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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRKİYE İÇİN GELİR GRUPLARI ARASI GELİR OLUŞUM İLİŞKİSİNİN 
MİYAZAWA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Rıdvan KURTİPEK 

Refahın ülke içinde farklı bireyler, toplumsal kesimler, bölgeler ve sektörler 
arasında paylaşılmasını ifade eden gelir dağılımının toplum tarafından kabul 
edilebilir bir düzeyde olması, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile toplumun geleceğe 
güvenle bakabilmesi adına oldukça önemlidir. Gelir dağılımı ile ilgili Türkiye’de pek 
çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, bu çalışmalar genel olarak gelir dağılımının 
mevcut durumunu ortaya koyan, gelir dağılımındaki değişimi, geliri oluşturan 
faktörlerdeki değişimlerle açıklayan çalışmalardır. Ancak, Türkiye’de gelir grupları 
arasındaki gelir oluşum ilişkisini ya da bir başka deyişle gelir dağılımının yapısını 
inceleyen çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Çalışmada, gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisi analiz edilerek, 
Türkiye’de gelir dağılımının yapısının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda ilk olarak üç sektörlü toplulaştırılmış Girdi-Çıktı tablosu kullanılarak 
tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelir çarpanları hesaplanmış ve her bir 
sektörün hanehalkı gelirlerini artırma oranları incelenmiştir, ikinci olarak, Hanehalkı 
Bütçe Anketi ham verileri ve aynı Girdi-Çıktı tablosu kullanılarak herhangi bir gelir 
grubunun gelirlerindeki artışın sektörler arası etkileşim sonucunda diğer gelir 
gruplarında ne kadar gelir artışı oluşturacağı analiz edilmiştir. Son olarak da tarım, 
sanayi ve hizmetler sektörlerinde oluşacak talep artışının her bir gelir grubunun ve 
toplamda tüm gelir gruplarının gelirlerini ne kadar artıracağı hesaplanmıştır. 

Son dönemde kısmi bir iyileşme görülse de Türkiye’de gelir eşitsizliği 
yüksektir. Yapılan çalışmada söz konusu yapı Girdi-Çıktı çarpan analiziyle ortaya 
konulmuştur. Türkiye’de herhangi bir gelir grubundaki gelir artışı, bu gelirin 
harcanması yoluyla diğer gelir gruplarının gelirini en yoksuldan en zengine doğıu 
artan bir biçimde artırmaktadır. Herhangi bir gelir grubuna yapılan gelir transferi, her 
halükarda en zengin kesimde daha fazla gelir artışı oluşturmaktadır. Ancak, en alt 
gelir grubuna yapılan gelir transferi, diğer gelir gruplarına yapılan transferlere göre, 
hem gelir dağılımını en az bozmakta hem de toplam geliri en fazla artırmaktadır. 
Yapılan sektörel analizde, her bir sektördeki nihai talep artışının, gelir gruplarının 
gelirlerinde meydana getireceği gelir artışının, üst gelir gruplarından alt gelir 
gruplarına gidildikçe azaldığı görülmüştür. İncelenen sektörler arasında, tarım 
sektörünün gelir dağılımını en az, hizmetler sektörünün ise gelir dağılımını en fazla 
bozan sektör olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Girdi-Çıktı Çarpan Analizi, Miyazawa 
Yöntemi, Gelir Çarpanı, Gelir Grupları Arası Gelir Çarpanı, Sektörel Gelir Çarpanı 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 
EXAMINATION OF THE INTERRELATIONSHIPS AMONG VARIOUS 
INCOME GROUPS IN THE PROCESS OF INCOME FORMATION FOR 

TURKEY THROUGH MIYAZAWA METHODOLOGY 

Rıdvan KURTİPEK 

Attaining a socially acceptable level of income distribution, defined as the 
distribution of welfare in a country among various individuals, social groups, regions 
and sectors, is of utmost importance for maintaining national unity and solidarity as 
well as providing the society with a confident perspective for the future. Although 
there are studies conducted in Turkey in the field of income distribution, most of 
these studies haven’t gone beyond describing the current situation and examining the 
changes in status quo in relation to the changes in factors that form the income. 
However, a study focusing on the interrelationships among various income groups in 
the process of income formation, i.e., the structure of income distribution lacks in the 
literature. 

This study aims at revealing the structure of income distribution in Turkey 
through analysis of interrelationships among income groups in income formation 
process. Within this context, firstly, income multipliers of agriculture, industry as 
well as services sectors have been calculated through using consolidated 1-0 table 
with three sectors, and the rates of increase in household incomes due to each sector 
have been computed. Secondly, the impact of an increase in the income of any group 
on the income levels of other groups due to the intersectoral interactions have been 
analyzed on the basis of raw Household Budget Survey data and the aforementioned 
1-0 table. Finally, the impact of an increase in agriculture, services and industry 
sector’s demand on income of each group and the aggregate income level of all 
groups have been computed. 

Despite a certain degree of improvement in recent years, Turkey has a high 
income inequality. This study reveals this fact through 1-0 multiplier analysis. In 
Turkey, an increase in income of any group leads to an increase in income of all 
other groups through consumption and the richer group gets a higher rate of increase 
at all levels. Therefore, regardless of the income group targeted, the highest income 
group gets the most benefit from income transfers. However, compared to the 
transfers made to the other groups, income transfers made to the lowest income 
group leads not only to the least deterioration in income distribution but also to the 
highest rise in aggregate income. Sectoral analysis has shown that the rise in the 
income of each group stemming from an increase in the final demand of each sector 
is highest in the richest group and declines with the level of income for each group. 
Among the sectors studied, agriculture sector has been found to deteriorate income 
distribution the least, whereas the services sector has been found to worsen it most. 

Keywords: Income Distribution, Input-Output Multiplier Analysis, 
Miyazawa Methodology, Income Multipliers, Income Multipliers Among Income 
Groups, Sectoral Income Multipliers 
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GAP Güneydoğu Anadolu Projesi 

GSYİH Gayri Safı Yurtiçi Hasıla 
GYKA Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi 
HBA Hanehalkı Bütçe Anketi 

HGTH Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları 

HİA Hanehalkı İşgücü Anketi 
ISIC Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması 

İBBS İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 
İŞKUR Türkiye İş Kurumu 
LITS Geçiş Ülkelerinde Yaşam Anketi 

NACE Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 
OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 
SHM Sosyal Hesaplar Matrisi 
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu 
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TÜGİAD Türkiye Genç İşadamları Demeği 
TÜİK Türkiye İstatistik Kummu 
TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği 



GİRİŞ 

Gelirin üretim sürecine katılan emek ve sermaye arasında nasıl bölüşüleceği 
hususu, ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutları olan çok yönlü ve karmaşık bir 

olgudur. Nitekim refahın ülke içinde farklı bireyler, toplumsal kesimler, bölgeler ve 

sektörler arasında adil bir şekilde dağılmamış olması, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile 
toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi adına önemli riskler oluşturmaktadır. Gelirin 

adil bir şekilde paylaşılmadığına ilişkin toplumsal kanı, ülkede önemli sosyal 
sorunlara yol açabilecektir. Bu bakımdan, söz konusu risklerin ortadan kaldırılarak 

toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine ve gelirin toplumda daha adil bir şekilde 
paylaşılmasına yönelik adımlar atılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, gelir 

dağılımı pek çok çalışmaya da konu olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından başlamak üzere tüm kalkınma 

planlarında Türkiye’de gelir dağılımındaki bozukluk vurgulanmış ve gelirin yeniden 
dağıtımı ile ilgili hususlara önem atfedilmiştir. Son yıllardaki ekonomik gelişmelere 

paralel olarak gelir dağılımında iyileşmeler olmakla birlikte, Türkiye’de gelir 

eşitsizliğinin hala yüksek olduğu görülmektedir. Kişisel gelir dağılımını ölçmede en 

çok kullanılan ölçütlerden biri olan Gini katsayısı, ülkemiz için 2008 yılında 0,41 
olarak ölçülmüştür. Aynı yılda, AB-27’de Gini katsayısı 0,31 düzeyindedir. Türkiye, 

OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en eşitsiz gelir dağılımına sahip ülke 
konumundadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2010 yılı İnsani Gelişme 
İndeksine göre Türkiye 145 ülke arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu 83. ülke: 
konumundadır. 

