emeklilik yasaları ve gelir ve 

aylıkların artırılmasında sigortacılık prensiplerinden uzaklaşılması gibi başarısız uygulamalar Türk 

Sosyal Güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini bozmuş ve sistemde yeniden yapılanma zorunlu 

hale gelmiştir. Bu bağlamda, 2008 yılında yürürlüğe giren ve bütün sigorta mevzuatını birleştiren 

5501 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” sonrası yeşil kart uygulaması 

kaldırılmış ve genel sağlık sigortası içerisine dahil edilmiştir. Daha sonra, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı 2011 yılında kurulmuş ve primsiz ödemeler kapsamındaki sosyal hizmetler ile 

sosyal yardımlar tek çatı altında toplanmıştır (Alper ve Kılkış, 2017: 170). 

 

Türkiye’de farklı kurumlar tarafından sunulan sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak 

yardımların etkisini arttırmak amacıyla Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi uygulaması hayata 

geçirilmiştir. 2011 yılında uygulamaya konulan sistem ile yardım için başvuran kişilerin bilgileri 

tek bir veri tabanında toplanmaya başlanmıştır. Böylece, farklı kurumlardan mükerrer yardım 

alınmasının önüne geçilmiş, ayrıca ihtiyaçlı durumda olmamasına rağmen, yardım almak isteyen 

kişiler de engellenmiştir (Karagöl ve Dama, 2015: 18). 

 

Türkiye’de merkezi yönetim ve taşra teşkilatlarının yanı sıra yerel yönetimler ile sivil toplum 

kuruluşları da sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmaya yönelik birçok faaliyette 

bulunmaktadır. Türkiye’de sosyal yardım faaliyetleri temelde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
9
 

tarafından yürütülmektedir. Bunun yanında; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı ve 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından muhtaç durumdaki öğrencilere burs ve çeşitli eğitim desteği 

sağlanmaktadır. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından okullarda süt 

dağıtılmakta; belediyeler tarafından ise ihtiyaç sahibi bireylere gıda, giysi, yakacak gibi ayni ve 

nakdi yardımlar da yapılmaktadır (Ceren, 2017: 50). 

 

 

 

 

 

                                                      
9 2021 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak faaliyet 

göstermektedir. 
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2.7.2.1. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

  

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve 

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve 

Gaziler Genel Müdürlüğü yer almaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar ve Bakanlığı, 2017: 23-

29). 

 

Türkiye’de sosyal yardımlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet 

gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ile yürütülmektedir (Yay, 

2015: 24). SYDTF, sosyal yardımlar açısından merkezi devletin en önemli politika aracı olarak 

faaliyet göstermektedir (Haspolatlı, 2014: 8).  

 

SYDTF, 1986 yılında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 

faaliyet göstermeye başlamıştır. Fonun amacı, “fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan 

vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan 

kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde 

tevzi edilmesini sağlamak ile sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek” olarak ifade 

edilmiştir (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1986: Madde 1). 

 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü’nün taşradaki faaliyetleri, Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde oluşturulmuş Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yerine getirilmektedir (Tunç, 2015: 197). Tablo 

11’de T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programlarına 

yer verilmiştir.  

 

Tablo 11: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yürütülen Ana Gruplar Bazında Sosyal Yardım 

Programları 

Aile Yardımları Barınma 

Yardımları 

Eğitim Yardımları Sağlık Yardımları Engelli-Yaşlı 

Yardımları 

Doğum Yardımı Gıda 

Yardımları 

Şartlı Eğitim 

Yardımları 

Genel Sağlık Sigortası 

Prim Ödemeleri  

Yaşlı Aylığı 

 

Çoklu Doğum 

Yardımı 

Aşevleri  Yabancılara Yönelik 

Şartlı Eğitim Yardımı 

Şartlı Sağlık Yardımı 

(Sağlık ve Gebelik)  

Engelli Aylığı 

Eşi Vefat Etmiş 

Kadınlara Yönelik 

Düzenli Nakit 

Yardım Programı 

Barınma 

Yardımları  

Eğitim Materyali 

Yardımı 

Katılım Payı 

Ödemeleri  

Engelli Yakını 

Aylığı (18 

Yaşından küçük 

engelliler) 

Öksüz ve Yetim 

Yardımı  

Sosyal Konut 

Projesi 

Öğrenci Barınma-

Taşıma-Yemek 

Yardımı 

Kronik Hastalık 

Yardımı  

Yaşlı ve Engelli 

Bakım Projeleri 

Muhtaç Asker 

Ailelerine Yönelik 

Düzenli Nakit 

Yardım Programı 

Yakacak 

Yardımları 

Yurt Yapımı  Silikozis Hastalarına 

Yapılan Ödemeler 

Engelli İhtiyaç 

Yardımları 
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Tablo 11: T.C. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Tarafından Yürütülen Ana Gruplar Bazında Sosyal 

Yardım Programları (Devamı) 

Aile Yardımları Barınma 

Yardımları 

Eğitim Yardımları Sağlık Yardımları Engelli-Yaşlı 

Yardımları 

Muhtaç Asker 

Çocuğu Yardımı  

Elektrik 

Tüketim 

Desteği 

Yükseköğrenim 

Öğrencilerine Yönelik 

Yardımlar 

Kronik Hastalara 

Elektrik Tüketim 

Desteği  

- 

Terör Zararı 

Yardımları  

Sosyal Uyum 

Yardımı 

Muhtelif Eğitim 

Yardımları 

- - 

Afet-Acil Durum 

Yardımları  

- - - - 

İşe Yönlendirme 

Yardımı 

- - - - 

İşe Başlama 

Yardımı 

- - - - 

Şehit Yakınları ve 

Gazilere Yönelik 

Yardımlar 

- - - - 

 Kaynak: T.C. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, bakanlık bünyesinde; aile, barınma, sağlık, eğitim ile engelli ve 

yaşlı yardımları olmak üzere 5 başlık altında sosyal yardım hizmeti sunulmaktadır. Söz konusu 

yardımlar içerisinde aile yardımlarındaki program çeşitliliği dikkat çekmektedir. Engelli ve 

yaşlılara yönelik yardımlar ise en az çeşitliliğe sahip program olarak dikkat çekmektedir. 

 

Ayrıca Bakanlık, SYDF üzerinden vakıflara kaynak aktarımı yapmaktadır. Vakıflar özel 

hukuk tüzel kişisi niteliği taşımakta olup, Bakanlık ile aralarında ast-üst ilişkisi bulunmamaktadır. 

Burada vakıflar, kamu hizmeti vermekte ve yönetim bileşeni nedeniyle de yarı-kamusal niteliğe 

sahiptir (Kutlu:2015a: 193). 

 

2.7.2.2. T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

 

Oldukça geniş faaliyet alanına sahip Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bilim, kültür, 

sanat, sosyoloji, tarih, sağlık, eğitim, sosyal yardımlar, mimarlık ve şehircilik, çevre, yatırım ve 

istihdam, iktisat, idari, hukuki, finans gibi birçok alanda faaliyet yürütülmektedir (Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, 2018: 25). Bu bağlamda, sosyal yardım anlamında Vakıflar Genel Müdürlüğü 

bünyesinde; aşevi ve kuru gıda yardımları, muhtaç aylığı, vakıf evi ile burs hizmetleri 

verilmektedir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021b). Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 

sosyal yardımlar ve bu yardımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki şekildedir (Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, 2018: 25-28): 

 

 

 

 



 

97 

 Muhtaç Aylığı: Vakfiyelerde belirtilen hayır şartlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 

muhtaç durumdaki engelli bireyler ile yetimlere aylık tahsis edilmektedir.  

 Kuru Gıda ve Sıcak Yemek Hizmeti: Vakfiyelerde belirtilen hayır şartlarının 

gerçekleştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından gerekli görülen yerlerde aşevleri 

açılmaktadır. 

 Eğitim Yardımı (Burs) Hizmeti: Vakfiyelerde belirtilen hayır şartlarının 

gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı (burs) yapılmaktadır. 

 Vakıf Evinden Yararlandırma Hizmeti: Ankara’da bulunan Vakıf Evi’nde; ihtiyaç sahibi 

kişilere, öğrencilere, hasta ve refakatçilerine ücretsiz; kurum personeli, kurum dışı kamu 

personeli ve diğer kişilere ise ücretli olarak konaklama ve yemek hizmeti verilmektedir. 

 

Türkiye’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak; cemaat vakıfları, mazbut vakıflar, 

yabancı vakıflar, mülhak ve esnaf vakıfları ile Türk Medeni Kanunu’na bağlı vakıflar faaliyet 

göstermektedir. Söz konusu vakıfların temel özellikleri aşağıdaki şekildedir (Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, 2021c): 

 

 Cemaat Vakıfları: Cemaat Vakıfları, Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk 

vatandaşlarının kurduğu hayır kurumlarıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre belli bir 

cemaati desteklemek amacıyla vakıf kurulması mümkün değildir. Bu kapsamda yeni bir 

cemaat vakfının kurulması da hukuken mümkün olmamaktadır.  

 Mazbut Vakıflar: 737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Genel Müdürlükçe yönetilecek 

ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük 

tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce yönetilen vakıflar “Mazbut Vakıf” olarak adlandırılmaktadır. 

 Mülhak ve Esnaf Vakıfları: Vakıflar; Medeni Kanun’dan önce ve sonra kurulanlar 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu bakımdan Medeni Kanun’dan önce kurulan vakıflar 

mülhak vakıflar olarak adlandırılır. Mülhak vakıfların en önemli özelliği Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce yönetilen mazbut vakıflardan farklı olarak vakfın yönetiminin 

vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş olmasıdır. 

 Türk Medeni Kanunu’na Tabi Yeni Vakıflar: Cumhuriyet kurulduktan sonra, kişilerin 

isteğine bağlı olarak kurulan vakıflardır. Bu vakıflar, mahkemeler tarafından kurulup, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenirler.  

 Yabancı Vakıflar: Yabancı vakıflar; yurtdışında kurulan ve Türkiye'de şube/temsilciliği 

olan vakıflardır. Bu vakıflara ait işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.  

 

2.7.2.3. Belediyeler 

 

Belediyeler, bir yandan eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kentsel ve sosyal hizmet 

talebi büyüyen nüfusun, diğer yandan da göçle kente gelen yoksul durumdaki kitlelerin 
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ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal politikalara daha fazla kaynak ayırmışlardır. Zaman içinde 

ortaya çıkan bu gelişmeler “Sosyal Belediyecilik” kavramını ortaya çıkarmıştır. Sosyal 

belediyecilik anlayışına bağlı olarak belediyeler; yerel kalkınma, istihdamı arttırma ve işsizlikle 

mücadelenin yanı sıra sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmet alanlarda giderek artan bir görev 

üstlenmişlerdir (Pektaş, 2010: 12-13). 

 

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra gelirleri artan bazı belediyeler, kentsel ve sosyal hizmet 

talebi artan nüfusa karşı sosyal yardım ve hizmetlerini arttırmışlardır. Bu bağlamda, 1990’lı 

yıllardan sonra belediyelerin sunduğu sosyal yardımlar hem hizmeti sunan belediye sayısı 

açısından hem de tür, nitelik ve kapsam olarak artış göstermiştir (Şataf ve Mermer, 2017: 24).  

 

Belediyelerin yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklar yıllar itibarıyla çeşitlenmekte 

ve giderek daha fazla sosyal boyutlu hizmetler haline gelmektedir. Bu bağlamda, sağlık tesislerinin 

açılması, eğitim kurumlarının desteklenmesi, çevre ve çevre sağlığına yönelik uygulamalar, 

kültürel etkinlikler, yerel halka meslek ve beceri kazandırma faaliyetleri, kadın ve çocuklar için 

koruma evleri açılması ve yoksullar için konut üretimi gibi hizmetler, belediyeler arasında giderek 

yaygınlaşmıştır. Söz konusu hizmetler, belediyeleri, yerel ölçekte ve sosyal refahın sağlanmasında 

etkin kuruluşlar olarak öne çıkarmaktadır (Negiz, 2011: 325-326). Türkiye’de belediyeler, sosyal 

belediyecilik kapsamında aşağıdaki gruplara yönelik çeşitli faaliyetler yürütmektedir (Toprak ve 

Şataf, 2017: 66-70):  

 

 Çocuklar için: Kreş, yuva, parklar, yaz okulları, çocuk merkezleri vb.;  

 Gençler için: Gençlik merkezleri, sosyal tesisler, burs ve yurt temini, indirimli ulaşım vb.;  

Yaşlılar için: Huzurevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım 

hizmetleri, ücretsiz ulaşım vb.;  

Engelliler için: Rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri, belediye otobüslerinin 

ücretsiz ya da indirimli olması vb.; 

Kadınlar için: Danışmanlık hizmetleri, kadın ve aile sağlığı merkezleri, meslek ve el 

sanatları kursları;  

Yoksullar için: Toplu nikah ve sünnet törenleri, genel ağız sağlık taraması ile bunların 

yanında çeşitli nakdi ve ayni yardımlar vb.;  

İşsizler için: Meslek/sanat edindirme ve el beceri kurslarının yanı sıra özellikle kadınların 

ilgi gösterdiği el beceri kurslarında üretilen ürünlerin belediyelerin satış merkezilerinde 

satılması imkânı vb.;  

Afetzedeler için: Yiyecek, giyecek, ısınma, geçici barınma, gezici aşevi, gezici ekmek 

yapım aracı temini vb. faaliyetler. 

 

Belediyeler, faaliyetlerini merkezi bütçeden ayrı kendi bütçeleri aracılığı ile yürütmektedir. 

Her belediyenin kendine ait ayrı bir bütçesi vardır. Bu bağlamda, her belediye kendi öncelikleri 
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doğrultusunda sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Belediyelerin, sosyal yardım 

konusunda merkezi yönetimden ayrı faaliyet sürdürmeleri uygulamada her iki idari yapının 

birbirinden ayrı yardım yapmalarına neden olmaktadır. Bu durum, sosyal yardımlardan mükerrer 

faydalanma gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.  

  

2.7.2.4. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 

 

KYK’nın görev tanımı 6761 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da “Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören 

öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim 

öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmak” şeklinde 

belirtilmiştir (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, 2016: Madde 2). Ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan 

vakıflar ile kamuya yararlı dernekler tarafından işletilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarında barınan 

öğrencilere “beslenme ve barınma yardımı” yapılmasına ilişkin hüküm, kurumun görevlerine 

eklenmiştir (KYK, 2018: 4). Bu doğrultuda KYK’nın yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik 

yaptığı hizmetler aşağıdaki sıralanmıştır (KYK, 2018: 65-83): 

 

 Kredi ve Burs Hizmetleri: KYK tarafından, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi 

verilmektedir. Kurum, 2004 yılından itibaren de isteyen öğrencilere kredi ve başarı ve 

ihtiyaç durumuna göre burs imkânı sağlamaktadır. 5102 sayılı Kanun ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının doğrudan burs vermeleri sonlandırılmış ve bu yetki KYK’ya 

verilmiştir. 

 Yurt Hizmetleri: Kurumun, yurt hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerin 

başvuruları kapasite doğrultusunda karşılanmaktadır. 

 Öğrenci Beslenme Yardımları: Kuruma bağlı yurtlarda barınan öğrencilere piyasadan 

daha uygun fiyata yemek hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca, aynı statüye göre ayakkabı 

tamiri, kuru temizleme, kırtasiye, fotokopi, terzi, kuaför, berber, çamaşırhane, vb. 

hizmetler de sunulmaktadır. 