Ülkemizde toplumsal kanı, gelirin adil bir şekilde dağılmadığı ve devletin 
gelirin daha adil bir şekilde dağılması için önemli adımlar atması gerektiği 
yönündedir. Üstelik bu kanı ülkemizde diğer ülkelere göre daha güçlü durumdadır. 
2006 yılında 29 farklı ülkede gerçekleştirilen Geçiş Ülkelerinde Yaşam Anketi 

(LITS-L/'/e in Transition Survey) sonuçlarına göre Türkiye’de insanların yüzde 85’i 
“zenginle fakir arasındaki uçurumun azaltılması gerektiğinr ve yüzde 92’si de “bu 
uçurumun devletin güçlü bir şekilde müdahalesiyle düzeltilmesi gerektiğinr 
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düşünmektedir. Benzer bir şekilde “Türkiye ’de neden bazı insanların yoksul olduğu 
sorusuna” yüzde 62 oranında “toplumdaki adaletsizlik” cevabı verilmektedir 

(Ferreira at al., 2009). Devletin zenginle yoksul arasındaki uçurumun azaltılması için 
güçlü bir müdahalede bulunması gerektiği yönündeki kanı ankete katılan 29 ülkede 

ortalama yüzde 68 düzeyindedir. Yine, 2000 yılında 69 ülkede yapılan Dünya 
Değerler Anketinde (World Value Survey) ise, katılımcıların ancak yaklaşık yüzde 

50’sinin “ülkelerinde gelirin daha adil dağıtılması gerektiği”m düşündüğü 
görülmektedir. 2008 yılında BBC tarafından yaptırılan bir kamuoyu yoklamasına 

göre ise, araştırma kapsamındaki 34 ülkedeki nüfusun yaklaşık yüzde 65’inin “son 
birkaç yıldaki ekonomik gelişmelerin adil bir şekilde paylaşılmadığı ”nı düşündüğü 

görülmektedir. Aynı çalışmada ülkemiz için bu oran yüzde 80’in üzerindedir. 

Sosyal devletin temel amaçlarından biri olan adil gelir dağılımı, toplumda 
kişilerin elde ettikleri gelirler arasında çok büyük uçurumların olmamasını, milli 

gelirin kişiler ve sınıflar arasında toplumsal gerginliklere yol açmayacak şekilde 
dağılmasını, dolayısıyla toplumca kabul edilebilir bir gelir paylaşımını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla, sosyal devletten beklenen; kamu gelirlerini ve kamu 
harcamalarını kullanarak toplumu oluşturan kişiler arasında zenginden fakire doğru 

geliri yeniden dağıtması ve servet ve gelirler arasındaki dengesizlikleri azaltmaya 

çalışmasıdır. Bu kapsamda; devletin, öncelikle gelirin oluşum sürecinde gelir 

farklılıklarını azaltıcı önlemler alması ve gelirin oluşumundan sonra da eşitsizliği 

azaltıcı yönde müdahalelerde bulunması beklenmektedir. 

Gelir dağılımı politikalarıyla gerçekleştirilmek istenen genel amaç, düşük 

gelirli grupların gelirinin artırılması ve sosyal gruplar arasındaki dengenin 

sağlanmasıyla ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve ekonomik kalkınmayı 

sağlayacak stratejilere yön vermektir. Gelir dağılımı politikaları, başta tasarruf, 

yatırım, tüketim harcamaları politikaları ile devlet ve özel kesimin büyüme hızı, 

sanayileşme, tam ve verimli istihdam, tarım kesiminin verimliliği, kentleşme ve göç 

sorunları, eğitimin üretici hale getirilerek yaygınlaştırılması, ücret ve fiyat artışlarının 

düzenli bir biçimde yürütülmesi gibi çok yönlü ekonomik ve sosyal konularla 

bağlantılıdır. 
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Gelir dağılımı politikalarının sosyal ve ekonomik pek çok yansımasının 

olması nedeniyle, gerek siyasal, gerek sosyolojik, gerekse ekonomik analizlerde gelir 

dağılımı konusunun üzerinde önemle durulması, bu anlamda gelir dağılımının 
tanımının ortaya konulması, boyutunun belirlenmesi, farklı tanımlamalarla gelir 

dağılımının mevcut durumunun detaylarına inilerek nedenlerinin araştırılması ve 

sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerektirmektedir. Türkiye’de bu alanda yapılan 
çalışmalar mevcut durumu ortaya koyan, gelir dağılımındaki değişimi geliri 

oluşturan faktörlerdeki değişimlerle açıklayan çalışmalardır. Ancak Türkiye’de gelir 
grupları arasındaki gelir oluşum ilişkisini, yani herhangi bir gelir grubunun 

gelirlerindeki değişimin sektörler arasındaki etkileşime bağlı olarak diğer gelir 

gruplarının gelirlerine etkisini inceleyen çalışmalar bulunmamaktadır. Gelir grupları 
arası gelir oluşum ilişkisinin ortaya konulması, devletin gelir dağılımını iyileştirmek 
için hangi alanlara ne tür müdahalelerde bulunması gerektiğini ortaya koymak 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Belirtilen yaklaşımlardan yola çıkarak bu çalışmanın amacı; Türkiye’de gelir 
dağılımının incelenmesi, gelir grupları arasındaki gelir oluşumu ilişkisinin sektörel 

tabanlı analiz edilmesi ve herhangi bir gelir grubunun toplam gelirlerinin, yapılacak 
vergi düzenlemesi, iş yaratma ya da sosyal transferler aracılığıyla değiştirilmesi 

sonucunda bunun diğer gelir gruplarında oluşturacağı gelir etkisinin ortaya 
konulmasıdır. 

Bu çerçevede, çalışmanın birinci bölümünde, gelir dağılımı kavramı ile 
birlikte gelir dağılımının ölçüm yöntemlerine ve gelir dağılımının kuramsal 

çerçevesine yer verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de gelir dağılımı ile ilgili literatür 
gözden geçirilmiş, çalışmada kullanılan Miyazawa yöntemiyle dünyada yapılmış 
çalışmalar kısaca özetlenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde gelirin yeniden dağılımı ve gelirin yeniden 
dağılımının önemi üzerinde durulmuş, gelir dağılımını belirleyen faktörler 
sıralandıktan sonra devletin geliri yeniden dağıtma araçları açıklanmıştır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde gelir dağılımının değişimi incelenmiştir. 

Öncelikle dünyada gelir dağılımının tarihi süreçte nasıl değiştiği araştırılmış ve 
Türkiye’de gelir dağılımının seyri dünyadaki gelişmelerle ve diğer ülkelerin gelir 

dağılımı göstergeleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkiye’de 
yapılmış olan gelir dağılımı çalışmalarının yöntem ve kapsamları anlatılmış ve 1963 

- 2008 yılları arasında Türkiye’de gelir dağılımının değişimi genel hatlarıyla 

incelenmiştir. Üçüncü bölümün sonunda, Türkiye’de gelir dağılımının değişimi 
kişisel, fonksiyonel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımı başlıkları altında daha detaylı 
analiz edilmiştir. 

Gelir dağılımının analitik bir yöntemle, incelendiği dördüncü bölümde Girdi 
- Çıktı tablolan ve Hanehalkı Bütçe Anketi ham verileri kullanılarak yüzde 10’luk 

hanehalkı gelir grupları halinde, hanehalkları arasında gelir oluşum ilişkisi 
incelenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle Girdi - Çıktı yönteminde çarpan ve gelir 

çarpanı incelenmiş, daha sonra Miyazawa yöntemi tanıtılmış ve Miyazawa yöntemi 
uygulanarak gelir grupları arasındaki gelir oluşum ilişkisi analiz edilmiş olup, 

herhangi bir gelir grubuna yapılacak transferlerin tüm gelir gruplarında oluşturacağı 
etki incelenmiştir. Ayrıca sektörel olarak her bir sektörün nihai talebine yönelik 
artışların hanehalklannın gelir gruplarına göre gelirlerini ne kadar artıracağı 

hesaplanmıştır. 

Sonuç bölümünde bütün bu değerlendirme ve analizlerin ışığında elde edilen 

bulgulara dayalı olarak gelir dağılımının daha adil olması için öneriler sunulmuştur. 
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1. GELİR DAĞILIMININ KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

Bu bölümde gelir dağılımının türleri, gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemleri ve 

gelir dağılımının kuramsal çerçevesi anlatıldıktan sonra gelir dağılımıyla ilgili 
Türkiye’de yapılmış çalışmalar ile dünyada Miyazawa yöntemiyle gelir dağılımı 

üzerine yapılmış çalışmalar incelenecektir. 

1.1. Gelir Dağılımının Tanımı ve Başlıca Türleri 

1.1.1. Gelir dağılımının tanımı 

Bilindiği üzere; emek, sermaye ve arazi birleştirilerek yeni ürünler elde 

edilmesine, ürünlerin miktarının veya faydasının artırılmasına iktisat teorisinde 

“üretim” adı verilmektedir. Bir ülkede bir yılda meydana getirilen mal ve hizmetlerin 
bütününün parasal değeri milli gelir, milli gelirin ekonomik birimler arasında 

paylaşılması ise gelir dağılımı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle gelir dağılımı, 
bölüşüm teorisi içerisinde analiz edilir ve üretimin kimler için yapılacağı ve kimler 
arasında nasıl bölüştürüleceği sorununu ifade eder. Bu anlamıyla, gelir dağılımı, 

üretime dayalı olması nedeniyle özünde iktisat literatürünün bir parçasıdır. Bununla 
birlikte, toplumsal yaşam ve sosyal barış açısından taşıdığı önem nedeniyle, aynı 

zamanda, sosyolojik bir olgu olarak da değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 

sosyoekonomik bir olgu olan “gelir dağılımı”, çok yönlü ve çok boyutlu etkileri olan 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (DPT, 2001). Bu yönüyle gelir paylaşımı ya 

da gelir dağılımı, iktisat literatürünün en temel tartışma konularından birini 

oluşturmaktadır. 

Hanehalklarmm tüketim ve tasarruf eğilimleri ile satın aldıkları mal ve 

hizmetlerin nitelikleri gelirle ilişkili olarak değişmekte, böylece, gelir dağılımı bir 

ülkede tüketim, tasarruf hacmi ve bunların bileşimini de etkilemektedir. Bu anlamda, 

gelirin tüketime veya yatırıma yönlendirilmesi gelir sahiplerinin kararına bağlı 
olduğundan, gelir dağılımı ile tüketim ve yatırımlar arasında da doğrudan bir ilişki 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, gelir dağılımına sadece var olanın paylaşılmasını 

ifade eden bir olgu olarak değil, aynı zamanda, ekonomide kaynakların etkin bir 
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şekilde kullanılmasına ve ekonomik büyümeye etki eden bir faktör olarak da 
bakılması gerekmektedir (DPT, 2001). 

Amaçları ne olursa olsun gelir dağılımı politikalarının sosyal ve ekonomik 
hayatta pek çok yansıması bulunmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu politikalar 

belirlenmeden veya analiz edilmeden önce bu politikaların ortaya çıkmasına neden 
olan eşitsizliğin tanımının ortaya konulması, boyutunun belirlenmesi ve getirilen 

farklı tanımlamaların ayrıntılı bir biçimde ele alınarak eşitsizliğin nedenlerinin 
araştırılması ve sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerekmektedir. 

1.1.2. Gelir dağılımı türleri 

Milli gelirin paylaşımı, gelirin oluşmasını sağlayan bireyler arasında 

olabileceği gibi, bu oluşuma katkı sağlayan üretim faktörleri, bu geliri oluşturan 
sektörler veya ülkenin çeşitli bölgeleri arasında da olabilmektedir. Bu açıdan gelir 
dağılımı; fonksiyonel, kişisel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımı şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. 

1.1.2.1. Fonksiyonel gelir dağılımı 

Fonksiyonel gelir dağılımı, çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları 
payı, yani, milli gelirin ücret, faiz, rant ve kar arasındaki dağılımını ifade eden bir 
kavramdır. Gelirin klasik dağılımı olarak da adlandırılabilir (Ensari, 1989:3). Üretim 
faktörlerinin dörde ayrılmasına dayanan bu yöntem yerine, üretim faktörlerinin 

sadece emek ve mülk gelirlerini birbirinden ayıran ikili bir sınıflandırma da kabul 

edilebilmektedir. Bu durumda, emek karşılığı ücretler ve emek karşılığı olmayan kar, 

faiz ve rant mülk gelirlerini meydana getirmektedir (DPT, 2001: 12). 

Milli gelirin çeşitli sosyal sınıflar arasında paylaşımının incelenmesinde 
kullanılan en uygun yöntem fonksiyonel gelir dağılımıdır. Fonksiyonel gelir 
dağılımı, işçi ve işveren kesimlerinin milli gelirden aldıkları payları ortaya 

koyabilmektedir. Ancak, sosyal tabakalaşma, fonksiyonel gelir dağılımı tanımının 

dörtlü sınıflandırmasına giremeyecek kadar karmaşık bir yapı arz ettiğinden, 

fonksiyonel gelir dağılımının sunduğu bilgiler sosyal sınıflar arasındaki paylaşımın 

incelenmesi bakımından oldukça sınırlı kalabilmektedir (Türk, 2004:315). 
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Gelirin fonksiyonel olarak dağılımı, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında 

da bilgi verebilmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerde ücretlilerin milli gelirden 

aldıkları pay yüksek oranlarda seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde ücretlilerin 

geliri daha düşük seviyelerde bulunmaktadır. 

1.1.2.2. Kişisel gelir dağılımı 

Fonksiyonel gelir dağılımı, faktör kavramı üzerine kurulmuş olduğundan 

gayri şahsidir. Kişisel gelir dağılımı ise, toplam gelirin toplumu meydana getiren 
bireyler, aileler ve gruplar arasındaki dağılımını ifade etmektedir Kişisel gelir 

dağılımında önemli olan elde edilen gelirin kaynağı ve bileşimi değil, miktarıdır. 
Ekonomik eşitsizliklerin oldukça iyi bir göstergesi olan kişisel gelir dağılımından 

beklenen hedef, hanehalkları arasındaki gelir eşitsizliklerinin belirlenmesidir. Bu 
anlamda kişisel gelir dağılımı bireysel ve statiktir. Kişisel gelir dağılımı, cinsiyet, 

yaş, meslek, işteki durum ve eğitim durumu gibi farklı bireysel niteliklere göre 

açıklanabilmektedir (DPT, 2001:16). 

Kişisel gelir dağılımı gelir dağılımı araştırmalarında en önemli sayılabilecek 

bir alandır (Ensari, 1989:3). Kişisel gelirin eşit olarak dağıldığı hiçbir ülke 

bulunmamaktadır. Her ekonomide farklı derecelerde olmakla birlikte, kişisel gelir 
dağılımında eşitsizliklerle karşılaşılmaktadır. Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğe, bir 

ülkede izlenen ekonomi politikası ve piyasanın yapısı kadar kanunlar, sendikal 

haklar, tarihsel faktörler gibi birçok neden etki edebilmektedir. Ayrıca, bireye bağlı 
olarak ortaya çıkan ve kişisel gelir dağılımında eşitsizliğe neden olan faktörler de söz 

konusudur. Bunlar, insanların sahip olduğu farklı zeka seviyeleri ve yetenek 
farklılıkları, farklı risk üstlenimi ve girişimcilik gibi özellikleridir. İnsanların eğitim 
düzeyi ve öğrenim farklılıkları, iş deneyimi, miras yoluyla servet dağılımı, bölgeler 
arası gelişmişlik farkları ve şans faktörü de kişisel gelir dağılımını etkileyen faktörler 
arasındadır. 