 Eğitim Faaliyetleri, Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler: Bu kapsamda; geziler, 

konferanslar, dil, müzik ve sanat kursları, din ve değerler eğitimi, sosyal sorumluluk 

projeleri, sportif turnuvalar ile insan-toplum, din ve edebiyat atölye faaliyetleri 

sunulmaktadır. 

 

2.7.2.5. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 

 

Millî Eğitim Bakanlığı, 1982 yılından itibaren ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve parasız 

yatılılık hizmeti vermektedir (Türkoğlu, 2013: 295).  Zaman içinde Millî Eğitim Bakanlığı 
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tarafından sosyal yardım amacıyla sunulan hizmetlerin kapsamı genişlemiş ve 2016 yılında 

çıkarılan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar 

ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar 

düzenlenerek güncel hale getirilmiştir. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından verilen 

yardımlar aşağıda belirtilmiştir:  

 

 Ücretsiz Ders Kitabı: Bakanlığa bağlı kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, özel 

eğitim gerektiren öğrencilerin, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin ders kitapları, 

eğitim- öğretim araç ve gereçleri ile Millî Eğitime bağlı açık öğretim öğrencilerinin ders 

notları ve okur – yazar olmayan vatandaşlar için eğitim araçları bedelsiz olarak 

sunulmaktadır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2021). 

 Taşımalı Eğitim: Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun 

kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarına devam eden 

öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşıma 

yoluyla eğitime erişimleri sağlanmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla 

Eğitime Erişim Yönetmeliği, 2014: Madde 1). 

 Burs: Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere burs 

imkânı sağlanmaktadır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2018: 98). 

 Yatılılık: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından imam hatip ve özel eğitim dahil ortaokul 5-8. 

sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9-12. sınıfları için parasız yatılı eğitim 

imkânı sunulmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, 

Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, 2016: 11). 

 

2.7.2.6. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 

Bakanlık bünyesinde “Okul Sütü Programı” ile okullarda ücretsiz süt dağıtılmaktadır. Bu 

uygulama, anasınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren 

uygulanmaktadır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018: 77). 

 

2.7.3. İşgücü Piyasası Uygulamaları 

 

Vatandaşlarını işsizliğin olumsuz etkilerinden korumak, devletlerin günümüzdeki en temel 

görevlerinden birini oluşturmaktadır. Bu konuda, siyasi otorite istihdam olanaklarını oluşturmakla 

görevli kılınmıştır. Siyasi otorite, kendisine yüklenen bu görev doğrultusunda iş gücü piyasalarına 

müdahale ederek işsizliği veya işsizliğin neden olduğu olumsuz etkileri önlemeye çalışmaktadır. Bu 

amaçla, siyasi otoritenin uygulayacağı aktif istihdam politikaları işsizliğe neden olan sebepleri 

ortadan kaldırmaya yönelik önlem ve faaliyetleri ifade ederken, pasif istihdam politikaları ise, 

işsizliğin etkilerini tazmin etmeye yönelik uygulamaları ifade eder (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 486). 
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İş Kurumu, Türkiye’de 1946 yılında işgücü piyasasında iş ve işçi arayanlara aracılık etmek 

amacıyla kurulmuştur. Kurumun, 2003 yılında kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 

ile görev ve sorumlulukları genişletilmiştir. Bu kanun ile birlikte Türkiye İş Kurumu, iş ve işçi 

bulma faaliyetlerinin yanında, aktif ve pasif iş gücü piyasası politikalarını da uygulayan bir kurum 

haline gelmiştir (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 491).  

  

2.7.3.1. Aktif İşgücü Piyasası Uygulamaları 

 

Dünya genelinde işsizlikle mücadele konusunda 1980 yılına kadar pasif politikalar izlenirken, 

1980’li yılların başından itibaren yapısal işsizliğin öne çıkmasıyla birlikte işgücünün niteliklerini 

ve istihdamı artırmaya yönelik olarak aktif politikalar da uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de 

2000’li yılların başından itibaren özellikle İŞKUR’un yeniden yapılandırılmasıyla birlikte aktif 

işgücü piyasası politikaları önem kazanmıştır (Şen, 2019: 172). Türkiye’de İŞKUR bünyesinde 

yürütülen aktif işgücü piyasası uygulamaları aşağıdaki şekildedir (Şahin vd., 2019: 165-166; 

Kasapoğlu ve Murat, 2018: 487-490; Şen, 2019: 186-198): 

 

 Genel İstihdam Hizmetleri: İş arama ve bulma sürecini kolaylaştırmak ve işsiz kalınan 

süreyi kısaltmayı amaçlayan İŞKUR, Türkiye’de işgücü piyasasında iş arayan ile işçi 

arayanın buluşturulması hizmetini yerine getirmektedir.  

 Toplum Yararına Programlar: İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. Söz konusu 

programlar, istihdam edilemeyen işsizlerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden 

uzaklaşmalarının önüne geçmeyi, işgücü piyasasına uyumlarını artırmayı ve geçici gelir 

desteği sunmayı amaçlar. 

 İşbaşı Eğitim Programları: İstihdam garantili/garantisiz mesleki eğitim kursları ve işbaşı 

eğitim programları gibi İŞKUR tarafından katılımcıların beceri düzeylerini geliştirerek 

istihdam edilme olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen programlardır.  

 Girişimcilik Eğitim Programları: KOSGEB ile birlikte yapılan iş birliği kapsamında 

İŞKUR’a kayıtlı kişilere yönelik olarak düzenlenen ve kişilerin kendi işlerini kurması ve 

geliştirmesi amacıyla düzenlenen programlardır. 

 Mesleki Eğitim Programları: Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri ve işbaşı 

eğitim programlarını kapsar. 

 

2.7.3.2. Pasif İşgücü Piyasası Uygulamaları 

 

Çalışma hayatı içerisinde işsizlik kavramı her zaman var olmuş ve işsizlikle mücadelede 

hiçbir zaman tam başarı elde edilememiştir. Bu nedenle, işsizliği tamamen ortadan kaldırmaya 

çalışmak yerine, işsizliğin neden olduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik çabalar işsizlikle 

mücadelede tercih edilen uygulamalar olarak öne çıkmıştır. Pasif işgücü piyasası politikaları, 

işsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz sonuçları gidermeyi amaçlayan ve işsiz kalan bireylere 
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asgari düzeyde de olsa bir gelir güvencesi sağlamayı amaçlayan politikalar olarak tanımlanabilir 

(Şen, 2019: 172-173). 

 

Pasif işgücü piyasası politikalarının türleri çeşitli olup, söz konusu politikaların uygulamaları 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir (Kocabaş ve Canbey Özgüler, 2019: 268). Bu bağlamda, 

pasif işgücü piyasası politikalarının Türkiye’deki uygulamaları aşağıdaki şekildedir (Bayraktar ve 

Yaşarlar, 2017: 2; İŞKUR, 2018; Şen, 2019: 186-198): 

 

 İşsizlik Sigortası Fonu: Sigortalı olarak çalışan ve işlerini kaybetmeleri nedeniyle gelir 

kaybı yaşayan kişilerin söz konusu kaybı belirli bir süre ve miktarda karşılamayı amaçlar. 

 Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesinin işveren tarafından kanunda belirtilen nedenler 

haricinde feshedilmesi halinde en az 1 yıl kıdemi olan işçiye çalıştığı her yıl için 30 

günlük ücret tutarında tazminatın işveren tarafından ödenmesi uygulamasıdır. 

 Ücret Garanti Fonu: Fon, işverenin çalışanların ücretlerini ödeme güçlüğüne düşmesi 

durumunda çalışanların üç aylık ücret alacaklarının ödenmesini sağlar.  

 Kısa Çalışma Ödeneği: Ekonomik kriz veya zaruri sebepler sonucu işyerindeki 

faaliyetlerin tamamen veya kısmen durdurulmasına bağlı olarak çalışanlara boşta 

kaldıkları dönem için gelir desteği sunulur. 

 İhbar Tazminatı: İşverenin, iş sözleşmesinin haklı fesih nedenleri dışında bir nedenle 

işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdeme göre öngörülen fesih bildirim sürelerine 

uyması ya da fesih bildirim sürelerine ait ücreti peşin olarak vermesi gerekmektedir. 

 İş Kaybı Tazminatı: Bir işyerinde çalışırken, çalışma isteği ve kapasitesi olmasına 

rağmen kendi kusuru olmaksızın işini kaybeden çalışanların işsiz kalmaları sonucu 

karşılaştıkları gelir kaybı belli süre ve ölçüde karşılanır. 

 Yarım Çalışma Ödeneği: Analık izninin bitimi sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı 

kadar ücretsiz izin verilmiş olan çalışanların istenen şartları sağlamaları durumunda 

çalışmadıkları süre kapsamında verilen ödenektir.  

 Esnaf Ahilik Sandığı: Kendi adına çalışanların işlerini kaybetmeleri sonucu 

uğrayacakları gelir kaybını telafi edebilmek amacıyla “esnaf ve ahilik sandığı” uygulaması 

yapılan düzenleme ile işsizlik sigortası kanununa eklenmiştir. 

 

2.7.4. Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamaları 

 

Değişen dünya anlayışına bağlı olarak, 1945’li yıllardan itibaren, başta sosyal güvenlik ve 

sağlık harcamaları olmak üzere, sosyal nitelikli harcamaların hemen her ülkede artma eğilimi 

gösterdiğini söylemek mümkündür. Bunun sonucunda, kamu sosyal harcamalarının GSMH 

içerisindeki payının sürekli olarak arttığı da söylenebilir. Bir ülkede milli gelir içinde sosyal refah 

harcamalarına ayrılan payın büyüklüğünün, o ülkenin gelişmişlik seviyesinin önemli bir 
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göstergesidir. Ayrıca, bu durum ülke vatandaşlarının refahı ile sosyal refah devleti anlayışına 

verilen önemi gösterir (Özdemir, 2005: 164).  

 

Türkiye, nispeten zayıf bir sosyal refah devleti özellikleri göstermesine rağmen bütçeden 

sosyal harcamalara ayrılan payın yıllar itibarıyla arttığını söylemek mümkündür. Söz konusu artış, 

bütün dünyada hâkim olan ve Türkiye’yi de etkisine alan sosyal harcamaların azaltılması 

anlayışının yoğun olduğu 1980’li yıllarda da sürmüştür (Özdemir, 2005: 164). Sosyal devlet 

kimliğine 1961 anayasası ile birlikte kavuşan Türkiye, özellikle 24 Ocak 1980’de almış olduğu 

kararlarla yönünü neo-liberal eksene çevirmiş ve dışa açık büyümenin yanı sıra serbest piyasa 

anlayışına yönelmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan sosyo-ekonomik ve politik sorunlar ise sosyal 

harcamalarla giderilmek istenmiştir (Öztürk, 2020: 499). 

 

Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının yıllar itibarıyla seyrini ve dünyadaki yerini 

görebilmek amacıyla hazırlanan Grafik 4’te 5’er yıllık dönemler itibarıyla Türkiye ve OECD 

ortalaması alınarak kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye oranına yer verilmiştir.  

 

Grafik 4: Yıllar İtibariyle Kamu Sosyal Harcamalarının GSYH’ye Oranı: Türkiye ve OECD 

Ortalaması 

 

Kaynak: Data OECD, 2021a 

 

Grafik 4 incelendiğinde gerek Türkiye’de gerekse OECD ülkelerinde sosyal koruma 

harcamalarının GSYH’ye oranının 2010 yılına kadar artış gösterdiği, bu dönemden sonra ise 

azalmaya başladığı görülmektedir. Türkiye’de 1980 yılında kamu sosyal koruma harcamalarının 

GSYH’ye oranı, OECD ortalamasının yaklaşık 12 puan altında gerçekleşmiş iken, 2019 yılı 

itibarıyla bu farkın 8 puana kadar gerilediği görülmektedir. Türkiye’de 1980-2018 yılları arasında 
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kamu eliyle yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı, OECD’nin SOCX 

sınıflandırma türüne göre Tablo 12’de verilmiştir.  

 

Tablo 12: Türkiye’de Yapılan Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının GSYH’ye Oranı (1980-2018) 

Yıllar 

Toplam 

Yardım. 

Nakdi 

Yardım. 

Ayni 

Yardım. 

Yaşlı-

Dul/Yetim 

Yardım. 

Malullük 

Yardım. 

Sağlık 

Yardım. 

Aile 

Yardım. 

İşsizlik 

Yardım. 

Aktif 

İşgücü 

Uyg. 

Diğer 

Yardım. 

1980 2,25 1,32 0,92 0,30 0,33 0,69 0,63 0,29 0,00 0,01 

1981 1,65 1,21 0,44 0,29 0,25 0,28 0,55 0,27 0,00 0,01 

1982 1,79 1,23 0,56 0,27 0,23 0,42 0,57 0,29 0,00 0,01 

1983 1,85 1,35 0,50 0,33 0,22 0,37 0,60 0,32 0,00 0,01 

1984 2,22 1,24 0,98 0,30 0,17 0,89 0,55 0,30 0,00 0,01 

1985 1,95 1,16 0,79 0,28 0,14 0,72 0,52 0,28 0,00 0,02 

1986 2,10 1,23 0,79 0,26 0,13 0,73 0,54 0,29 0,08 0,07 

1987 2,19 1,33 0,75 0,27 0,13 0,70 0,58 0,30 0,11 0,10 

1988 2,56 1,41 1,07 0,27 0,14 1,02 0,63 0,32 0,08 0,09 

1989 3,09 1,66 1,34 0,35 0,13 1,29 0,76 0,36 0,09 0,11 

1990 3,80 2,25 1,53 0,72 0,17 1,47 0,90 0,43 0,01 0,11 

1991 4,06 2,23 1,81 0,52 0,19 1,75 0,92 0,53 0,01 0,13 

1992 4,17 2,17 1,99 0,57 0,28 1,84 0,86 0,49 0,01 0,12 

1993 3,97 2,05 1,92 0,59 0,23 1,79 0,73 0,48 0,01 0,15 

1994 3,64 1,70 1,93 0,59 0,21 1,81 0,34 0,52 0,01 0,17 

1995 3,37 1,53 1,83 0,60 0,18 1,72 0,24 0,49 0,01 0,12 

1996 4,59 2,47 2,05 0,67 0,16 1,96 0,85 0,77 0,07 0,10 

1997 4,85 2,46 2,32 0,85 0,19 2,19 0,83 0,60 0,07 0,11 

1998 5,02 2,28 2,64 0,77 0,24 2,52 0,71 0,47 0,10 0,21 

1999 5,73 2,82 2,82 0,93 0,27 2,68 0,79 0,64 0,09 0,33 

2000 7,55 4,41 3,16 3,93 0,21 2,85 0,21 0,01 0,01 0,34 

2001 8,23 4,78 3,48 4,36 0,21 3,31 0,22 0,01 0,00 0,12 

2002 8,80 5,09 3,74 4,65 0,22 3,57 0,23 0,02 0,01 0,11 

2003 9,76 5,99 3,80 5,56 0,22 3,60 0,23 0,03 0,01 0,12 

2004 10,05 6,33 3,75 5,87 0,21 3,56 0,23 0,05 0,01 0,13 

2005 10,09 6,58 3,57 6,07 0,21 3,35 0,27 0,06 0,01 0,12 

2006 10,36 6,65 3,76 6,14 0,22 3,57 0,25 0,07 0,01 0,11 

2007 10,91 7,08 3,89 6,52 0,26 3,63 0,32 0,06 0,01 0,11 

2008 11,11 7,01 4,15 6,54 0,25 3,82 0,30 0,07 0,01 0,12 

2009 13,02 8,18 4,89 7,54 0,35 4,46 0,34 0,17 0,02 0,14 

2010 12,34 8,00 4,37 7,45 0,37 3,94 0,32 0,12 0,03 0,12 

2011 11,86 7,71 4,19 7,17 0,41 3,71 0,33 0,11 0,02 0,11 

2012 12,00 7,93 4,11 7,33 0,45 3,55 0,36 0,13 0,03 0,16 

2013 11,80 7,82 4,03 7,22 0,45 3,45 0,38 0,12 0,02 0,16 

2014 11,70 7,78 3,95 7,18 0,45 3,37 0,37 0,14 0,02 0,16 

2015 11,57 7,81 3,80 7,13 0,43 3,23 0,38 0,20 0,02 0,17 

2016 12,64 8,56 4,06 7,76 0,52 3,38 0,47 0,30 0,02 0,20 

2017 12,11 8,14 3,95 7,41 0,48 3,72 0,48 0,26 0,02 0,19 

2018 11,87 8,03 3,84 7,31 0,40 3,27 0,46 0,28 - - 

2019 12,34 8,37 3,97 7,56 0,42 3,38 0,54 0,36 - - 

* Son iki yılın verileri TÜİK’ten elde edilmiştir. 