Kişiler arasında gelir düzeyleri bakımından büyük farklar bulunmaması genel 

olarak toplumda arzulanan bir durumdur. Bunun nedeni, kişisel gelir dağılımında 

adaletin sosyal barışı ve ekonomik istikrarı sağlaması ve toplumsal refahı 
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artırmasıdır. Bireyler arasında gelir dağılımının adil olması, aynı zamanda, fırsat 

eşitliğini de beraberinde getirmektedir (Türk, 2004: 322). 

1.1.2.3. Sektörel gelir dağılımı 

Sektörel gelir dağılımı, bir ekonomide meydana getirilen milli gelirin, iktisadi 
faaliyet kollarına göre nasıl dağıldığım ifade etmektedir. Üretim sektörlerinin milli 
gelir içerisindeki payını incelemek için kullanılan bu yöntemde, tarım, sanayi ve 

hizmet sektörlerinin milli gelirden aldıkları payları ve bunun uzun dönemdeki 
değişimini görmek mümkündür. Bu dağılım, milli gelirin kamu sektörü ile özel 

sektör arasındaki dağılımını da gösterdiği için, devletin ekonomiye müdahale 
derecesini ve ekonomik sistemin yapısını da ortaya koyabilmektedir (Türk, 

2004:314). Sektörel gelir dağılımı ekonomik gelişmişlik düzeyi hakkında da önemli 

bir ipucu vermektedir. Gelişmiş ülkelerin tecrübeleri, iktisadi kalkınma sürecinde 
tarım sektöründen sonra sanayi sektörünün ve daha sonra da hizmet sektörünün öne 

çıktığını göstermektedir. Bu bakımdan, sektörel gelir dağılımı, yıllara göre 
incelendiğinde, ülkenin endüstrileşme sürecinde hangi konumda olduğunu ve bu 

çerçevede hangi sektörlere ağırlık vermesi gerektiğini ortaya koyabilmektedir. 

Diğer yandan, ülkelerin izlemiş oldukları kalkınma stratejileri istihdamın 
sektörel dağılımını ve sektörlerin milli gelir içindeki paylarını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Devletin, sektörel kalkınmaya yönelik fiyat mekanizması, teşvikler 

ve sübvansiyonlar ile doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı müdahaleler, sektörel 
dağılım ve gelir dağılımı açısından büyük öneme sahiptir. Bu şekilde sektörel tercihe 
bağlı olarak kamusal kaynak transferi de gerçekleşmektedir. Bu transferler sonucu, 
sadece sektörel dağılımda değil aynı zamanda, fonksiyonel, kişisel ve bölgesel gelir 
dağılımında da değişimler olmaktadır. 

1.1.2.4. Bölgesel gelir dağılımı 

Bölgesel gelir dağılımı, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan insanların milli 
gelirden ne kadar pay aldıklarını gösteren bir gelir dağılımı türüdür. Bu gelir 
dağılımı, bir ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılaşmayı 
belirtmekte kullanılan araçlardan biridir. Ekonomiler farklı ekonomik, sosyal ve 

demografik özelliklere sahip üretim bölgelerinden oluşmaktadır. Ülke ekonomisi 
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tarıma dayalı bir yapıya sahipse bölgeler arası iklim farklılıkları üretim üzerinde 

belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır. Aynı durum sanayi ve ticarete dayalı bir yapı 

için de geçerlidir (Öztürk, 2005:95). Bölgesel gelir dağılımı, az gelişmiş bölgelerde 
uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesi ile verimli 

kullanılamamış ülke kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacaktır. 

Kalkınma sürecindeki her ülkede, ekonomik gelişmenin ülkenin her 

bölgesinde aynı anda başlayamaması ve belirli ayrıcalıklı noktalarda ortaya çıkan 

gelişmenin bu merkezlerde yoğunlaşması, bölgeler arası gelişmişlik ve gelir 
farklılıklarının temel nedenini oluşturmaktadır. Uygulanan ekonomi politikaları, 

bölgeler arasında tarım, sanayi, ticaret, hizmet, haberleşme, ulaştırma, sağlık, eğitim 

göstergelerinin birbirinden farklı oluşmasına ve sonuçta bölgeler arasında gelir 
dağılımının da farklı olmasına neden olabilmektedir (DPT, 2001:28). 

Gelir dağılımının bölgesel olarak dengesiz veya eşit olmayan bir şekilde 

gerçekleşmiş olması, ülkenin ekonomik kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılabilmesi ve ekonomik coğrafi bütünlüğünün sağlanabilmesi bakımından 

oldukça önemli bir husustur. Bölgesel gelir farklılığı aynı zamanda kamu tarafından 
sunulan birçok temel hizmete erişimde farklı bölgelerde önemli sorunlar olduğunu 

ortaya koyabilmektedir. Bölgesel gelirin arzulandığı veya ihtiyaç duyulduğu 
miktarda olmaması, söz konusu bölgede çalışma güdüsünü zayıflatmakta ve kamu 

hizmetlerinin niteliği ve niceliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

1.2. Gelir Dağılımının Ölçülmesi 

Gelir dağılımının adil olup olmadığı hususunun belirlenebilmesi ve bu 

dağılımın zaman içinde seyrinin izlenebilmesi için gelir dağılımının mümkün olduğu 
ölçüde nesnel yöntemlerle ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, gelir 

dağılımının zaman ve mekan bakımından karşılaştırılabilir bir biçimde incelenmesi 

amacıyla çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. 
O 

Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesi amacıyla literatürde çok sayıda ölçüt 
önerilmektedir. Bu ölçütler geniş anlamda pozitif ve normatif gelir dağılımı 
eşitsizlikleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Sen, '1997). Pozitif ölçütler, 
gelirlerin birbirinden veya ortalama gelirden farklarının istatistiksel ölçümlerim 
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kullanarak objektif anlamda eşitsizlik derecesini ölçmek için kullanılmaktadır 

(TÜSİAD, 2000:38). Pozitif ölçütler, başlıca, Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, 
Logaritmik sapmaların ortalaması, Theil indeksi ve yüzde paylar analizidir. Normatif 
ölçütler ise, bazı toplumsal görüşleri de dikkate alarak gelir eşitsizliğini ölçmek için 

kullanılır. Bunların başında Atkinson indeksi gelmektedir. 

Gelir grupları arasındaki ilişkilere verdikleri ağırlıklardan dolayı farklı 

ölçütlerin kullanılması gelir dağılımı sıralamalarında farklılıklar ortaya 
çıkarabilmektedir. Bu nedenle, açıklanacak gelir eşitsizliği ölçütlerinin bu 

özelliklerinin bilinmesi ve bu ölçütlerin yorumlanmasında söz konusu ölçütlerin gelir 

dağılımının hangi kısımlarına daha fazla duyarlı olduğu gibi özelliklerinin dikkate 

alınması önem arz etmektedir. 

1.2.1. Lorenz eğrisi 

Lorenz eğrisi gelir dağılımı çalışmalarında çok sık kullanılan ve gelir 

dağılımı eşitsizliği ölçütlerinin hesaplanmasında da çoğunlukla temel alman bir 
grafiktir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin çizim ile gösterilmesinde kullanılan Lorenz 

eğrisi, Amerikalı iktisatçı Max Lorenz tarafından 1905 yılında geliştirilmiştir. Lorenz 
eğrisi, yüzde olarak ülkedeki toplam gelirin ne kadarım kaç kişinin aldığını, diğer bir 

deyişle, gelirin paylaşım şeklini göstermektedir. Eğrinin oluşturulabilmesi için 

bireyler veya hanehalkları, gelirlerinin büyüklüğüne göre, en küçükten en büyüğe 
doğru sıralanırlar. Lorenz eğrisinin yatay ekseninde, bu şekilde sıralanmış birey veya 
hanehalklarmın toplam nüfus içindeki payları, dikey eksende ise, söz konusu birey 
veya hanehalklarmın sahip oldukları gelirlerin toplam gelir içinde paylarının 
birikimli yüzdesi yer alır. Lorenz eğrisi ile çeşitli gelir dilimlerinde ne kadar tüketici 
birimin yaşadığı ve bunların ne kadar gelir elde ettiği belirlenmektedir (Nygard ve 
Sandström, 1981:150-152). 

Gelirler bireyler arasında eşit olarak dağılmışsa, Lorenz eğrisi 45 derecelik bir 

doğru biçimini alacaktır. Lorenz eğrisinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya 
başlayarak daha çukur hale gelmesi, gelir paylaşımında eşitsizlik olduğu anlamına 
gelmektedir. Şekil 1-1 ’de görülen OB doğrusu üzerinde yer alan her noktada, nüfus 
yüzdesi ile bu nüfiısa karşılık gelen gelir yüzdesi birbirine eşittir. Milli gelirin bütün 
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kişilere eşit bir şekilde dağıtıldığı, yani kişi veya hanehalklannın nüfus içindeki 

yüzde paylarının gelirden aldıkları yüzde paylara eşit olduğu bu noktalardan oluşan 

ve her bir eksenle 45 derecelik açı yapan OB doğrusu “mutlak (tam) eşitlik doğrusu” 
olarak adlandırılmaktadır. OAB eğrisi ise, bir birey veya hanehalkımn milli gelirin 

tamamına sahip olduğu, diğer birey veya hanehalklannın ise milli gelirden herhangi 

bir pay alamadıkları, en yüksek düzeyde eşitsiz gelir dağılımı durumunu 

göstermektedir. OB ve OAB arasında yer alan diğer tüm eğriler Lorenz eğrisi olarak 
isimlendirilmekte ve milli gelirin dağılımı bakımından söz konusu olabilecek diğer 

gelir bölüşüm olasılıklarını göstermektedir. Bu eğriler mutlak eşitlik doğrusuna 

yaklaştıkça milli gelirin dağılımındaki eşitsizlik azalmakta, OAB eğrisine doğru 
yaklaştıkça eşitsizlik artmaktadır. 

Şekil 1-1: Lorenz Eğrisi 
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Gelir dağılımında eşitsizliğin olması durumunda, en alt gelir grubu, örneğin 

nüfusun en az gelire sahip yüzde 20’si toplam gelirin yüzde 20’sinden daha azını 
alırken, nüfusun en yüksek gelirli yüzde 20’si toplam gelirin yüzde 20’sinden 

fazlasını alacaktır. Bu nedenle, fiili gelir dağılımını gösteren Lorenz eğrisi daima 
mutlak eşitlik doğrusunun altında yer almaktadır. Lorenz eğrisinden aynı ülke içinde 

farklı zamanlara ait gelir dağılımlarındaki eşitsizliği ya da farklı ülkelerin gelir 
dağılımlarındaki eşitsizliği karşılaştırmak için yararlanılabilmektedir. İki farklı gelir 
dağılımı karşılaştırıldığında, birinci dağılımın Lorenz eğrisi, dağılımın her 
noktasında diğer dağılımın Lorenz eğrisine göre OB doğrusuna daha yakın ise, ilk 

dağılım ikinci dağılıma göre daha eşitlikçi bir dağılımı ifade edecektir 

Lorenz eğrisinin bugün yaygın bir biçimde kullanılmasının iki nedeni 
bulunmaktadır. Birincisi, kişisel gelir dağılımını, zaman içinde değeri değişen bir 

para birimine bağlı kalmaksızın ve ulusal gelir toplamını dikkate almaksızın 

gösterebilmektedir. İkincisi ise, toplumun tamamı olmasa da belirli bir kesiminin ele 
alınması durumunda bile analiz sonucu bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle Lorenz 

eğrisi, birçok çözümlemeler içerisinde en kolay ve açık bir biçimde anlaşılabilen ve 
yaygın bir uygulama olanağı bulan bir yöntem olmaktadır 

1.2.2. Gini katsayısı 

Gelir dağılımının hesaplanmasında kullanılan en genel yöntem olan Gini 

katsayısı, İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912 yılında geliştirilmiştir. 
Gini katsayısı, Lorenz eğrisine göre gelir dağılımını tam anlamıyla özetlemekte ve 
Lorenz eğrisindeki bilgileri tek bir rakamda toplamaktadır. Gini katsayısı, Lorenz 
eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusunun arasında kalan alanın (Şekil l’de X ile gösterilen 
alan), mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan üçgen alana (X+Y) oranıdır. Gini 
katsayısı aşağıdaki gibi formüle edilebilir. 

Lorenz eğrisi ve mutlak eşitlik doğrusu arasındaki alan (X) 
G =  

Mutlak eşitlik doğrusu ile eksenler tarafından çevrilmiş alan (X+Y) 
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Gini katsayısının istatistiksel ifadesi aşağıda gösterilmektedir. Buna göre, 

Gini katsayısı, bütün gelir İkilileri arasındaki farkların (YrYj) aritmetik ortalamasına 

(farkların adedi, gözlem sayısının karesi kadardır) bağlı olarak tanımlanmaktadır. 
Ortalama fark olarak isimlendirilen bu ortalama, dağılımın aritmetik ortalamasına (p) 

bölünürse göreli ortalama farkı verir ve Gini katsayısı da göreli ortalama farkın 
yarısıdır (Sen, 1997: 30). 

1 nu» I G = ~Z~1 X X Vl~ }7'l 
2 n n i=1 /=1 

Gini katsayısı 0 ila 1 arasında bir değer alır. Katsayının l’e yaklaşması 

eşitsizliğin arttığını, 0’a yaklaşması ise eşitsizliğin azaldığını gösterir1. Eğer tüm 
gelirler tek bir birey veya hanehalkınm elinde toplanmışsa Gini katsayısı 1 olur. Gelir 
grupları arasındaki gelir transferleri Gini katsayısını etkilemektedir. Objektif bir 
istatistiki ölçme yöntemi olmasına rağmen üst ve alt gelir düzeyindeki yığılmaları 

dikkate almaz. Gini katsayısı Sen (1997)’de tanımlanan gelir eşitsizliği ölçütlerinin 
ilkelerinden2 transfer ilkesini sağlamakta, ancak, orta gelir gruplarına daha fazla 
ağırlık vermektedir. 

1.2.3. Logaritmik sapmaların ortalaması 

Gelir eşitsizliğini ölçmekte kullanılabilecek bir diğer ölçüt ise gelirlerin 

logaritmasının dağılımın aritmetik ortalamasının logaritması ile arasındaki farkların 
ortalamasının alınmasıdır. 

1 Oshima (1998), Uzak Doğu ülkelerinde gelir dağılımı üzerine yapmış olduğu çalışmasında Gini 
katsayısının çok küçük olmasının istenilen en iyi sonuç olmadığını ve Gini katsayısı 0 a yaklaştıkça 
eşitsizlik çok azaldığı için kişilerin daha fazla çalışma ve kendini geliştirme isteğinin azalmasının 
büyüme önünde bir engel oluşturduğunu belirtmektedir. Oshima’ya göre 0,3 civarında bir Gini 
katsayısı büyüme için daha elverişlidir. Mao’nun eşitlikçi politikaları Gini katsayısını 0,2’ye 
düşürdüğü dönemde Çin’de bu durum yaşanmıştır. Japonya, Tayvan ve 1980 sonrası Çin’in hızlı 
büyümelerinin yaşandığı dönemde, Gini katsayısı yaklaşık 0,3 olmuştur (Oshima, 1998:360). 
"Transfer ilkesi, gelir aktarımının eşitsizlik ölçeğine yapacağı etkiyi yani zenginden fakire yapılan ya 
da aynı gelir grupları arasında gerçekleşen gelir transferlerinin etkisini ölçebilmeyi ifade etmektedir. 
Ölçekten bağımsızlık ilkesi, gelir dağılımındaki bütün grupların gelirlerinin aynı oranda artmasının 
gelir dağılımını etkilememesidir (Sen, 1997). 
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Logaritmik sapmaların ortalaması ölçütü Gini katsayısı gibi transfer ilkesini 

ve ölçekten bağımsızlık ilkelerini sağlamakta, Gini katsayısından farklı olarak 
gelirlerin birbirinden farklarını değil gelirlerin ortalama gelirden farkını almakta, 

bunun sonucunda Gini katsayısına kıyasla uç gelir grupları arasındaki transferlere 
daha duyarlı olmaktadır (TÜSİAD, 2000:179). 