Kaynak: OECD, 2021b; TÜİK, 2020 
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Tablo 12 incelendiğinde, sosyal koruma harcamaları içerisinde yaşlı ve dul/yetimlere yönelik 

harcamaları ilk sırayı alırken, sağlık harcamaları ikinci sırada yer almaktadır. Yaşlı ve dul/yetim 

yardımlarının GSYH’ye oranı 2018 yılı itibarıyla %7 seviyesinde iken, ikinci sıradaki kamu sağlık 

harcamalarının oranı %3,3 seviyesindedir. Emeklilik ve sağlık harcamaları dışındaki yardımların 

payları oldukça az olmasına rağmen yine de yıllar itibarıyla artış eğiliminde oldukları dikkat 

çekmektedir. Bu noktada, 2018 yılı itibarıyla işsizlik ve malullük yardımları ile aktif işgücü 

uygulamalarının GSYH’ye oranı %1’den daha azdır. 

 

Sosyal yardımların ayni olarak mı yoksa nakdi olarak mı yapılması gerektiği üzerindeki 

tartışmalarda genel görüş yardımların nakdi olarak yapılmasının daha doğru olacağı noktasındadır. 

Yardımların ayni olarak yapılması üzerine yapılan eleştiriler, kişiyi yardım yapanın tercihlerine 

mahkûm bırakması noktasında ağırlık kazanmaktadır. Nakdi yardımların yardım yapılan kişiler 

tarafından amacı dışında kullanılması noktasında yapılan eleştirilerin haklılık payı olmakla birlikte, 

ayni yardımların yardımı alan kişilerce nakde çevrilip amaçları dışında kullanılması söz konusu 

olabilmektedir. Tablo 12 incelendiğinde, nakdi yardımların GSYH’ye oranının ayni yardımlardan 

daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre, Türkiye’de yapılan sosyal koruma harcamalarının 

literatüre uygun olarak çoğunlukla nakdi yardımlar şeklinde olduğu görülmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. TÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Ekonomik literatürde gelir dağılımındaki eşitsizliğin çözülemez bir sorun olmadığı 

yönündeki görüş genel kabul görmektedir. Buna göre, kaynakların yoksul kesime doğru; vergiler, 

sosyal transferler ve kamu hizmeti sunumuyla yeniden dağıtılmasında yetersiz veya verimsiz 

hükümet müdahalesi, çoğu OECD ülkesinde gelir eşitsizliğindeki artışın temel nedenini 

oluşturmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde, özellikle nakdi transferlerin toplumda 

nispeten zayıf gruplar arasında gelir yeterliliğini sağlamada kilit rol oynadığı sonucuna varılmıştır 

(d'Agostino vd., 2018: 2).  

 

Bir müdahale olmaksızın gelir dağılımında eşitsizliğin kendiliğinden gerçekleşmesi mümkün 

görülmemekte ve devlet, “sosyal devlet” anlayışı doğrultusunda gelir dağılımına müdahale 

etmektedir. Bu nedenle, kamu otoroitesi; doğrudan gelir transferleri, vergi indirimleri ve tarımsal 

ihracatı desteklemek gibi politikalar uygulayarak gelir dağılımına müdahale etmektedir. Devlet 

ayrıca, sosyal hizmetler harcamaları ve bu harcamaların finansmanı için toplanan kamu gelirleri 

yoluyla da gelir dağılımını etkilemektedir. Başta, gelir dağılımının bozuk olduğu gelişmekte olan 

ülkeler olmak üzere, gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik uygulamaların maliye politikası 

amaçları içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Erçakar ve Güvenoğlu, 

2018: 46). 

 

Hükümetlerin; sağlık, eğitim, işsizlik yardımları, çocuk ve aile yardımı ve emeklilik 

yardımları gibi sosyal transfer harcamalarının ekonomik ve sosyal eşitsizliği azaltmada bir araç 

olduğu kabul edilmektedir (Kozuharov ve Petkovski, 2018: 50). 

 

Hükümetler, vergi ve transfer sistemleri yoluyla özel sektör gelirlerindeki yüksek eşitsizliği 

ortadan kaldırmakta ve söz konusu iki mekanizma yoluyla daha eşit bir gelir dağılımını 

amaçlamaktadırlar. Bu amaçla kullanılan sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden dağıtım üzerindeki 

etkisi; işsizlik ödeneği, çocuk ve aile yardımı ve sosyal emeklilik ödeneği gibi transfer ödemeleri 

yoluyla yeniden dağıtım öncesi en düşük gelire sahip olanlara fayda sağlamak olurken, ikinci 

mekanizma olan vergilerde ise, çoğu zaman vergi sisteminde, yüksek gelire sahip olanlar, düşük 

gelirli olanlara oranla daha yüksek gelir vergileri öderler. Artan oranlı vergilendirme ile zengin ve 

yoksul haneler arasındaki açık daraltmakta ve gelir eşitsizliği azalmaktadır. Kısacası, gelirin 
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yeniden dağıtımında hükümetler tarafından kullanılan araçlardan sosyal transferler, yoksul kesime 

fayda sağlayarak gelirlerini artırırken, vergiler ise, zengin kesimin servetini azaltarak gelir 

dağılımındaki eşitsizliği gidermeye yardımcı olur (Luebker, 2011: 1). 

 

Sosyal koruma programlarının bölgesel ve makro düzeyde eşitsizlik üzerinde büyük etkileri 

olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal koruma politikaları, eşitsizlikleri azaltarak bireylerin 

fırsatlara eşit şekilde erişmesine katkıda bulunabilir. Bu sayede sosyal koruma programlarının gelir 

eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, sosyal koruma 

programlarının eşitsizlikleri azaltarak sosyal uyumu teşvik ettiği ve ekonomik büyüme üzerinde 

önemli bir dolaylı pozitif etkiye sahip olduğu söylenebilir (OECD, 2019b: 29).  

 

Sosyal güvenlik kurumları, bireylerin karşılaşması muhtemel sosyal risklere karşı gelir 

güvenliği sağlarken, yarattığı fon akımları ile de gelirin yeniden dağıtılmasına aracılık etmekte ve 

bu yönüyle bir kamu transfer aracı olarak öne çıkmaktadır. Fon akımları sayesinde çalışanlardan 

işsizler, yaşlılar ve maluller gibi bir kısım bireylere satın alma gücü sağlanırken, diğerlerinin satın 

alma gücü azalmaktadır (Durmaz, 2016: 156). 

 

Sosyal güvenlik harcamaları ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiye dair farklı görüşler de 

bulunmaktadır. Buna göre, bazı çalışmalarda sosyal güvenlik harcamalarının gelir dağılımını 

bozduğu ya da herhangi bir etkisinin bulunmadığı ileri sürülmüştür. Çalışmalarda, İskandinav 

sosyal güvenlik modeli uygulayan ülkelerde sosyal güvenlik harcamaları ile gelir dağılımı arasında 

doğru yönlü bir ilişki, liberal ve Türkiye gibi korporatist model uygulayan ülkelerde ise negatif 

yönlü bir ilişki olduğu savunulmuştur (Baylan, 2014: 171-172). 

 

Sosyal koruma programlarının eşitsizlikleri azaltmada etkili olduğunu söylemek mümkün 

olmakla birlikte, söz konusu yeniden dağıtım etkisi ülke yapısına ve program türüne bağlıdır. 

Sosyal sigorta yoluyla eşitsizliğin azaltılması, büyük ölçüde programların kapsadığı birey sayısı ile 

bağlantılıdır. Programların kapsama oranlarının yüksek olduğu orta ve yüksek gelirli ülkelerde, 

sosyal sigortanın gelir eşitsizliği üzerinde önemli bir etkisi vardır. Şöyle ki, Birleşmiş Milletler 

verilerine göre (2018); Doğu Avrupa ve Orta Asya'da sosyal sigorta yatırımları nedeniyle Gini 

katsayısı %16 oranında düşmüştür. Düşük gelirli ülkelerdeki sosyal koruma sistemleri daha fazla 

kayıt dışılık ve finansman eksikliği nedeniyle sınırlı bir kapsama sahiptir. Kapsamın düşük olması 

nedeniyle, Sahra altı Afrika ve Doğu Asya'daki sosyal yardım programlarının eşitsizlikleri 

azaltmada daha az etkili olduğu kanıtlanmıştır (OECD, 2019b: 29). 

 

Sosyal koruma programlarının, servetin yeniden dağıtımını sağlayarak ekonomik eşitsizliğin 

azalmasını sağladığı söylenebilir. Sosyal koruma programları yoluyla etkin bir yeniden dağıtım, 

ailelerin besleyici gıdaya, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişmesine yardımcı olarak ve yoksulluk 

tuzaklarından kaçınmak için gerekli insan sermayesini inşa ederek yoksulluk ve eşitsizliğin nesiller 
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arası aktarımını engelleyebilir. Gelişmiş ülkelerde sosyal korumanın gelir eşitsizliği üzerindeki 

etkisine ilişkin olumlu sonuçlar, gelişmekte olan ülkelere göre daha kolay elde edilebilir. Bunun 

nedenleri, gelişmekte olan ülkelerde; transferlerin boyutunun sınırlı olması, yetersiz kapsam ve 

vergi sisteminin azalan oranlı etkisi olarak görülmektedir (Mahmud ve Sharpe, 2021: 10). 

 

Hükümetler gelir dağılımını düzenlemek amacıyla çeşitli politikalar üretmektedirler. Bu 

doğrultuda, çalışmanın ölçeğini oluşturan Türkiye’de gelir dağılımını düzeltmek amacıyla aşağıda 

belirtilen politikalar uygulanmaktadır (Peçe vd., 2016: 139):  

 

 Ücret artışlarında, düşük dereceli çalışanların nispeten daha yüksek zam alması,  

 Kobilere yönelik teşvik paketleri ile yeni ve genç girişimcilerin desteklenmesi,  

 Çalışma gücünü kaybetmiş ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik sunulan sosyal 

yardım destek programları ve bu programlara aktarılan fonların arttırılması,  

 Asgari ücretin reel olarak artırılması,  

 İşsizlik sigortasının yanı sıra işsizliğin azaltılmasına yönelik uygulamalar 

 

Sosyal koruma, muhtaç durumdaki bireylere fayda sağlamanın yanı sıra toplumların refahını 

da artırır. Ekonomik krizler sırasında, özel harcamalar kısıldığında, sosyal koruma uygulamaları 

aracılığı ile artan kamu harcamaları, ekonomileri ve istihdamı canlandırmada hayati önem 

taşımaktadır. Sosyal koruma programlarının etkisi; onun nasıl dizayn edildiğine, uygulama 

düzeyine ve transferlerin yeterliliğine göre değişmekle birlikte, uygun şekilde tasarlanıp ve 

uygulanması halinde, sosyal korumanın sadece yoksulluğu önlemek için değil, eşitsizliği azaltma 

ve ekonomik büyümeyi teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (United Nations, 

2018: 10). Gerek sosyal sigortalar gerekse sosyal yardımların gelir dağılımındaki eşitsizlik 

üzerindeki düzeltici etkisini görebilmek amacıyla hazırlanan Grafik 5’te dünyada seçilmiş 

bölgelerde sosyal sigorta uygulamaları ve sosyal yardımların Gini katsayısı üzerindeki etkisine yer 

verilmiştir.  
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Grafik 5: Seçilmiş Bölgelerde Sosyal Yardım ve Sosyal Sigortaların Gelir Dağılımı 

Üzerindeki Etkisi 

 

Kaynak: United Nations, 2018: 12 

 

Grafik 5 incelendiğinde, sosyal koruma programlarının gelir dağılımını düzeltici etkisinin en 

çok Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Sahra Altı Afrika ile 

Asya ve Pasifik bölgelerinde ise sosyal koruma programlarının gelir dağılımı üzerindeki etkisinin 

zayıf olduğu görülmektedir. Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde sosyal yardımların Gini 

katsayısını düşürmede daha etkili olduğu görülmekte iken, diğer bölgelerde sosyal sigorta 

programlarının Gini katsayısını daha fazla düşürdüğü dikkat çekmektedir.  

 

3.1. Literatür 

 

Literatürde, kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini konu eden çok sayıda 

çalışma söz konusudur. Bu çalışmalar, sosyal nitelikli kamu harcamaları ile gelir dağılımı 

arasındaki ilişkinin yanı sıra, eğitim ve sağlık gibi harcama kalemlerinin gelir dağılımı üzerindeki 

etkisini konu edinmiştir. Ayrıca sosyal koruma harcamalarını oluşturan bileşenler bazında da gelir 

dağılımı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara da literatürde sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca 

nüfusun demografik yapısı, küreselleşme ve büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar da literatürde geniş bir şekilde yer almaktadır.  

 

Tezin konusunu oluşturan kamu sosyal harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisine 

yönelik çalışmalar incelendiğinde, kamu sosyal harcamaları ile gelir eşitsizliği arasında negatif 

yönlü ilişkinin varlığı literatürde kendine yer edinmiştir. Buna göre, sosyal nitelikli harcamalar 

arttıkça gelir dağılımındaki eşitsizlik azalmaktadır.  
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Dayar ve Akıncı (2020), yaptıkları çalışmada, Türkiye’de 1987-2016 dönemi için kamu 

sosyal transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini "Maki (2012) çoklu yapısal 

kırılmalı eşbütünleşme testi", "Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) testi" ve "Hatemi-J 

(2012) asimetrik nedensellik testi" ile ölçmüşlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre,. 

Çalışmada, kamu sosyal transfer harcamalarındaki %1’lik artışın Gini kaysaysını %-0,505 oranında 

azalttığı ortaya koyulmuştur. 

 

Baylan (2019), yaptığı çalışmada, Türkiye’de 1975-2010 döneminde sosyal güvenlik 

harcamaları ile gelir dağılımındaki eşitsizlik arasındaki ilişkiyi VAR Modeli ile ölçmüştür. 

Çalışmada, sosyal güvenlik harcamaları ile gelir eşitsizliği arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Demiryürek Ürper (2018), 1987-2016 dönemi için Türkiye’de kamu harcamaları ile gelir 

dağılımı arasındaki ilişkiyi çoklu regresyon analizi kullanarak araştırmıştır. Çalışmadan elde edilen 

bulgular, 1987-2016 arasındaki dönemde Türkiye’de transfer harcamalarının gelir dağılımı 

üzerinde olumlu, cari harcamaların ise olumsuz etkisinin olduğu yönündedir. 

 

Altunöz ve Çondur (2018), yaptıkları çalışmada, 1985-2016 yılları için Türkiye’de sosyal 

güvenlik harcamaları ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi Johansen Eş Bütünleşme Testi ile analiz 

etmişlerdir. Çalışmada, gelir dağılımında eşitsizlik ölçütü olarak kullanılan Gini katsayısı ile sosyal 

güvenlik harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisi sorgulanmış ve Gini katsayısı ve Sosyal 

Güvenlik Harcamaları değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Buna göre, 

sosyal güvenlik harcamalarında meydana gelecek artışın, gelir dağılımında eşitsizliği azalttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Kalkavan ve Ersin (2020), yaptıkları çalışmada, 1980-2015 dönemi için OECD ülkelerinde 

sosyal harcamaların gelir dağılımı üzerindeki etkisini Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi ile 

ölçmüşlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular, OECD ülkelerinde yapılan sosyal harcamalar ile 

gelir dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu ve sosyal harcamalardan gelir 

dağılımına doğru nedensellik ilişkisinin olduğu yönündedir. 

 

Osabohien vd. (2020), yaptıkları çalışmada, 2000-2017 döneminde 38 Afrika ülkesinde 

sosyal koruma programlarının yoksulluk ve gelir dağılımı üzerindeki etkisini Panel Veri Analizi 

(EKK) kullanarak ölçmüşlerdir. Bulgular, sosyal koruma harcamalarındaki %1’lik bir artışın, 

yoksulluk ve gelir eşitsizliğini sırasıyla %58 ve %26 oranında azalttığını ortaya koymuştur.  

 

Polat (2020), yapmış olduğu çalışmada, 36 OECD ülkesinin 1996-2018 dönemi verilerini 

kullanarak, hane halkına yönelik transfer ödemeleri ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi Panel Veri 
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Analizi yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada elde edilen bulgular; OECD ülkelerinde, 1996-2018 

döneminde yapılan transfer ödemelerinin gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığını ortaya koymuştur. 

 

Deng vd. (2019), yaptıkları çalışmada, 2003-2012 döneminde Çin’de sosyal güvenlik sistemi 

ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi Panel Veri Analizi kullanarak ölçmüşlerdir. Bulgular, sosyal 

güvenlik sisteminin gelir uçurumunu azaltmada olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  

 

İnam (2019), yaptığı çalışmada Türkiye’nin de dahil olduğu 29 AB üyesi ülkede 2007-2015 

dönemi için sosyal harcamaların gelir dağılımı üzerindeki ilişkisini panel veri analizi kullanarak 

test etmiştir. Analiz sonucunda; sağlık harcamalarının Gini katsayısını pozitif yönde etkilediği 

(sağlık harcamalarındaki %1’lik bir artışın Gini katsayısını %0,2705543 artırdığı), bunun yanında 

sosyal koruma harcamalarının Gini katsayısını negatif yönde etkilediği (sosyal koruma 

harcamalardaki %1’lik artışın Gini katsayısını %0,3379309 kadar azalttığı) ortaya koyulmuştur.  

 

Doumbia ve Kinda (2019) yapmış oldukları çalışmada tüm gelir grupları için 83 ülkede kamu 

harcamalarının gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini Panel Regresyon Analizi yardımıyla 

incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular, sosyal koruma ve altyapı harcamalarının gelir 

eşitsizliğini iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, savunma harcamalarındaki kesintiler yoluyla 

finanse edilen daha yüksek sosyal koruma ve altyapı harcamalarının gelir eşitsizliğini daha fazla 

iyileştirdiği ortaya koyulmuştur. Sağlık ve eğitim harcamalarının ise gelir eşitsizliğini özellikle 

uzun dönemde iyileştirdiği yine analiz sonucunda elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.  

 

Konishi ve Miyazato (2018), yaptıkları çalışmada 26 OECD üyesi ülkenin 1990-2014 

dönemine ilişkin (5 yıllık dönemler halinde) SOCX sınıflandırmasına göre sosyal koruma 

harcamalarının gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini Dinamik Panel Modeli (GMM) kullanarak 

incelemişlerdir. Elde edilen bulgular, net toplam harcamaların gelir eşitsizliği üzerinde anlamlı ve 

negatif etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Sanchez ve Perez-Corral (2018), yaptıkları çalışmada 2005-2014 dönemi için 28 AB üyesi 

ülkede kamu sosyal harcamalarının gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini Dinamik Panel Veri Analizi 

(GMM) yardımıyla ölçmüşlerdir. Çalışmada, kamu sosyal harcamaları ile gelir eşitsizliği arasında 

negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Söz konusu ilişkinin gelişmekte olan AB üyesi ülkelerde ise, 

daha güçlü olduğu ileri sürülmüştür. Kamu sosyal harcamalarının bileşenleri açısından ise, 

gelişmekte olan üye ülkelerde, sağlık harcamaları ve sosyal koruma harcamaları ile gelir eşitsizliği 

üzerinde negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Ayrıca, çalışmada, diğer üye ülkelerde, bu yeniden 

dağıtım işlevinin yalnızca sosyal korumaya harcama yapılarak gerçekleştirildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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d’Agostino vd. (2018), yaptıkları çalışmada, 26 OECD ülkesi için 1980-2015 yılları 

arasındaki dönemde, sosyal transferlerin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini Panel Veri 

Analizi kullanarak ölçmüşlerdir. Çalışmada, sosyal transferler ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin var olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca, 

yüksek seviyelerdeki kurumsal yozlaşmanın varlığının sosyal transferlerin yeniden dağıtıcı etkisini 

azalttığı çalışmada ulaşılan sonuçlar arasında yer almıştır. 

 

Ulu (2018), yaptığı çalışmada, 2004-2011 dönemi için seçilmiş ülkelerin kamu sosyal 

harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki ilişkisini Panel Veri Analizi yöntemiyle ölçmüştür. 

Analizden elde edilen bulgular, kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye oranının arttıkça Gini 

katsayısının düştüğü ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığını ortaya koymuştur. Çalışmada, 

kamu sosyal harcamalarının GSYH’da meydana gelecek %1’lik bir artışın, Gini katsayısını 

%0,0015 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Kozuharov ve Petkovski (2018), yaptıkları çalışmada 2002-2014 dönemi için Makedonya 

Cumhuriyeti’nde sosyal transferlerin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini Regresyon Analizi 

yardımıyla incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, Makedonya 

Cumhuriyeti’nde sosyal transfer harcamaları ile gelir eşitsizliği arasında ters yönlü bir ilişkinin 

olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre, yüksek düzeydeki sosyal transferler gelir eşitsizliğini 

düşürmekte iken, düşük sosyal transferler ise daha yüksek ekonomik eşitsizlik anlamına 

gelmektedir. 

 

İlgün (2015), yapmış olduğu çalışmada, 17 OECD ülkesi için 1995-2012 dönemi için kamu 

sosyal harcamaları ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi Panel Veri Analizi yöntemini kullanarak 

incelemiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, toplam kamu sosyal harcamalarının gelir dağılımı 

üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olduğu yönündedir. Sosyal harcamaların alt kategorileri 

incelendiğinde ise, aktif emek piyasası programları, işsizlik sigortası ile dul ve yetimlere yapılan 

yardımların gelir dağlımı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. 

 

Foster (2012), yaptığı çalışmada 12 gelişmiş OECD ülkesi ile 35 az gelişmiş ülkeyi ele alarak 

kamu sosyal harcamalarının gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini Kesitsel Panel Veri Analizi (Cross-

Sectional Panel Data Set) yöntemini kullanarak test etmiştir. Çalışmada, Gini katsayısı ile kamunun 

yaptığı sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim harcamaları arasındaki ilişki incelenmiş ve sanayileşmiş 

ülkelerde kamunu yaptığı söz konusu harcamalarının Gini katsayısını düzelttiği (istatistiksel olarak 

anlamlı) ortaya koyulmuştur. Az gelişmiş ülkelerde ise, kamunun yaptığı sağlık ve eğitim 

harcamalarının gelir dağılımındaki adaletsizliği düzelttiği bununla birlikte sosyal güvenlik 

harcamalarının adaletsizliği artırdığını ortaya koyulmuştur.  

 



 

113 

Niehues (2010) çalışmasında 1993-2004 döneminde seçilmiş Avrupa ülkelerinde sosyal 

harcamaları ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi Dinamik Panel Veri Analizi (GMM) yöntemiyle 

incelemiştir. Analizden elde edilen bulgular, sosyal yardımlar ile gelir adaletsizliği arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğu yönündedir. Çalışmada, sosyal harcamaları, alt bileşenleri bazında da analiz 

edilmiştir. Buna göre, işsizlik ve yaşlı yardımlarının gelir dağılımı üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönlü etkisi olduğu ortaya koyulmuş olup, aile yardımlarının negatif yönlü 

ilişkiye sahip olduğu ancak bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ortaya koyulmuştur. 

Diğer taraftan, malullük ve sağlık yardımlarının gelir dağılımı üzerinde pozitif yönlü ancak 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan etkisi olduğu ifade edilmiştir. Konut ve sosyal dışlanma 

yardımlarının ise gelir dağılımı üzerinde pozitif yönlü ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

etki meydana getirdiği ifade edilmiştir.  

 

Goudswaard ve Caminda (2009), yaptıkları çalışmada 2005 yılını baz alarak 25 OECD ülkesi 

için kamu ve özel sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki ilişkisini Panel Veri 

Analizi yöntemiyle incelemişler ve tüm ülkelerde sosyal koruma sistemlerinin daha eşit bir gelir 

dağılımını sağladığını ortaya koymuşlardır. Çalışmada ayrıca, sosyal koruma harcamalarının 

bileşenleri de analiz edilmiş ve kamu emeklilik programlarının en güçlü yeniden dağıtıcı etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

3.2. Ekonometrik Analiz 

 

Çalışmanın bu bölümünde ekonometrik analiz için kullanılacak veri seti, yöntem ve ampirik 

bulgulara yer verilecektir. 

 

3.2.1. Veri Seti ve Yöntem 

 

Bu kısımda çalışmada kullanılan veri seti ve yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Bu 

doğrultuda hazırlanan Tablo 13’te ekonometrik analizde kullanılacak veri seti, Tablo 14’te ise 

tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.  

 

Tablo 13: Veri Seti 

Kısaltmaları Veri Açıklaması Kaynak 

GINI Gelir Dağılımı Eşitsizliği Katsayısı SWIID 

TSY Toplam Sosyal Yardımlar/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 

TNY Toplam Nakdi Yardımlar/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
TAY Toplam Ayni Yardımlar/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
YDY Yaşlı-Dul-Yetim Yardımları/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
SGY Sağlık Yardımları/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
AİY Aile YardımlarıGayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
İŞY İşsizlik Yardımları/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
MAL Malullük Yardımları/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla OECD-TÜİK 
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Tablo 13’te yer alan değişkenlerden, Gini katsayısı bağımlı değişken, kamu sosyal yardımları 

ise bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişken olan Gini katsayısı SWIID 

kaynağından, bağımsız değişkenler ise OECD ve TÜİK kaynağından elde edilmiştir.  

 

Tablo 14: Tanıtıcı İstatistikler 

 GINI TSY TNY TAY YDY SGY AİY İŞY MAL 

Ortalama 41.92 8.07 5.00 3.07 4.08 2.80 0.47 0.26 0.27 

Medyan 42.55 9.28 5.54 3.65 5.10 3.28 0.37 0.24 0.22 

Maksimum 43.50 13.02 8.50 4.88 7.76 4.45 0.92 0.76 0.46 

Minimum 40.00 2.18 1.33 0.74 0.27 0.70 0.20 0.05 0.13 

Standart Sapma 1.31 3.72 2.68 1.12 3.06 0.98 0.23 0.21 0.10 

Çarpıklık -0.41 -0.21 -0.11 -0.49 -0.17 -0.52 0.63 0.53 0.57 

Basıklık 1.49 1.38 1.29 1.93 1.22 2.07 1.87 2.14 1.88 

Jarque-Bera 3.92 3.71 3.94 2.83 4.38 2.58 3.86 2.48 3.44 

Olasılık 0.14 0.15 0.13 0.24 0.11 0.27 0.14 0.28 0.18 

Not: Çarpıklık değeri > 0 ise değişkenlerin sağa çarpık; çarpıklık değeri < 0 ise değişkenlerin sola çarpık dağılıma sahip 

olduğu göstermektedir. Basıklık değeri < 3 olması değişkenlerin basık olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Tablo 14’e göre, GINI değişkenine ait en yüksek değer 43,5; en düşük değer ise 40’tır. TSY 

değişkenin en yüksek değeri 13,02 iken en düşük değeri 2,18’dir. TNY değişkenine ait en yüksek 

değer 8,50, en düşük değer ise 1,33 olduğu görülmektedir. TAY değişkenin en yüksek değeri 4,88, 

en düşük değeri 0,74’tür. YDY değişkenin en yüksek değeri 7,76, en düşük değeri ise 0,27’dir. 

SGY değişkenin en yüksek değeri 4,45 en düşük değeri 0,70’tir. Tablo 13’te; AİY, İŞY ve MAL 

değişkenlerine ait sırasıyla en yüksek değerler 0,92, 0,76 ve 0,46 iken en düşük değerler ise 0,20, 

0,05 ve 0,13 olduğu görülmektedir. 

 

Değişkenlere ait çarpıklık değerlerine bakıldığında; GINI, TSY, TNY, TAY, YDY ve SGY 

değişkenleri sola çarpık; AİY, İŞY ve MAL değişkenleri sağa çarpıktır. Bütün değişkenlerin 

basıklık değerleri 3’ten küçüktür ve dolayısıyla değişkenlerin basık dağılıma sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

Değişkenlerin standart sapmaları açısından bakıldığında; TSY değişkeni en yüksek standart 

sapmaya sahip iken MAL değişkeni en düşük standart sapmaya sahiptir. Diğer bir ifadeyle, 1987-

2018 dönemi diğer değişkenlerle kıyaslandığında; TSY değişkeninin daha oynak yapıda, MAL 

değişkenin ise daha az oynaklığı sahip olduğu görülmektedir. Değişkenlere ait daha detaylı ve 

görsel bilgiler Grafik 6’da yer almaktadır.  
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Grafik 6: Değişkenlere Ait Grafikler 
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Grafik 6 incelendiğinde, değişkenlere ilişkin aşağıda belirtilen noktalar dikkat çekmektedir. 

Buna göre: 

 

 Gini grafiğinde; 1987-2018 dönemi GINI değişkenine ait ortalama değerin %41,92 

seviyelerinde gerçekleşmiştir. GINI değişkeninin 1987-1994 yılları arasında artış 

eğiliminde olduğu yani eşitsizliğin giderek arttığı ve 1994 yılında en yüksek değerine 

ulaştığı görülmektedir. 1995 yılı itibarıyla azalmaya başlamıştır. 1995 yılında %43,4 olan 

değer 2018 yılına gelindiğinde %40 seviyesine gerilemiştir.  