1.2.4. Theil endeksi 

Theil endeksi Henry Theil (1967) tarafından ekonomik aktörler arasında 

bilginin aktarımı sırasında meydana gelen kayıpların ölçümü için geliştirilmiş bir 
endekstir. Theil endeksi özellikle ülkelerin gelir dağılımlarının birbiriyle 
karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçütün üretilmesi süreci 

daha önce açıklanan gelir eşitsizliği ölçülerinden farklılık arz etmektedir (Nygard ve 

Sandström, 1981:330). Theil endeksinin sıfır değerini alması tüm gelir gruplarının 
gelirden eşit pay aldığını göstermektedir. Theil endeksi tüm gelir eşitsizliği ölçütleri 

gibi transfer ilkesini sağlamaktadır. Yani, zengin bir kişiden yoksul bir kişiye 
yapılacak gelir transferi Theil endeksini küçültmektedir. Theil endeksinin küçülmesi 

gelirin daha adil dağıldığını göstermektedir. Theil endeksinin ne kadar küçüleceği, 
sadece kişilerin gelirleri arasındaki orana bağlıdır. Gelir oranları aynı olan herhangi 

iki kişi arasındaki transfer, dağılımın hangi noktasında bulunulduğuna bakılmaksızın 

Theil endeksinde aynı ölçüde küçülmeye yol açmaktadır. Örneğin geliri 2 milyar 
olandan 1 milyar olana yapılan küçük bir gelir transferinin Theil endeksi üzerindeki 

küçültücü etkisi, geliri 200 milyon olan bir kişiden geliri 100 milyon olan bir kişiye 
yapılacak aynı miktar bir gelir transferinin etkisiyle aynıdır (TÜSİAD, 2000:180). 

1.2.5. Yüzde paylar analizi 

Yüzde payları, kişisel gelir dağılımını ölçmede kullanılan ve eşitsizlik 

ölçütleri içinde en açık olan yöntemdir (DPT, 2001:7). Yüzde paylar analizinde, 

haneler yüzde İTik 100, yüzde 5’lik 20, yüzde lOTuk 10, yüzde 20’lik 5 gruba 

ayrılarak her grubun toplam gelirden aldığı paylar karşılaştırılmaktadır (Ensari, 

1989:11). Hane gelirlerine ilişkin yüzde payların hesaplanabilmesi için haneler 
toplam kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmakta ve 
yapılacak yüzde paylar analizine göre haneler o sayıda gruba ayrılmaktadır. Her 
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yüzde gruba düşen kullanılabilir gelir, toplam kullanılabilir gelire oranlanarak 

hanelerin gelirine ilişkin yüzde payları hesaplanmaktadır. Yüzde paylar analizinde, 

gelirin eşit dağılması için her grubun gelirden aldığı pay ile toplam nüfustan aldığı 
pay eşit olmalıdır 

1.2.6. Atkinson endeksi 

Gini katsayısı ve benzeri ölçütlerin gelir dağılımında eşitsizliğe verdikleri 

ağırlıklar farklı yargılar taşımaktadır. Değişik gelir dağılımları, çeşitli eşitsizlik 
ölçütlerine göre sıralandığında ortaya düzgün olmayan bir sıralama çıkabilmektedir. 

Bunun nedeni eşitsizliğe verilecek ağırlıkların farklı olmasıdır. Atkinson eşitsizlik 

yargılarına bir sosyal refah fonksiyonu ekleyerek eşitsizlik ölçütlerini bu fonksiyona 
göre yeniden sıralamaya tabi tutmuştur (Champemowne ve Cowel, 1998:107). 

Atkinson’un sosyal refah fonksiyonunda, toplumun eşitsizliğe verdiği değer 

(ağırlık) 0 ile sonsuz arasındadır. Bu ağırlığın 0 olması, toplumun gelir dağılımı 
konusunda kayıtsız olduğunu, diğer bir ifadeyle, gelir dağılımına önem vermediğini; 

ağırlığın sonsuz olması ise, toplumun sadece en düşük gelir grubuna sahip kişilere 
önem atfettiğini göstermektedir. Atkinson endeksi, gelirlerin eşit dağılması halinde, 
belirli bir zamandaki sosyal refah seviyesine ulaşılabilmesi için o zamanki toplam 

gelirin ne kadarının yeterli olduğunu göstermektedir. Atkinson endeksini gelirin 
yeniden dağıtımından doğan potansiyel kazançların bir endeksi olarak yorumlamak 
mümkündür. 

Atkinson endeksi, toplumun eşitsizliğe karşı duyarlılığının derecesine (e) 

bağlı olarak farklı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, bir topluma ait Atkinson 

endeksi yorumlanmadan önce (s)’nin seçimi önem kazanmaktadır, (s)’nin büyümesi 
toplumun eşitsizliğe daha duyarlı hale gelmesi anlamına gelmektedir 
(Champemowne ve Cowel, 1998:107). Bu parametre toplumun eşitsizliğe bakış 
açısını ve tepkisini gösterdiğinden ülkeden ülkeye ve zamana göre faklılık arz 
edebilmektedir. Eşitsizlikten kaçınma isteğinin derecesi (e) veri iken, Atkinson 
endeksinin büyümesi gelir dağılımının bozulması anlamına gelmektedir. Başka bir 

ifadeyle, Atkinson endeksindeki bir artış, gelir eşitsizliği nedeniyle toplumun 
uğradığı refah kaybının da arttığına işaret etmektedir. 
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Bu bölümde tanıtılan gelir dağılımı ölçütlerinin yanında literatürde gelir 
dağılımının incelenmesinde çok fazla kullanılmayan başka ölçüm yöntemleri de 

bulunmaktadır. Bunlar, Pareto katsayısı, Kuznets katsayısı, değişim aralığı katsayısı, 

varyans ve değişim katsayısı olarak sayılabilir. 

1.3. Gelir Dağılımı Kuramları 

Gelir dağılımı ile ilgili tarihsel süreçte yapılan tartışmalar sonucunda, gelir 

dağılımını belirleyen etmenler konusunda bir ortak karardan bahsedilememektedir. 

Bigsten (1983), gelir dağılımı konusunda ortak bir kararın olmamasını, gelir 
dağılımının tüm ekonomik süreçlerin bir sonucu olması ile açıklamaktadır. 

Literatürdeki gelir dağılımı ile ilgili kuramlar fonksiyonel ve kişisel gelir 

dağılımı olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Fonksiyonel dağılım üretim 
faktörlerinin gelirden aldıkları paylan; yani toprak, işgücü ve sermaye arasındaki 
bölüşümü göstermektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı teorileri, toplumda sadece üç 

grubun (sınıfın) homojen olduğu kabullenmesi ile, toprak sahipleri, işçiler ve 

sermayedarlar arasındaki dağılım üzerine kurulmuştur. Kişisel gelir dağılımı 
teorilerinde ise gelir kaynaklarının hanehalkları arasındaki bölüşümü İncelenmektedir 
(Gallo, 2002:13). 