 TSY grafiğinde; 1987-2018 dönemi TSY değişkenine ait ortalama değerin %8.07 

seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. TSY değişkeninin ele alınan dönem itibarıyla 

artış eğiliminde olduğu ve 2009 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir. 

 TNY grafiğinde görüldüğü gibi; 1987-2018 dönemi TNY değişkenine ait ortalama değer 

%5 seviyelerinde gerçekleşmiştir. TNY değişkeninde ele alınan dönem itibarıyla bazı 

dönemler azalma görülse de genel itibarıyla artış eğiliminde olduğu ve 2016 yılında en 

yüksek değerine ulaştığı görülmektedir.  
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 TAY grafiğinde; 1987-2018 dönemi TAY değişkenine ait ortalama değerin %3,07 

seviyelerinde olduğu görülmektedir. TAY değişkeninin ele alınan dönem itibarıyla genel 

olarak artış eğiliminde olduğu ve 2009 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir.  

 YDY grafiğinde; 1987-2018 dönemi YDY değişkenine ait ortalama değerin %4.08 

seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ele alınan dönem itibarıyla artış eğiliminde 

olan YDY değişkeninin, 1987-1999 yılları arasında değerleri 0,27-0,93 aralığında iken 

2000 yılından itibaren 3,92 seviyelerine ulaşarak 2018 yılında 7,15 olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir. 

 SGY grafiğinde; 1987-2018 dönemi SGY değişkenine ait ortalama değerin %2,08 olduğu 

görülmektedir. SGY değişkeninin ele alınan dönem itibarıyla genel olarak artış eğiliminde 

olduğu ve 2009 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir.  

 AİY grafiğinde, 1987-2018 dönemi AİY değişkenine ait ortalama değerin %0,47 olduğu 

tespit edilmiştir. AİY değişkenine ait grafiğine göre 1987-2000 dönemi artış ve azalışları 

içeren dalgalı bir seyir izlese de 2001 yılı itibarıyla genel olarak bir artış eğilimde olduğu 

görülmektedir. 1991 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir.  

 İŞY grafiğinde, 1987-2018 dönemi İŞY değişkenine ait ortalama değerin %0,26 olduğu 

tespit edilmiştir. İŞY değişkenine ait grafiğine göre 1987-2000 dönemi artış ve azalışları 

içeren dalgalı bir seyir izlese de 2001 yılı itibarıyla genel olarak bir artış eğilimde olduğu 

görülmektedir. 1996 yılında en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir.  

 MAL grafiğinde, 1987-2018 dönemi MAL değişkenine ait ortalama değerin %0,27 olduğu 

tespit edilmiştir. MAL değişkeninde 1987-2018 dönemi artış ve azalışları içeren dalgalı 

bir seyir izlese de genel itibarıyla artış eğiliminde olduğu ve 2016 yılında en yüksek 

değerine ulaştığı görülmektedir 

 

3.2.1.1. Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testleri 

 

Dickey ve Fuller tarafından geliştirilen Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi 

sabitli (1) ve sabitli-trendli (2) olmak üzere (1) ve (2) nolu denklemdeki gibi ifade edilmektedir. 

 

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜇𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +  𝑢𝑡
𝑚
𝑖=1                                            (1) 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑌𝑡−1 + β
2

Trend + ∑ 𝜇𝑖∆𝑌𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 +  𝑢𝑡     (2) 

 

Tahmin edilen denklemlerde, 𝛽0, 𝛽1,  𝛽2 ve 𝜇 katsayıları, Δ fark işlemcisini, u hata terimini ve 

i=1,2,3,…..,m optimal gecikme uzunluğunu temsil etmektedir. (1) ve (2) nolu denklemlerin tahmini 

ile bulunan β1 katsayılarının anlamlılığı serilerin birim kök içermediğini ifade etmektedir. ADF 

denklemlerinde gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ile tespit edilmiştir.  
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Phillips-Perron (1988) tarafından geliştirilen PP birim kök testi için sabitli (3) ve sabitli-

trendli modeller (3) ve (4) nolu denklemlerdeki gibi tahmin edilmektedir. 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡                                 (3) 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑌𝑡−1 + β
2

Trend + 𝑢𝑡                   (4) 

 

(3) ve (4) numaralı denklemlerde 𝛽0, 𝛽1,  𝛽2 ve 𝜇 katsayıları, Δ fark işlemcisini, u hata 

terimini temsil etmektedir.  

 

ADF ve PP testlerinde; H0 hipotezi seride birim kök olduğunu, H1 hipotezi ise seride birim 

kök olmadığını ifade etmektedir. ADF ve PP testleri yardımıyla denklemlerde yer alan 𝛽1 

katsayısına ait hesaplanan t istatistiklerinin mutlak değerleri, MacKinnon (1996) kritik mutlak 

değerlerinden küçükse serilerin durağan olmadığı (birim kök taşıdığı) kabul edilmektedir. 

Hesaplanan t istatistiklerinin mutlak değerleri, MacKinnon (1996) kritik mutlak değerlerinden 

büyükse serilerin durağan olduğu (birim kök taşımadığı) kabul edilmektedir. 

 

3.2.1.2. ARDL Yöntemi  

 

Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL yönteminde kısa ve uzun dönem 

ilişkiler tahmin edilmektedir. ARDL yönteminde Sınır testi için kısıtlanmamış hata düzeltme 

modeli (7) nolu denklemdeki gibi tanımlanır. 

 

∆Yt=β
0

+ ∑ β
i

m
i=1 ∆Yt-i+ ∑ δi

n
i=0 ∆Xt-i+𝜇𝑖Yt-1+πiXt-1+ut         (7) 

 

(7) nolu denklemde β
0
 , β

i
, δi,  𝜇𝑖ve πi katsayıları, m ve n optimal gecikme uzunluklarını, 

∆ birinci dereceden farkları, u hata terimini temsil etmektedir. Optimal gecikme uzunlukları 

belirlendikten sonra değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin sınanması için Sınır testi 

yapılmaktadır.  

 

ARDL Sınır testinde, H0: β0
= 𝜇𝑖=πi = 0 ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur, H1: 

β
0

≠ 𝜇𝑖 ≠ πi ≠ 0 ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır şeklinde ifade edilmektedir. (7) 

nolu denklemde; seviyesinde değişkenlere ait  𝜇𝑖  ve πi katsayılarına uygulanan Wald testi 

sonucunda hesaplanan F istatistiği tablo kritik değerinden büyük ise değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu sonucuna ulaşılır. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

tespit edildikten sonraki aşamada uzun ve kısa dönem katsayıları elde edilmektedir.  
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Değişkenlere ait uzun dönem ilişkileri belirlemek için, Akaike (AIC) kriterine göre seçilen 

uzun dönem ARDL (m,n) modeli (8) nolu denklemdeki gibi oluşturulmuştur. 

 

Yt=β
0

+ ∑ 𝜇𝑖
m
i=1 Yt-i+ ∑ πi

n
i=0 Xt-i+ut                     (8) 

 

(8) nolu denklemde β
0
 ,  𝜇𝑖  ve πi  katsayıları, m ve n optimal gecikme uzunluklarını, u hata 

terimini temsil etmektedir. Seçilen ARDL (m,n) modelinin güvenilir ve istikrarlı olduğunu ortaya 

koymak için Breusch-Godfrey LM otokorelasyon, White değişen varyans ve Jarque-Bera (JB) 

normal dağılım (diagnostik) testleri kullanılmıştır.  

 

ARDL(m,n) modelinden türetilen Hata Düzeltme modeli (9) nolu denklemdeki gibi ifade 

edilmektedir.  

 

∆LYt= β
0
+ ∑ 𝜇𝑖∆LYt-i

m
i=1 + ∑ πi∆LXt-i

n
i=1 + τECTt-1+ut       (9) 

 

(9) nolu denklemdeki β
0
 ,  𝜇𝑖  ve πi  kısa dönem katsayıları, τ hata düzeltme terimi katsayısını, 

m ve n optimal gecikme uzunluklarını temsil etmektedir. ECTt-1 hata düzeltme terimidir. 

τ katsayısının negatif ve anlamlı olması beklenmektedir. 

 

3.2.2. Ampirik Bulgular 

 

Çalışmanın bu bölümünde analiz sonucu elde edilen bulgular sunulacak ve 

değerlendirecektir. Bu doğrultuda, Tablo 15 ve 16’da değişkenlere ait ADF ve PP birim kök test 

sonuçları yer almaktadır.  

 
Tablo 15: ADF Birim Kök Testi 

 ADF Testi 

 Seviyesinde  1.Farkında 

Değişkenler 
Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

GINI -0.43(1) -2.05(1) 2.77c(0) -2.54(0) 

TSY -1.34(0) -0.74(0) 4.72a(0) -4.86a(0) 

TNY -0.86(0) -1.21(0) -4.97a(0) -4.94a(0) 

TAY -2.44(0) -0.81(0) -4.33a(0) -4.81a(0) 

      

YDY -0.79(0) -1.26(0) -4.94a(0) -4.92a(0) 

SAG -2.57(0) -0.81(0) -4.08a(0) -4.07a(0) 

AİY -2.16(0) -2.59(0) -5.17a(3) -5.43a(3) 

İŞY -1.84(0) -2.16(0) -6.94a(0) -6.82a(0) 

MAL -1.02(0) -1.86(0) -5.23a(0) -5.13a(0) 
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Tablo 15: ADF Birim Kök Testi (Devamı) 

 ADF Testi 

 Seviyesinde  1.Farkında 

Değişkenler 
Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

MacKinnon (1996)  

Tablo Kritik değerleri 

%1 -3.66 -4.28 -3.69 -4.33 

%5 -2.96 -3.56 -2.97 -3.58 

%10 -2.61 -3.21 -2.62 -3.22 

Not: a: %1, b:%5, c:%10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. ( ) parantez içerisindeki değerler optimal gecikme 

uzunluğunu temsil etmektedir. Maksimum gecikme 7’dir. 

 

Tablo 15’te yer alan ADF testi sonucuna göre, bütün değişkenlerin birinci farkında I(1) 

durağan olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 16: PP Birim Kök Testi 

 PP Testi 

 Seviyesinde 1.Farkında 

Değişkenler 
Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

Sabitli Model  

(C) 

Sabitli+Trendli 

Model  

(C+T) 

GINI -0.13(4) -2.57(4) -2.67c(3) -2.50(3) 

TSY -1.33(2) -0.87(2) -4.72a(2) -4.86a(1) 

TNY -0.86(2) -1.33(3) -4.97a(2) -4.94a(2) 

TAY -2.35(0) -0.93(0) -4.33a(1) -4.81a(3) 

YDY -0.79(3) -1.53(3) -4.97a(3) -4.92a(2) 

SAG -2.46(1) -0.96(0) -4.28a(1) -4.80a(2) 

AİY -2.25(1) -2.73(1) -6.18a(6) -6.17a(7) 

İŞY -1.70(4) -2.06(4) -6.85a(3) -6.74a(3) 

MAL -1.02(0) -1.94(1) -5.25a(2) -5.15a(2) 

MacKinnon (1996)  

Tablo Kritik değerleri 

%1 -3.66 -4.28 -3.67 -4.29 

%5 -2.96 -3.56 -2.96 -3.56 

%10 -2.61 -3.21 -2.62 -3.21 

Not: a: %1, b:%5, c:%10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. Newey-West tahmincisi ile uyarlanmış gecikme 

uzunluğu belirlenmiştir. ( ) parantez içerisindeki değerler gecikme uzunluğunu temsil etmektedir.  

 

Tablo 16’da yer alan PP testi sonucuna göre, bütün değişkenlerin birinci farkında I(1) durağan 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, ADF ile PP testi sonuçları birbirini desteklemektedir.   

 

Sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini araştırmak için 

değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler hakkında bilgi veren ARDL yöntemi tercih 

edilmiştir.  ARDL yönteminde, GINI=f(TSY), GINI=f(TAY), GINI=f(TNY), GINI=f(AİY, İŞY, 

SGY, YDY, MAL) şeklinde modeller oluşturularak eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Modellere ait 

hesaplanan F istatistikleri sonuçları Tablo 17’de yer almaktadır
10

.  

                                                      
10 Pesaran vd. (2001) tablo kritik değerleri n=30 gözlem sayısına sahip örnekler için verilmiştir. Gözlem değeri 30-80 

arasında olan çalışmalar için Narayan tablo kritik değerleride dikkate alınmıştır. Dolayısıyla çalışmada gözlem sayısı 32 

olduğu için Pesaran ve Narayan tablo kritik değerlerinin her ikisi de verilmiştir.   
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Tablo 17: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Model 
k

k 

F 

İstatistiği 

Tablo 

Kritik 

Değerler 

Pesaran vd. (2001) Tablo 

Kritik Değerleri 

Narayan (2005) Tablo 

Kritik Değerleri 

Alt Sınır 

I(0) 

Üst Sınır 

I(1) 

Alt Sınır  

I(0) 

Üst Sınır 

I(1) 

GINI=f(TSY) 
1

1 
17.50a 

%10 3.02 3.51 3.30 3.79 

%5 3.62 4.16 4.09 4.66 

%1 4.94 5.58 6.02 6.76 

GINI=f(TNY) 
1

1 
17.38a 

%10 3.02 3.51 3.30 3.79 

%5 3.62 4.16 4.09 4.66 

%1 4.94 5.58 6.02 6.76 

GINI=f(TAY) 
1

1 
17.75a 

%10 3.02 3.51 3.30 3.79 

%5 3.62 4.16 4.09 4.66 

%1 4.94 5.58 6.02 6.76 

GINI=f(AİY, İŞY, 

SGY, YDY, MAL) 5 6.68a 

%10 2.08 3 2.40 3.51 

%5 2.39 3.38 2.91 4.19 

%1 3.06 4.15 4.13 5.76 

Not: a: %1 anlamlılık düzeyini, k: bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Narayan (2005:1987) tablo kritik 

değerleri, case: II ve n=30 göre verilmiştir. 

 

Tablo 17 incelendiğinde, modellere ait hesaplanan F-istatistiği değerlerinin, Pesaran vd. 

(2001) ve Narayan (2005) tablo kritik değerlerinden büyük olduğu görülmektedir. Diğer bir 

ifadeyle değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonraki aşamada, AIC bilgi kriterine göre kısa ve uzun 

dönem ilişkilerini analiz etmek için en uygun ARDL modelleri tahmin edilmiştir
11

. Toplam Sosyal 

Yardımlara ilişkin tahmin edilen ARDL modeli sonuçları Tablo 18’de yer almaktadır.  

 

Tablo 18: Toplam Sosyal Yardımlara İlişkin ARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

GINI=f(TSY) 

ARDL(1,1) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

GINI(-1) 0.85 0.03 25.39 0.00 

TSY -0.02 0.03 -0.81 0.42 

TSY(-1) -0.04 0.03 -1.16 0.25 

C 6.55 1.49 4.3 0.00 

Diagnostik(Tanısal) Testler 

LM(F istatistikleri) 1.24 [0.30] 

BPG(F istatistikleri) 0.62[0.60] 

JB 1.17[0.55] 

Not: LM: Breusch–Godfrey LM Otokorelasyon, BPG: Breusch- Pagan-Godfrey Değişen varyans, JB: Jarque-Bera 

Normallik testlerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içindeki değerler ilgili istatistiğin olasılık değerini ifade etmektedir 

Modeldeki bağımsız değişkenlere ait katsayılar tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 18’de görüldüğü üzere, ARDL(1,1) modeli, uygun model olarak tahmin edilmiştir. 