1.3.1. Fonksiyonel gelir dağılımı kuramları 

1.3.1.1. Klasik gelir dağılımı kuramları 

Klasik dönemdeki iktisat kuramları sadece fonksiyonel dağılıma 

odaklanmıştır. Adam Smith zenginliğin kaynağı üzerine çalışmış, tartışmalarında 
üretimin ücret, kira ve kar arasında bölüşümüne yer vermiş, ancak bölüşümü 

belirleyen etmenlerle ilgili bir teori geliştirmemiştir. David Ricardo’ya (1965) göre 
“ekonomi politiğin en temel sorunsalı bölüşüm yasalarını saptamak”tır. Marx, gelir 
dağılımının toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler bütününün bir parçası olduğunu 
belirtmekte ve gelir bölüşümü ilişkisinin önemine dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 
Ricardo ve Marks’ın geliştirdiği teoriler aşağıda sunulmaktadır. 
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1.3.1.1.1. Ricardo’nun gelir dağılımı kuramı 

Gelir dağılımı ile ilgili anlamlı bir teori geliştiren ilk kişi Ricardo’dur 
(Bigsten,1983:4). Ricardo’nun çözümlemesi üç varsayıma dayanmaktadır. Bunlar; 
azalan verimler kanununun ve Maltus’un nüfus kuramının1 geçerli olması ile 

sermaye birikiminin karların bir fonksiyonu olmasıdır. Ricardo’ya göre gelir dağılımı 
sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı ilişkileri üzerine kurulmuş olup, kar, 
sermaye birikiminin kaynağıdır ve sermaye birikimi de bölüşümü, yani karı 

belirlemektedir (Uysal, 1997:14). 

Ricardo’ya göre ücret, emeğin marjinal verimine değil, emeğin arz fiyatına 

bağlıdır. Yani ücret talebe değil arza bağlı bulunmaktadır. Doğal ücret haddi, 
işçilerin ve ailelerinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak gereksinimlerin fiyatlarına 

bağlıdır. Bunların fiyatlarına göre ücretler arttıkça işçiler daha çok çocuk yapacak ve 
işgücü arzı artacak, ücretler azaldıkça da nüfus azalacak ve ücretler tekrar doğal 
seviyesine yükselecektir. 

Tüm topraklar aynı derecede verimli değildir. Ekonomi büyüdükçe daha az 

verimli topraklarda daha emek yoğun çalışılması gerekmektedir. Azalan verimler 
kanununa göre artan üretimle birlikte emeğin ve toprağın marjinal ürünü 
azalmaktadır. Ayrıca tarımsal çıktı fiyatları endüstri malı fiyatlarını da 

belirlediğinden, geçimlik düzeyde veri alman emek fiyatı (göreli fiyat) yükselmekte 
ve işgücü maliyeti artmaktadır. Dolayısıyla toplam çıktı içindeki kira ve işgücü 

maliyeti artmakta ve kar uzun dönemde sıfırlanmaktadır. 

1.3.1.1.2. Marks’ın artık değer kuramı 

Ricardo teorisinde rant ve kar arasındaki çatışmaya odaklanmaktadır. Kari 

Marks ise çatışmanın ücret ve kar arasında olduğunu savunmaktadır. Marks sınıf 
tartışmasının işçiler ve sermayedarlar arasında olduğunu temel alması dolayısıyla 

sadece gelir olarak kar ve ücreti dikkate almıştır. Marks’a göre kira ve faiz de sadece 

3 Ücretler asgari geçim düzeyinin üstüne çıktığında nüfus hızla artar, bu düzeyin altına düştüğünde de 
hızla azalır yani işgücü arzının sınırsız olduğu kabul edilmektedir. 
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bir sınıfın, sermayedarların geliri olarak kabul edilmektedir (Asimakopulos, 
1988:51). 

Marks gelir dağılımı teorisini emek değer teorisi üzerine kurmuştur. Emek 
değer kuramına göre mallar arasındaki değişim oranları içerdikleri emek-zamana 

göre belirlenmektedir. Marks, karın kökenini yaratılan toplam değeri bir bütün olarak 

kabul ettiği artık değer olarak ele almaktadır. Buna göre işgücü maliyeti veya reel 
ücret arttığında kar ve artık değer azalmaktadır. Ricardo’daki kar Marks’ta sömürü 
oranına eşit olmaktadır. 

Marks’m teorisinde fiyat sistemi yaratılan artık değerin kapitalistler arasında 

eşit dağılımını sağlamaktadır. Emeğin doğal fiyatı da Ricardo’da olduğu gibi 

işgücünün hayatta kalması ve kendini yeniden üretmesi için yeterli ücret düzeyidir. 
Marks’a göre, artık değer emeğin belli bir dönemde asgari geçim düzeyinden daha 
fazla ekonomik değer üretmesi neticesinde ortaya çıkar. Kapitalistler üretim 

araçlarına sahip oldukları için bu artık değeri sömürmektedirler. 

Marks, Maltus’un sınırsız işgücü teorisine karşı çıkarak yedek işgücü ordusu 

tanımını kullanmaktadır. Kapitalist sistem teknolojik gelişmeye paralel olarak her 
zaman iş arayan bir işsizler ordusunu yedek olarak bekletmekte ve işgücü arasındaki 
işgücü arzı fazlalığı sonucu oluşan rekabet sonucunda ücretlerin asgari düzeye 

inmesine sebep olmaktadır. Artık sermaye birikimi ve teknolojik gelişme işgücünün 

göreli gelirinin azalmasına sebep olmaktadır. Marks uzun dönemde, sürekli krizlerle 

çalkalanan kapitalizmin işçi sınıfının başkaldırısı sonucunda komünist devrimle son 

bulacağını ileri sürmektedir (Cline, 1975:361). 

1.3.1.2. Neoklasik gelir dağılımı kuramları 

Marks’ın gelir dağılımı teorisinin tersine, neoklasik teori ya da marjinal 

üretkenlik teorisi sadece işçinin değil tüm üretim faktörlerinin kıt olduğunu ve artık 
değer ürettiğini savunmaktadır. Bu yüzden neoklasik gelir dağılımı kuramları üretim 
fonksiyonu üzerine kurulmuş olup, ikame esnekliğine dayanmaktadır (Bigsten, 
1983). 
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Neoklasik gelir dağılımı teorisine göre toplumsal denge bireysel dengelerin 

sonucunda oluşmaktadır. Burada temel belirleyici unsur da eş marjinallik ilkesidir. 

Tüketiciler fayda maksimizasyonu, üreticiler de kar maksimizasyonunu 

hedeflemektedir. Bu yaklaşımda üç temel ilke söz konusudur. Birincisi, mal ve 
hizmetlerin tam bölünebilirliği, İkincisi, tam ikame edebilirlik ve üçüncüsü de 

ölçeğin azalan getirisidir (Uysal, 1997:21). Yani üreticiler ve tüketiciler için sürekli 

orijine dışbükey farksızlık ve eş ürün eğrileri geçerlidir. 

Mal ve hizmetleri talep eden bireyler ya da hanehalkları, emek, sermaye, 

girişimcilik ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerini sunarken, arz yönünü 
oluşturan firmalar da, her bir faktörün son kullanım maliyetinin aynı olmasıyla, 

üretim faktörlerini minimum maliyeti hedefleyerek talep etmektedir. Sonuç olarak 
gelir dağılımını, faktörlerin göreli fiyatları, esneklikleri, talepteki değişiklikler, 

teknolojiye dayalı sennaye ve işgücü tasarrufları belirlemektedir (Cline, 1975). Yani 

bu kuram, üretim faktörlerinin üretime yaptıkları katkı ölçüsünde pay alması 
sonucunda adil bir bölüşüm meydana geldiğini savunmaktadır. 

I.3.I.3. Keynezyen gelir dağılımı kuramları 

Neoklasik gelir dağılımı teorileri gelir dağılımını açıklamakta faktörlerin 
marjinal üretkenliğini kullanırken, Keynezyen iktisatçılar gelir dağılımını 

açıklamakta marjinal tasarruf eğilimini kullanmaktadır. Keynes’e göre ekonominin 

iki temel sorunu tam istihdam ve gelir dağılımıdır. Keynes efektif talep ve çarpan 
teorisi analizi ile tam istihdam sorununu çözmeye çalışmış ancak gelir dağılımı ile 

ilgili bir teori ortaya koymamıştır. Ancak Keynezyen yöntemler kendinden sonra 
gelen iktisatçılar tarafından gelir dağılımı teorileri üretmek amacıyla kullanılmıştır. 