Tablo 18’de yer alan tanısal testlerden elde edilen bulgulara göre, ARDL modelinde otokorelasyon 

ve değişen varyans sorunlarının olmadığı, normal dağılıma sahip oldukları görülmektedir. Breusch-

Godfrey LM, Breusch-Pagan-Godfrey ve Jarque-Bera test istatistikleri için sıfır hipotezi red 

                                                      
11 Analizde Eviews 10 paket programı kullanıldığı için, ARDL modelleri için maksimum gecikme uzunluğu 4 alınmış ve 

AIC bilgi kriterine göre optimal gecikme uzunlukları belirlenerek en uygun modeller tahmin edilmiştir. 



 

121 

edilememektedir
12

. Tahmin edilen denklemde tanısal (diagnostik) açıdan bir problem olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  ARDL (1,1) modeline ait uzun dönem katsayıları Tablo 19’da yer 

almaktadır. 

 
Tablo 19: Toplam Sosyal Yardımlara İlişkin Uzun Dönem Katsayıları 

 
GINI=f(TSY) 

ARDL(1,1) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

TSY -0.46 0.05 -8.78 0.00 

C 45.14 0.39 114.155 0.00 

 

Tablo 19’da görüldüğü üzere, TSY değişkenine ait uzun dönem katsayısı negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzun dönemde toplam sosyal yardımlar, GINI değişkenini negatif 

etkilemektedir. Tablo 19’daki bulgulara göre; toplam sosyal yardımlardaki %1’lik artış gelir 

dağılımı eşitsizliğini %0,46 azaltmaktadır. Tablo 20’de Toplam Sosyal Yardımlara ilişkin Hata 

Düzeltme Modeli yer almaktadır. 

 

Tablo 20: Toplam Sosyal Yardımlara İlişkin Hata Düzeltme Modeli 

GINI=f(TSY) 

ARDL(1,1) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

∆(TSY) -0.02 0.02 -0.96 0.34 

ECT(-1) -0.14 0.01 -7.51 0.00 

Not: ECT(-1): Hata düzeltme katsayısını temsil etmektedir.  

 

Tablo 20’de, TSY değişkenine ait kısa dönem katsayısı negatif fakat istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu için yorumlanmamıştır.  ECT(-1) katsayısının -0.14 (negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı) olduğu görülmektedir. Kısa dönemde meydana gelecek sapmaların sonraki dönemlerde 

giderileceği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, kısa dönemde meydana gelecek sapmanın %14’ü bir 

sonraki dönemde düzelecektir şeklinde ifade edilebilir. 

 

Toplam Nakdi Yardımlara ilişkin tahmin edilen ARDL modeli sonuçlarına Tablo 21’de yer 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Breusch-Godfrey LM ile Breusch-Pagan-Godfrey test istatistiklerine ait sıfır hipotezleri sırasıyla otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunu yoktur; Jarque-Bera testi sıfır hipotezi normal dağılıma sahiptir şeklinde kurulmaktadır. Tanısal 

testlere ait hesaplanan t istatistiğine ait olasılık değerinin 0.10’dan büyük olması durumunda sıfır hipotezi red 

edilememektedir. Diğer bir ifadeyle otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı ve normal dağılıma sahip olduğu 

tespit edilmektedir.  
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Tablo 21: Toplam Nakdi Yardımlara İlişkin ARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

GINI=f(TNY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

GINI(-1) 0.84 0.03 23.96 0.00 

TNY -0.09 0.01 -5.53 0.00 

C 6.73 1.56 4.29 0.00 

Diagnostik(Tanısal) Testler 

LM(F istatistikleri) 0.84[0.44] 

BPG(F istatistikleri) 0.19[0.82] 

JB 1.49[0.47] 

Not: LM: Breusch–Godfrey LM Otokorelasyon, BPG: Breusch- Pagan-Godfrey Değişen varyans, JB: Jarque-Bera 

Normallik testlerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içindeki değerler ilgili istatistiğin olasılık değerini ifade etmektedir 

Modeldeki bağımsız değişkenlere ait katsayılar tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 21’de görüldüğü üzere, ARDL modelinde, otokorelasyon ve değişen varyans 

sorunlarının olmadığı, normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Tahmin edilen denklemde 

tanısal (diagnostik) açıdan bir problem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARDL modelinden 

hareketle hesaplanan uzun dönem katsayıları Tablo 22’de yer almaktadır. 

 
Tablo 22: Toplam Nakdi Yardımlara İlişkin Uzun Dönem Katsayıları 

GİNİ=f(TNY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

TNY -0.63 0.06 -9.19 0.00 

C 44.65 0.30 144.18 0.00 

 

Tablo 22’de görüldüğü üzere, TNY değişkenine ait uzun dönem katsayısı negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzun dönemde toplam nakdi yardımlar, GINI değişkenini negatif 

etkilemektedir. Tablo 22’deki bulgulara göre; toplam nakdi yardımlardaki %1’lik artış gelir 

dağılımı eşitsizliğini %0,63 azaltmaktadır. Tablo 23’te Toplam Nakdi Yardımlara ilişkin Hata 

Düzeltme Modeline yer verilmiştir. 

 

Tablo 23: Toplam Nakdi Yardımlara İlişkin Hata Düzeltme Modeli 

GINI=f(TNY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

∆(TNY) -0.09 0.01 -5.53 0.00 

ECT(-1) -0.15 0.02 -7.47 0.00 

Not: ECT(-1): Hata düzeltme katsayısını temsil etmektedir. Modeldeki bağımsız değişkene ait katsayı tabloda verilmiştir. 

Literatürde (Esen vd., 2012:262), (Özçağ, 2015:16), (Tandoğan ve Genç, 2020: 642) çalışmalarında referans alınarak 

tahmin edilen ARDL (1,0) modelinden elde edilen kısa dönem katsayılar kısa dönem ilişki yorumu için hata düzeltme 

modelinde verilmiştir. 

 

Tablo 23’te, TNY değişkenine ait kısa dönem katsayısının negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 23’teki bulgulara göre, kısa dönemde toplam nakdi 

yardımlardaki %1’lik artış gelir dağılımı eşitsizliğini %0,09 azaltmaktadır. ECT(-1) katsayısının -

0.15 (negatif ve istatistiksel olarak anlamlı) olduğu görülmektedir. Kısa dönemde meydana gelecek 
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sapmaların sonraki dönemlerde giderileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, kısa dönemde 

meydana gelecek sapmanın %15’i bir sonraki dönemde düzelecektir şeklinde ifade edilebilir. 

 

Toplam Ayni Yardımlara ilişkin tahmin edilen ARDL modeli sonuçları Tablo 24’te yer 

almaktadır.  

 

Tablo 24: Toplam Ayni Yardımlara İlişkin ARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

GINI=f(TAY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği P değeri 

GINI(-1) 0.92 0.02 39.17 0.00 

TAY -0.16 0.02 -5.60 0.00 

C 3.54 1.06 3.33 0.00 

Diagnostik(Tanısal) Testler 

LM(F istatistikleri) 0.94[0.40] 

BPG(F istatistikleri) 0.49[0.61] 

JB 0.85[0.65] 

Not: LM: Breusch–Godfrey LM Otokorelasyon, BPG: Breusch- Pagan-Godfrey Değişen varyans, JB: Jarque-Bera 

Normallik testlerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içindeki değerler ilgili istatistiğin olasılık değerini ifade etmektedir 

Modeldeki bağımsız değişkenlere ait katsayılar tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 24’te görüldüğü üzere, ARDL modelinde, otokorelasyon ve değişen varyans 

sorunlarının olmadığı, normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Tahmin edilen denklemde 

tanısal (diagnostik) açıdan bir problem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARDL modelinden 

hareketle hesaplanan uzun dönem katsayıları Tablo 25’te yer almaktadır. 

 
Tablo 25: Toplam Ayni Yardımlara İlişkin Uzun Dönem Katsayıları 

GINI=f(TAY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

TAY -2.15 0.47 -4.56 0.00 

C 47.61 1.22 39.00 0.00 

 

Tablo 25’te görüldüğü üzere, TAY değişkenine ait uzun dönem katsayısı negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzun dönemde toplam ayni yardımlar, GINI değişkenini negatif 

etkilemektedir. Tablo 25’teki bulgulara göre; toplam ayni yardımlardaki %1’lik artış gelir dağılımı 

eşitsizliğini %2,15 azaltmaktadır.  

 

ARDL (1,0) modelinden elde edilen hata düzeltme sonuçları Tablo 26’da yer almaktadır. 
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Tablo 26: Toplam Ayni Yardımlara İlişkin Hata Düzeltme Modeli  

GINI=f(TAY) 

ARDL(1,0) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

∆(TAY) -0.16 0.02 -5.60 0.00 

ECT(-1) -0.07 0.00 -7.55 0.00 

Not: ECT(-1): Hata düzeltme katsayısını temsil etmektedir. Modeldeki bağımsız değişkene ait katsayı tabloda verilmiştir. 

Literatürde (Esen vd., 2012:262), (Özçağ, 2015:16), (Tandoğan ve Genç, 2020: 642) çalışmalarında referans alınarak 

tahmin edilen ARDL (1,0) modelinden elde edilen kısa dönem katsayılar kısa dönem ilişki yorumu için hata düzeltme 

modelinde verilmiştir. 

 

Tablo 26’da, TAY değişkenine ait kısa dönem katsayısının negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 26’daki bulgulara göre, kısa dönemde toplam ayni 

yardımlardaki %1’lik artış gelir dağılımı eşitsizliğini %0,16 azaltmaktadır. ECT(-1) katsayısının -

0.07, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Kısa dönemde meydana gelecek 

sapmaların sonraki dönemlerde giderileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, kısa dönemde 

meydana gelecek sapmanın %7’si bir sonraki dönemde düzelecektir şeklinde ifade edilebilir. 

 

Toplam Sosyal Koruma Harcamalarının alt bileşenlerine ilişkin tahmin edilen ARDL modeli 

sonuçları Tablo 27’de yer almaktadır. 

 

Tablo 27: Sosyal Koruma Harcamalarının Alt Bileşenlerine İlişkin ARDL Modeli Tahmin Sonuçları  

GİNİ=f(AİY, İŞY, SGY, YDY, MAL) 

ARDL(4, 3, 2, 3, 2, 3) Modeli  

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

GINI(-1) 1.50 0.51 2.90 0.03 

GINI(-2) -0.37 0.49 -0.74 0.48 

GINI(-3) -0.95 0.47 -2.02 0.09 

GINI(-4) -0.20 0.18 -1.11 0.31 

AİY -0.38 0.27 -1.39 0.22 

AİY(-1) 0.40 0.24 1.66 0.15 

AİY(-2) -0.56 0.39 -1.43 0.21 

AİY(-3) -0.34 0.15 -2.26 0.07 

İŞY -0.38 0.39 -0.96 0.37 

İŞY(-1) -1.23 0.38 -3.19 0.02 

İŞY(-2) 0.69 0.59 1.16 0.29 

SGY -0.00 0.17 -0.00 0.99 

SGY(-1) 0.64 0.21 2.91 0.03 

SGY(-2) -0.49 0.28 -1.72 0.14 

SGY(-3) 0.50 0.31 1.61 0.16 

YDY -0.12 0.10 -1.25 0.26 

YDY(-1) -0.28 0.11 -2.50 0.05 

YDY(-2) -0.09 0.05 -1.57 0.17 

MAL -3.06 2.11 -1.45 0.20 

MAL(-1) -2.08 0.90 -2.31 0.06 

MAL(-2) 1.77 1.167 1.52 0.18 

MAL(-3) -2.50 1.83 -1.36 0.22 

C 46.01 15.71 2.92 0.03 

Diagnostik(Tanısal) Testler 

LM(F istatistikleri) 1.45 [0.36] 

BPG(F istatistikleri) 1.09 [0.50] 

JB 0.29 [0.86] 
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Tablo 27’den görüldüğü üzere ARDL (4,3,2,3,2,3) modeli, uygun model olarak tahmin 

edilmiştir. Tahmin edilen denklemde tanısal (diagnostik) açıdan bir problem olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  Breusch-Godfrey LM otokorelasyon, Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans ve 

Jarque-Bera normallik testleri istatistikleri için sıfır hipotezi red edilememektedir. ARDL(4, 3, 2, 3, 

2, 3) modeline ait uzun dönem katsayıları Tablo 28’te yer almaktadır. 

 

Tablo 28: Sosyal Koruma Harcamalarının Alt Bileşenlerine İlişkin Uzun Dönem Katsayıları 

 
GINI=f(AİY, İŞY, SGY, YDY, MAL) 

ARDL(4, 3, 2, 3, 2, 3) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

AİY -0.86 0.54 -1.59 0.17 

İŞY -0.89 0.38 -2.34 0.06 

SGY 0.63 0.23 2.76 0.03 

YDY -0.49 0.04 -10.50 0.00 

MAL  -5.70 1.06 -5.36 0.00 

C 44.61 0.57 77.44 0.00 

 

Tablo 28’de görüldüğü üzere, İŞY, YDY ve MAL bağımsız değişkenlerine ait uzun dönem 

katsayılar negatif, SGY değişkenine ait katsayı ise pozitiftir. Katsayılar istatistiksel olarak 

anlamlıdır. AİY değişkenine ait uzun dönem katsayısı negatif ve anlamsızdır.  

 

Diğer bir ifadeyle aile, işsizlik, yaşlı/dul/yetim ve maluluk yardımları uzun dönemde GINI 

değişkenini negatif etkilemektedir. Tablo 28’deki bulgulara göre; işsizlik, yaşlı/dul/yetim ve 

maluluk yardımlardaki %1’lik artışlar gelir dağılımı eşitsizliğini sırasıyla %0,89, %0,49 ve %5,70 

azaltmaktadır. Sağlık yardımları ise GINI değişkenini pozitif etkilemektedir. Sağlık 

yardımlarındaki %1’lik artış gelir dağılımı eşitsizliğini %0,63 oranında artıracağı şeklinde 

yorumlanabilir. Aile yardımlarına ait uzun dönem katsayısı anlamsız çıktığı için yorumlanmamıştır. 

 

ARDL (4,3,2,3,2,3) modelinden elde edilen hata düzeltme sonuçları Tablo 29’da yer 

almaktadır.  

 

Tablo 29: Sosyal Koruma Harcamalarının Alt Bileşenlerine İlişkin Hata Düzeltme Modeli 

GINI=f(AİY, İŞY, SGY, YDY, MAL) 

ARDL(4, 3, 2, 3, 2, 3) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

∆ (GINI(-1)) 1.53 0.11 13.85 0.00 

∆ (GINI(-2)) 1.16 0.13 8.45 0.00 

∆ (GINI(-3)) 0.20 0.08 2.49 0.05 

∆(AİY) -0.39 0.09 -4.14 0.00 

∆ (AİY(-1)) 0.90 0.09 9.72 0.00 

∆ (AİY(-2)) 0.34 0.05 6.06 0.00 

∆ (İŞY) -0.38 0.13 -2.91 0.03 

∆ (İŞY(-1)) -0.69 0.11 -5.97 0.00 

∆ (SGY) -0.00 0.04 -0.01 0.99 

∆(SGY(-1)) -0.01 0.05 -0.29 0.77 

∆(SGY(-2)) -0.50 0.04 -11.23 0.00 

∆ (YDY) -0.12 0.03 -4.05 0.00 

∆ (YDY(-1)) 0.09 0.02 3.92 0.01 



 

126 

Tablo 29: Sosyal Koruma Harcamalarının Alt Bileşenlerine İlişkin Hata Düzeltme Modeli (Devamı) 

GINI=f(AİY, İŞY, SGY, YDY, MAL) 

ARDL(4, 3, 2, 3, 2, 3) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t İstatistiği P Değeri 

∆ (MAL) -3.06 0.40 -7.58 0.00 

∆ (MAL(-1)) 0.73 0.32 2.23 0.07 

∆ (MAL(-2)) 2.50 0.34 7.26 0.00 

ECT(-1) -1.03 0.10 -10.13 0.00 

Not: ECT(-1): Hata düzeltme katsayısını temsil etmektedir.  

 

Tablo 29’da, İŞY, YDY ve MAL değişkenlerine ait katsayıların uzun dönemde olduğu gibi 

kısa dönemde de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. İşsizlik, 

yaşlı/dul/yetim ve malullük yardımlarının gerek uzun dönemde gerekse kısa dönemde gelir 

dağılımı eşitsizliğini azalttığı tespit edilmiştir. Bulgulara göre; işsizlik, yaşlı/dul/yetim ve malullük 

yardımlardaki %1’lik artış gelir dağılımı adaletsizliğini sırasıyla %0,38, %0,12 ve %3,06 oranında 

azaltmaktadır. AİY değişkenine ait uzun dönem katsayısı negatif anlamsız iken kısa dönem 

katsayının negatif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre; aile yardımlardaki %1’lik 

artış gelir dağılımı eşitsizliğini %0,39 oranında azaltmaktadır. SGY değişkenine ait katsayı kısa 

dönemde anlamsız olduğu için yorumlanmamıştır. 

 

Tablo 21’de, ECT(-1) katsayısının -1.03 olduğu (negatif ve istatistiksel olarak anlamlı) 

görülmektedir. Hata düzeltme katsayısının -1 ile -2 arasında değer alması kısa dönem dengeden 

sapma durumlarının azalan dalgalanmalarla dengeye geldiği şeklinde ifade edilmektedir (Narayan 

ve Smyth, 2006: 339, Alam ve Quazi, 2010: 99). ECT(-1) katsayısının -1.03 olması; kısa dönemde 

meydana gelecek sapmanın azalan dalgalanmalar göstererek dengeye ulaştığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

 

Grafik 7’de ARDL modellerine (GINI=f(TSY), GINI=f(TAY), GINI=f(TNY), GINI=f(AİY, 

İŞY, SGY, YDY, MAL)  ait Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen Cusum ve Cusum-Sq 

grafikleri gösterilmiştir. 
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Grafik 7: ARDL Modellerine ait Cusum-Cusum Sq Grafikleri 
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Grafik 7’de yer alan grafiklerde eğrilerin %5 güven aralıklarının dışına taşmadığı 

görülmektedir. Buna göre tahmin edilen ARDL modellerinde yer alan katsayıların istikrarlı olduğu 

ve herhangi bir yapısal kırılmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Tanısal (diagnostik) açıdan özetlenecek olursa; çalışmada tahmin edilen ARDL modellerinde 

değişen varyans, otokorelasyon ve yapısal istikrarsızlık problemlerinin olmadığı sonucuna 
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ulaşılmıştır. Tahmin edilen ARDL modellerinden elde edilen bulgular yorumlanabilir nitelikte 

olup, teorik beklentilere uygun çıkmıştır. 

 

3.2.3. Analiz Bulgularının Değerlendirilmesi     

 

Bu çalışmanın amacı, 1987-2018 döneminde Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının gelir 

dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini ARDL Sınır Testi kullanarak test etmektir. ARDL testi, kısa 

ve uzun dönem ilişkilerini tahmin etmek için etkin bir yöntemdir. Gerek ADF gerekse PP testi 

sonucuna göre, bütün değişkenlerin birinci farkında I(1) durağan olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda, ADF ile PP testi sonuçları birbirini desteklemektedir.  Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini araştırmak için 

değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler hakkında bilgi veren ARDL yöntemi tercih 

edilmiştir.   

 

Analizde öncelikle eşbütünleşme ilişkisi araştırılmış ve değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra, AIC bilgi kriterine göre kısa ve uzun dönem 

ilişkilerini analiz etmek için en uygun ARDL modelleri tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda 

değişkenlere ilişkin uzun ve kısa dönemde elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Toplam sosyal yardımlara ait uzun dönem katsayılar negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu sonuca göre, uzun dönemde, toplam sosyal yardımlar Gini katsayısını 

negatif yönde etkilemektedir. Toplam sosyal yardımlardaki %1’lik artış, gelir dağılımı 

eşitsizliğini %0.46 azaltmaktadır. Toplam sosyal yardımlara ait kısa dönem katsayılar 

negatif fakat istatistiksel olarak anlamsızdır. Bu sonuca göre, toplam sosyal yardımlara 

yönelik kısa dönem için yorum yapılamamaktadır.  

 Toplam ayni yardımlara ait uzun ve kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu sonuca göre, uzun ve kısa dönemde, toplam ayni yardımlar Gini katsayısını 

negatif yönde etkilemektedir. Toplam ayni yardımlardaki %1’lik artış, gelir dağılımı 

eşitsizliğini uzun dönemde %2,15, kısa dönemde ise, %0,16 azaltmaktadır. 

 Toplam nakdi yardımlara ait uzun ve kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu sonuca göre, uzun ve kısa dönemde, toplam nakdi yardımlar Gini 

katsayısını negatif yönde etkilemektedir. Toplam ayni yardımlardaki %1’lik artış, gelir 

dağılımı eşitsizliğini uzun dönemde %0,63, kısa dönemde ise, %0,09 azaltmaktadır. 

 Aile yardımlarına ait uzun dönem katsayısı istatistiksel olarak anlamsız çıktığı için 

yorumlanmamıştır. Bununla birlikte, AİY değişkenine ait kısa dönem katsayının negatif 

ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre; kısa dönemde aile yardımlarındaki 

%1’lik artış gelir dağılımı eşitsizliğini %0,39 oranında azaltmaktadır. 
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 Sağlık yardımlarına ait uzun dönem katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Elde 

edilen bu sonuç, sağlık yardımlarındaki %1’lik artışlar gelir dağılımı eşitsizliğini %0,63 

oranında artıracağı şeklinde yorumlanabilir. Sağlık yardımlarına ilişkin kısa dönem 

katsayısı ise istatistiksel olarak anlamsız çıktığı için yorumlanmamıştır. 

 İşsizlik yardımlarına ait uzun dönem ve kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu sonuca göre, işsizlik yardımlarının gerek uzun dönemde gerekse 

kısa dönemde Gini katsayısını negatif yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. Analiz 

sonucu elde edilen bulgulara göre, işsizlik yardımlarındaki %1’lik artışın, gelir dağılımı 

eşitsizliğini uzun dönemde %0,89, kısa dönemde ise, %0,38 oranında azalttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Yaşlı/dul/yetim yardımlarına ait uzun dönem ve kısa dönem katsayıları negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuca göre, yaşlı/dul/yetim yardımlarının gerek uzun 

dönemde gerekse kısa dönemde Gini katsayısını negatif yönde etkilediği sonucu elde 

edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre, yaşlı/dul/yetim yardımlarındaki 

%1’lik artışın, gelir dağılımı eşitsizliğini uzun dönemde %0,49, kısa dönemde ise, %0,12 

oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Malullük yardımlarına ait uzun dönem ve kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu sonuca göre, malullük yardımlarının gerek uzun dönemde gerekse 

kısa dönemde Gini katsayısını negatif yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. Analiz 

sonucu elde edilen bulgulara göre, malullük yardımlarındaki %1’lik artışın, gelir dağılımı 

eşitsizliğini uzun dönemde %5,70, kısa dönemde ise, %3,06 oranında azalttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Tanısal testlerden elde edilen bulgulara göre, ARDL modellerinde otokorelasyon ve değişen 

varyans sorunlarının olmadığı, normal dağılıma sahip oldukları görülmektedir. Breusch-Godfrey 

LM, Breusch-Pagan-Godfrey ve Jarque-Bera test istatistikleri için sıfır hipotezi red 

edilememektedir. Dolayısıyla, tahmin edilen denklemde tanısal (diagnostik) açıdan bir problem 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, ARDL modellerine ilişkin Cusum ve Cusum Sq 

grafiklerinde yapısal bir kırılma görülmemiştir.  

 

Analizden elde edilen bulgular neticesinde çalışmada araştırılan hipotezlerin sağlık 

yardımları haricinde kabul edildiği ve sonuçların literatür ile uyumlu olduğunu söylemek 

mümkündür. Buna göre, analiz sonucunda elde edilen bulgular neticesinde 1980-2018 dönemi için 

Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı çalışmada ortaya 

koyulmuştur. 

 

Türkiye’de sağlık yardımlarının gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi incelendiğinde, 

sosyal koruma harcamaları içerisinde sağlık yardımlarının payının 1980-1995 arasında yıllar 

itibarıyla artış gösterdiği ve bu dönemden sonra giderek azaldığı dikkat çekmektedir. Sosyal 
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koruma harcamaları içerisinde sağlık yardımlarının payı 1995 yılında %51 seviyesinde iken, bu 

oran sonraki yıllarda düşme eğilimine girmiştir. Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla sağlık yardımlarının 

sosyal koruma harcamaları içerisindeki payı %27 seviyesine kadar gerilemiştir. 

 

Ayrıca, Türkiye’de kamu sağlık yardımlarının GSYH’ye oranı da özellikle 2008 küresel 

ekonomik krizinden sonra düşmeye başlamıştır. Türkiye’de 2009 yılı itibarıyla kamu sağlık 

yardımlarının GSYH’ye oranı %4,46 iken, bu oran 2019 yılı itibarıyla %3,38’e gerilemiştir. Diğer 

taraftan, sağlık harcamalarının içeriği incelendiğinde, harcamalarının önemli bir kısmının tıbbi 

malzemeye ayrıldığı, bununla birlikte sağlık harcamalarının gelir dağılımını iyileştirici etkisinin 

görüleceği halk sağlığı programlarına yönelik harcamaların ise oldukça yetersiz kaldığı dikkat 

çekmektedir. Tıbbi malzeme bileşeni içerisinde yer alan ilaç giderleri, bireylerin ahlaki riziko 

kapsamındaki davranışlarına bağlı olarak suistimal edilebilmektedir. Bu doğrultuda bireyler, 

bilinçsiz ve gereksiz ilaç tüketebilmekte veya ilerde gerekli olur düşüncesiyle saklama davranışı 

gösterebilmektedir. Bu durum, sağlık harcamaları için ayrılan kaynağın verimsiz olarak 

kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan, halk sağlığı programları ise hastalıkları 

önlemeye yönelik uygulamalar olup, söz konusu programların gelir dağılımı üzerinde iyileştirici 

etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

 

 TÜİK verilerine göre
13

,  2020 yılı itibarıyla sağlık harcamaları içerisinde tıbbi malzeme 

kalemine ayrılan pay %25,2 olurken, halk sağlığı programına ayrılan pay %5,2 seviyesinde 

kalmıştır. Diğer taraftan, halk sağlığı programlarına yönelik harcamaların toplam sağlık 

harcamaları içerisindeki payı bir önceki yıla göre %0,8 oranında azalmıştır. Bu veriler, sağlık 

harcamalarının amacına uygun bir şekilde kullanılmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir.  Bu 

veriler ışığında, gerek sağlık harcamalarının GSYH’ye oranında ve toplam sosyal koruma 

harcamaları içerisindeki payında yıllar itibarıyla gerçekleşen azalmanın gerekse sağlık 

harcamalarının gelir dağılımı açısından başarılı sonuçlar doğuracağı alanlara yöneltilememesinin 

Türkiye’de sağlık harcamalarının gelir dağılımını iyileştirmede başarısız olmasının nedenleri 

arasında olduğu söylenebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Milli gelirin toplumu oluşturan bireyler arasındaki bölüşümünün her zaman için eşit olmadığı 

ve bu durumun gerek toplum gerekse ülke ekonomisinde birtakım sorunlara neden olduğu ileri 

sürülmektedir. Bir ekonomide gelirin bölüşümü konusu, etkin istihdam ve ticari faaliyetler ile 

devletlerin ve bölgelerin sosyal ve ekonomik kalkınması için motive edici bir faktör olması 

nedeniyle her zaman bilimsel araştırmaların odağında yer alan önemli konulardan biri olmuştur. 

 

Gelir eşitsizliğindeki artışın, ekonomik ve sosyal sorunlara neden olduğu ve uzun vadeli 

ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği için zararlı olduğu düşünülmektedir. Buna bağlı olarak, 

gelir dağılımındaki eşitsizliğin yoksulluk, işsizlik ve yatırımların azalması gibi sonuçlara neden 

olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, sağlık ve sosyal sorunların yanı sıra sosyal dengesizlikler ve hatta 

toplumsal huzursuzlukların da gelir eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkacağı ileri 

sürülmektedir. Sosyal açıdan incelendiğinde, gelir dağılımındaki eşitsizliğin nispeten daha az 

olduğu toplumlarda yüksek mutluluk göstergeleri ve düşük suç oranları dikkat çekmektedir. 

Görüldüğü üzere, gelirin eşit olmayan bir şekilde bölüşümünün ekonomide meydana gelen birçok 

problemin sebebi olduğu düşünülmektedir. Gelir dağılımı eşitsizliği yarattığı olumsuz etkiler 

sebebiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için üzerinde tartışılması gereken bir konu halini 

almıştır.  

 

Milli gelirin, toplumu oluşturan bireyler arasındaki bölüşümü konusu, insanlık tarihinin 

bilinen en eski zamanlarından beri karşılaşılan bir sorun olarak bilinmekte ve günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. İktisat okullarının hemen hepsi gelirin bölüşümü sorunu ile ilgilenmiş 

ve bu sorunun çözümü için devlete farklı görevler yüklemiş ya da müdahale etmemesini 

savunmuştur. Tam rekabet piyasası varsayımı altında ekonomide gelir dağılımı eşitsizliğine ilişkin 

bir problem oluşmayacağını ileri süren liberal iktisatçıların aksine, bugün, devlet müdahalesi 

olmaksızın gelir eşitsizliğini azaltmanın mümkün olmadığı iktisat literatüründe genel kabul 

görmektedir. 

 

Bir ülkede gelir dağılımını etkileyen faktörler ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte; 

başta servet ve emeğin dağılımı olmak üzere, demografik durum, küreselleşme ile göçün yanı sıra 

ekonomik büyüme, faiz, işsizlik ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerin gelirin dağılımını 

etkileyen başlıca faktörler olduğu kabul edilmektedir.  
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Piyasalar-piyasa kurumları tarafından belirlenen ve devlet müdahalesi olmaksızın gerçekleşen 

birincil gelir dağılımı, arzu edilen sonucu gerçekleştirememekte ve bu durum, devletin gelirin 

bölüşümüne müdahale etmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Birincil gelir dağılımına devlet 

müdahalesi sonucu gerçekleşen dağılıma ikincil gelir dağılımı adı verilmektedir. Özellikle ikinci 

dünya savaşından sonra kamunun ekonomi üzerindeki görevlerinin artmasıyla birlikte, gelir 

dağılımını düzeltme amacı, devletin ekonomide üstlendiği fonksiyonlar arasında önemli bir yer 

edinmiştir.  

 

Gelirin yeniden dağıtımı kapsamında, devletin almış olduğu kararlar, elde ettiği gelirler ve 

yaptığı harcamalar gelir dağılımına müdahale olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda devlet, 

topladığı vergi veya harçlar yoluyla elde ettiği geliri kamu harcamaları yoluyla ekonomiye geri 

vererek gelirin tekrar dağıtımını gerçekleştirmektedir.  

 

Devlet, vergi ve kamu harcamalarından oluşan maliye politikalarının yanında ücretlere, 

fiyatlara ve servetin dağılımına müdahale ederek veya para politikasını kullanarak da gelirin 

yeniden dağıtımına müdahale etmektedir. Devlet söz konusu müdahaleleri; ücretin belirlenmesi 

sürecine dahil olarak, piyasadaki malların fiyatlarının oluşumuna müdahale ederek, kişiler arası 

servet dağıtımı yaparak veya başta faiz oranı olmak üzere çeşitli para politikası araçlarını 

kullanarak gerçekleştirmektedir.  

 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik son yıllarda çoğu gelişmiş ülkede artış eğilimindedir. Bu 

durum, sosyal ve ekonomik sistemlerin istikrar ve sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden 

olmaktadır. Tüm dünyada gelir eşitsizliğini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar gelir eşitsizliğinin 

oldukça yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Dünyada, milli gelirden en çok paya alan 

%10'luk kesimin ortalama geliri, 1980'li yıllarda, milli gelirden en az pay alan %10'luk kesimin 7 

katı iken, bugün bu oranın yaklaşık 9 kat seviyesine yükselmiştir.  Bu sonuç, gelir eşitsizliğinin tüm 

zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu göstermektedir. Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı, 

yayınladığı “Dünya Eşitsizlik Raporu’nda, gelir dağılımındaki eşitsizliğinin sadece gelişmiş 

ülkelerde değil, dünyanın hemen her bölgesinde artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, yıllar itibarıyla gelir dağılımı eşitsizliğinin son derece 

yüksek oluşu dikkat çekmektedir. Türkiye'de istikrarsız ekonomik ve sosyal politikalar, yüksek 

enflasyon, hızlı nüfus artışı ve işsizlik, etkisiz vergi ve transfer sistemleri, kayıt dışı ekonominin 

yüksek oluşu, kısıtlı sendikal haklar, yüksek faiz gelirleri, bütçe açıkları, yetersiz insan sermayesine 

yatırım vb. sorunlar gelir dağılımını etkileyen unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

Gelir eşitsizliği ölçüsü olarak genel kabul görmüş kriter olan Gini katsayısı baz alınarak, 

Türkiye’nin gelir dağılımındaki eşitsizliği OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin, 2018 

yılı itibarıyla Şili ve Meksika’nın ardından OECD ülkeleri arasında en kötü 3. ülke konumunda 
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olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin Gini katsayısı OECD ülkelerinin 

ortalaması ile karşılaştırıldığında ise, Türkiye’nin Gini katsayısının yıllar itibarıyla OECD 

ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 2010 yılından itibaren 

Türkiye’de Gini katsayının azaldığı ve OECD ortalamasına yaklaştığı dikkat çekmektedir. 1990 yılı 

baz alındığında, Türkiye ile OECD ülkelerinin ortalaması arasındaki Gini katsayısı farkı 0,137 

iken, 2000 yılında 0,11, 2018 yılı itibarıyla da 0,083’e kadar gerilemiştir.  

 

Vatandaşlarına insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet 

olarak tanımlanan refah devleti, söz konusu amaca ulaşmada gelir dağılımı eşitsizliğini düzeltmeyi 

kendisine görev edinmiştir. Bu doğrultuda, refah devleti anlayışının bir uygulaması niteliğindeki 

sosyal koruma harcamaları, gelir dağılımına müdahale etmek amacıyla yapılan kamu transferleri 

olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, sosyal koruma harcamaları; sosyal sigortalar, sosyal 

yardımlar ve işgücü piyasası politikalarından oluşmaktadır. Her ne kadar çoğu zaman sosyal 

güvenlik kavramı sosyal koruma ile birlikte kullanılsa da aslında sosyal koruma, sosyal güvenliği 

de içine alan daha geniş bir yapıyı ifade etmektedir. Bireylerin hayatları boyunca karşılaşacakları 

riskleri telafi etmeyi amaçlayan sosyal güvenlik anlayışına ilave olarak sosyal koruma, yoksullukla 

mücadeleyi de içine alacak şekilde daha geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir.  

 

Günümüzde sosyal koruma uygulamalarına yönelik program sayısı ve yapılan mevzuat 

değişikliği sayısı artsa da halâ dünya nüfusunun önemli bir bölümü sosyal koruma kapsamı 

içerisinde yer almamaktadır. ILO tarafından yayınlanan Dünya Sosyal Koruma Raporu 2017-2019 

adlı çalışmaya göre, sosyal güvenlik bir insan hakkı olmasına rağmen dünya nüfusunun sadece 

%45’i en az bir sosyal koruma yardımı alabilmekte ve halâ 4 milyar insan sosyal koruma kapsamı 

dışında yer almaktadır. Ayrıca, dünya nüfusunun yalnızca %29’u kapsamlı bir sosyal korumaya 

sahipken, 5,2 milyar kişi korunmamakta ya da kısmen korunmaktadır.  

 

Ülkelerin kamu sosyal koruma harcamalarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, 2018 

yılında OECD ülkelerinden İsveç, Kanada, Slovenya, Hollanda ve İrlanda’da kamu sosyal 

harcamaları 1980 yılına göre azalış göstermiştir. Başta Türkiye olmak üzere, Japonya, Finlandiya, 

Yunanistan ve Portekiz’de 1980 yılı baz alındığında kamu sosyal harcamalarının GSYH’ye 

oranının günümüzde önemli ölçüde artığı dikkat çekmektedir. OECD ortalaması dikkate 

alındığında ise kamu sosyal harcamalarının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olduğunu söylemek 

mümkündür. OECD ülkelerinde kamu sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı 1980 yılında 

%14,51iken, bu oran 2019 yılı itibarıyla %20,03’e yükselmiştir. 

 

Türkiye’de sosyal devlet anlayışı ancak 1961 Anayasası ile gerçek anlamda devletin 

nitelikleri arasında yer almıştır. Daha sonra gelen 1982 Anayasası da yine Türkiye Cumhuriyeti 

devletini sosyal bir devlet olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda, sosyal sigorta uygulamaları Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve İş-Kur tarafından gerçekleştirilirken, sosyal yardımlar; başta T.C. Aile ve 
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Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, İş-Kur vasıtasıyla da işgücü piyasası programları 

uygulanmaktadır.  

 

1945’li yıllardan itibaren, değişen dünya anlayışına bağlı olarak, hemen hemen her ülkede, 

başta sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları olmak üzere, sosyal nitelikli harcamaların arttığı 

bilinmektedir. Bunun sonucunda, kamu sosyal harcamalarının GSMH’ye oranı da sürekli bir artış 

içerisinde olmuştur. Bir ülkede milli gelir içinde sosyal refah harcamalarına ayrılan payın 

büyüklüğü, o ülkenin gelişmişlik derecesinin ne ölçüde yüksek olduğunun ve vatandaşlarının refahı 

ile sosyal refah devleti anlayışına verdiği önemin göstergesi olarak kabul edilir.  

 

Nispeten zayıf bir sosyal refah devleti özellikleri sergileyen Türkiye’de bütçeden sosyal 

harcamalara ayrılan pay yıllar itibarıyla artmıştır. Gerek Türkiye’de gerekse OECD ülkelerinde 

sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranının 2010 yılına kadar artış gösterdiği, bu dönemden 

sonra ise azalmaya başladığı görülmektedir. Türkiye’de 1980 yılında kamu sosyal koruma 

harcamalarının GSYH’ içerisindeki payı, OECD ülkeleri ortalamasına göre %12 daha az iken, 2019 

yılı itibarıyla bu fark %8’e kadar gerilemiştir.   

 

Türkiye’de yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı incelendiğinde, 2018 yılı 

itibarıyla sosyal koruma harcamaları içerisinde yaşlı-dul/yetimlere yönelik harcamaları ilk sırayı 

alırken, sağlık harcamaları ikinci sırada yer almaktadır. Bu yardımları sırasıyla aile yardımları 

malullük yardımları takip etmektedir. İşsizlik yardımları ile aktif işgücü uygulamalarına yönelik 

harcamaların oransal olarak azlığı dikkat çekmektedir. Bu noktada, 2018 yılı itibarıyla işsizlik ve 

malullük yardımları ile aktif işgücü uygulamalarının GSYH’ye oranı %1’den daha azdır. 

 

Sosyal yardımların ayni olarak mı yoksa nakdi olarak mı yapılması gerektiği üzerindeki 

tartışmalar, yardımların nakdi olarak yapılmasının daha doğru olacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Yardımların ayni olarak yapılması üzerine yapılan eleştiriler, yardım alan kişinin yardım edenin 

tercihlerine mahkûm kaldığı noktasında ağırlık kazanmaktadır. Nakdi yardımların yardım yapılan 

kişiler tarafından amacı dışında kullanılması hakkında yapılan eleştirilerin haklılık payı olmakla 

birlikte, ayni yardımların yardımı alan kişilerce nakde çevrilip amaçları dışında kullanılması da 

mümkün olabilmektedir. Türkiye’de, yıllar itibarıyla nakdi yardımların GSYH’ye ayni yardımların 

üzerindedir. Buna göre, Türkiye’de yapılan sosyal koruma harcamalarının literatüre uygun olarak 

çoğunlukla nakdi yardımlar şeklinde olduğu görülmektedir.  

 

Sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı yönündeki düşünceler 

literatürde genel kabul görmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de yapılan sosyal koruma 

harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini düzeltmede ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya koymak 
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çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 1987-2018 döneminde Türkiye’de sosyal 

koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini ARDL Sınır Testi kullanılarak 

test edilmiştir. ARDL testi, kısa ve uzun dönem ilişkilerini tahmin etmek için etkin bir yöntemdir. 

Gerek ADF gerekse PP testi sonucuna göre, bütün değişkenlerin birinci farkında I(1) durağan 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ADF ile PP testi sonuçları birbirini desteklemektedir. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda, sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini 

araştırmak için değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler hakkında bilgi veren ARDL 

yöntemi tercih edilmiştir.   

 

Çalışmada uygulanan ARDL Sınır Testi sonucu elde edilen bulguların sağlık yardımları 

haricinde literatür ile uyumlu olduğu söylenebilir. Buna göre Türkiye’de 1987-2018 arası dönemde 

sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde düzeltici etkisi olduğunu söylemek 

mümkündür. Aynı zamanda nakdi ve ayni yardımların da gelir dağılımındaki eşitsizliği azalttığı 

söylenebilir. Bununla birlikte, analizden elde edilen bulgulara göre, ayni yardımların gelir 

dağılımını düzeltici etkisinin nakdi yardımlara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yardımların nakdi olarak yapılması her ne kadar bireylere yardım edenin tercihlerine bağlı 

kalmama ve alınan yardımı kendi tercihleri doğrultusunda kullanma imkânı sağlasa da bu şekilde 

alınan yardımların başka alanlara harcanması oldukça sık yaşanan bir durumdur. Türkiye’de de 

nakdi yardımların gelir dağılımının iyileştirmede ayni yardımlara göre daha az etkisi olmasında 

nakdi olarak alınan yardımların çoğunlukla başka amaçlar için kullanmasının önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir.  

 

Sosyal koruma harcamaları alt bileşenleri açısından incelendiğinde ise, sağlık yardımları 

haricinde sosyal koruma yardımlarının gelir eşitsizliği üzerinde düzeltici etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Aile yarımlarına ilişkin uzun dönemli etki istatistiksel olarak anlamsız olsa 

da kısa dönem katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bağlamda, aile yardımlarının 

kısa dönemde gelir dağılımı eşitsizliğinin düzeltici etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu noktada, 

malullük yardımları sosyal koruma harcamaları içerisinde nispeten küçük paya sahip olmakla 

birlikte, eşitsizlik üzerinde en fazla düzeltici etkiye sahip yardım türü olduğu görülmektedir.  

 

Analiz sonucu bulgular neticesinde çalışmada araştırılan hipotezlerin sağlık yardımları 

haricinde kabul edildiğini ve sonuçların literatür ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. Buna 

göre, analiz sonucunda elde edilen bulgular neticesinde 1980-2018 dönemi için Türkiye’de sosyal 

koruma harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı çalışmada ortaya koyulmuştur. 

 

Türkiye’de sağlık yardımlarının gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi incelendiğinde, 

Türkiye’de sosyal koruma harcamaları içerisinde sağlık yardımlarının payının 1980-1995 arasında 

yıllar itibarıyla artış gösterdiği ve bu dönemden sonra giderek azaldığı dikkat çekmektedir. Sosyal 
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koruma harcamaları içerisinde sağlık yardımlarının payı 1995 yılında %51 seviyesinde iken, bu 

oran sonraki yıllarda düşme eğilimine girmiştir. Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla sağlık yardımlarının 

sosyal koruma harcamaları içerisindeki payı %27 seviyesine kadar gerilemiştir. 

 

Ayrıca, Türkiye’de kamu sağlık yardımlarının GSYH’ye oranı da özellikle 2008 küresel 

ekonomik krizinden sonra düşmeye başlamıştır. Türkiye’de 2009 yılı itibarıyla kamu sağlık 

yardımlarının GSYH’ye oranı %4,46 iken, bu oran 2019 yılı itibarıyla %3,38’e gerilemiştir.  

 

Türkiye’de sağlık harcamalarının gerek GSYH gerekse toplam sosyal yardımlar içerisindeki 

payının yıllar itibarıyla azalış göstermektedir. Diğer taraftan, sağlık harcamaların dağılımı 

incelendiğinde, gelir dağılımı üzerinde olumlu etki yaratacağı düşünülen halk sağlığı programlarına 

ayrılan payın düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumun diğer faktörler ile birlikte Türkiye’de 

sağlık harcamalarının gelir dağılımını iyileştirmede başarısız olma nedenleri arasında yer aldığı 

düşünülmektedir.  

 

Analizden elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğini 

düzletmeye yönelik sosyal koruma harcamalarına ilişkin aşağıdaki uygulama değişiklikleri 

önerilmektedir: 

 

 Türkiye’de kamu sosyal koruma harcamaları gelir dağılımını düzeltici etkiye sahiptir. 

Buna göre, bütçeden sosyal koruma harcamalarına daha fazla pay ayrılması, 

 Ayni yardımlar nakdi yardımlara göre gelir dağılımını daha fazla düzeltici etkiye sahiptir. 

Bu doğrultuda, yardım türü olarak ayni yardımlara ağırlık verilmesi,  

 Sosyal koruma harcamaları içerisinde gelir dağılımını en çok düzeltici etkiye sahip olan 

malullük yardımlarının payının arttırılması, 

 Sağlık harcamalarının verimliliğinin arttırılarak halk sağlığı programlarına yönelik 

harcama payının arttırılması 

 Türkiye’de sağlık harcamalarına yönelik kapsam ve çeşitliliğin artırılması ve buna bağlı 

olarak sağlık yardımlarının gerek GSYH gerekse sosyal koruma harcamaları içerisindeki 

payının artırılması. 
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