Bu iktisatçılardan modelleri üzerinde en çok durulanlar Kaldor, Pasinetti ve 

Kalecki’dir (Asimakopulos, 1987:133). 

Kaldor modelinde işçiler ve sermayedarlar olmak üzere iki sınıf varlığı kabul 

edilir ve her iki sınıfın da, işçilerin tasarruf oranı sermayedarlarınkinden daha az 

olmak üzere tasarruf eğilimleri vardır. Bu modelde yatırımlar içsel tasarruf 

eğilimlerinden bağımsız dışsal bir değişken olarak alınmaktadır. Yatırımın gelire 
olan oranındaki değişiklikler, kar ve ücretlerin gelir toplamındaki göreli paylarında 
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ne gibi değişiklikler getireceğini göstermeye yöneliktir. Yani tam istihdam koşulu 
altında toplam gelirin kar ve ücret arasında dağılımını sağlayan sadece bir dağılım 

mevcuttur (Bigsten, 1983). Yatırımlardaki bir artış tasarruflarda bir artışı 
gerektirmektedir. Sermayedarların tasarruf eğilimleri daha yüksek olduğu için 

dengenin sağlanması ancak daha yüksek fiyatlarla ve daha yüksek karlarla mümkün 
olabilecektir. Kaldor modeli ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu savunmaktadır (Gallo, 2002:15). 

Pasinetti modeli Kaldor modelinin devamı niteliğindedir. Pasinetti, Kaldor 
modeline işçilerin de tasarruflarından gelir elde etmesini eklemiştir. İşçiler 
tasarruflarını bir faiz karşılığında sermayedarlara vermekte ve modelde işçi gelirleri 
ücret artı faizden oluşmaktadır. Bu modelin tam istihdamda, durağan durum 

dengesinde büyüyen bir ekonomide, gelir dağılımının belirlenmesinde ulaştığı 
sonuçlar özetlenecek olursa (Uysal, 1997:47); 

• Tam istihdam milli geliri ve bunun için gerekli yatırımlar dışsal alındığı 
zaman, denge durumunda toplam karlar ve kar oranı, işçilerin tasarruf 

eğilimlerinden bağımsız olarak belirlenmektedir. 

• Bu koşullar altında reel ücretler işçilerin tasarruf ve yatımlarından 
bağımsızdır. 

• İşçilerin tasarruf eğilimlerinin etkilediği tek şey, toplam karların yani ulusal 
gelirin sınıfsal dağılımıdır. 

Kalecki modeli, eksik rekabet koşulları altında istihdam düzeyinin üretim 

düzeyi ile belirlendiği ve firmaların eksik kapasite ile çalıştıkları varsayımlarına 
dayanmaktadır. Firmalar eksik rekabet dolayısıyla fiyatlarını belirlemede ortalama 
maliyet ve diğer firmaların fiyatlarını dikkate almaktadır. Kalecki’ye göre eksik 
rekabet ortamında monopolleşme derecesi ve buna bağlı kar oranı fonksiyonel gelir 

dağılımını belirlemektedir. Monopolleşme derecesi sadece sınıfsal bölüşümü değil 
aynı zamanda sermayedarlar arasındaki dağılımı da belirlemektedir. Kalecki’nin 
modeli gelir dağılımı ile ilgili kesin çözümler sunmamakla birlikte yeni bir bakış 
açısı kazandırması bakımından önemli bulunmaktadır (Asimakopulos, 1987:134- 
143). 
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1.3.2. Kişisel gelir dağılımı kuramları 

Yukarıda açıklanan gelir dağılımı teorileri fonksiyonel gelir dağılımını 

açıklamaya yönelik teorilerdir. Neoklasik teoriler kişisel gelir dağılımını anlamaya 
katkı sunmuş olsalar da faktör sahipliği tanımı gelişmekte olan ülkelerdeki gelir 

dağılımındaki farklılıkları açıklamak konusunda yetersiz kalmaktadır. Gelir 
dağılımındaki farklılıkları anlamak için, faktör sahipliğindeki farklılıkların 

sebeplerinin açıklanması gerekmektedir. 

Kişisel gelir dağılımı ile ilgili pek çok teori geliştirilmiştir. Sahota’ya (1978) 

göre kişisel gelir dağılımı teorileri iki ana grupta toplanabilir. Birinci grupta yer alan 
teorilere göre gelir eşitsizlikleri temelinde yaratılış ve kurumların rol oynadığı 

bireysel tercihlerin bir sonucudur. İkinci grup ise üç yaklaşımdan oluşmaktadır. İlk 
yaklaşıma göre, gelirler genetik olarak belirlenen kabiliyetlere göre belirlenmektedir. 

İkinci yaklaşıma göre gelir farklılıkları, şans ya da nasip gibi faktörler tarafından 
belirlenmektedir. Üçüncü yaklaşıma göre ise, yaşam döngüsü teorileri ile yaşın 

gelirlerin tüm hayat boyunca temel belirleyicisi olduğu savunulmaktadır. 

Friedman’a göre toplum içinde risk alan az sayıdaki bireyler gelirlerin önemli 

bir kısmını elde etmektedir. Risk almayan toplumun geri kalan büyük kısmı ise, 

yüksek gelir elde edememektedir. Friedman, gelir dağılımının temel belirleyicisinin 
risk alma durumu olduğunu savunmaktadır. Friedman’ın bu yaklaşımına önemli 

eleştiriler getirilmektedir. ABD’de yapılan anketler küçük girişimcilerin daha fazla 

riskli yatırımlar yaptığı, üst gelir gruplarının ise daha az riskli yatırımlar yaptığını 
göstermektedir. Ayrıca alt gelir gruplarında kumar gibi alışkanlıklar daha yüksek 
seviyede olduğu, yüksek riskle hayatlarında bir dönüm noktası yakalamak istedikleri 

görülmektedir (Gallo, 2002:16). 

Mincer (1958) gelir dağılımının temel belirleyicisi olarak beşeri sermaye 
yaklaşımını desteklemektedir. Bu yaklaşım ücretler arasındaki farklılıklara 

odaklanmaktadır. Mincer’e göre daha uzun süreli eğitim sonucunda elde edilen 

meslekler daha fazla gelir elde edilmesini sağlamaktadır. Buna göre daha fazla gelir 
elde edenler daha uzun süre eğitim görmüştür. Gerçekte tüm bireylerin toplam 
gelirleri aynıdır. Daha yüksek gelir elde edenler daha uzun süre eğitim aldığı ve bu 
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dönemde gelir elde edemediği için, daha az gelir elde eden ancak daha uzun süreli 

çalışan kişi ile toplamda aynı geliri elde etmektedir. Bu teoriye getirilen temel 

eleştiriler, öncelikle Mincer’in gelir olarak sadece ücretleri dikkate alması ve diğer 
gelir kaynaklarını hesaba katmamasıdır. Ayrıca Mincer eğitimin ücretler üzerindeki 

etkisini olduğundan daha fazla almakta olup cinsiyet, ırk ve ailenin okul 

başarılarındaki etkilerini dikkate almamaktadır. 

Kişisel gelir dağılımı ile ilgili yukarıda anlatılan yaklaşımlar temelde 

ücretlere odaklanmakta ancak servet gelirlerini göz ardı etmektedir. Sahota (1978) 

servet gelirlerinin, ücretlerden çok daha eşitsiz dağıldığını belirtmekte ve miras 

yoluyla elde edilen servet gelirlerini incelemeden yapılan çalışmaların hikayenin 

ancak bir bölümünü anlattığını belirtmektedir. Sahota’ya göre genetik yapı, ailenin 
eğitim düzeyi, sosyal bağlantılar ve servet, mirasla elde edilen faktörlerdir. Sahota’ya 

göre, bu faktörlerin karşılıklı etkileşimleri; elde edilecek gelirleri, tasarrufları ve 
birikimi, sonuç olarak gelir eşitsizliğini açıklayan temel faktördür. 

1.4. Gelir Dağılımı Konusunda Literatür Taraması 

1.4.1. Türkiye’de gelir dağılımı üzerine yapılmış bazı çalışmalar 

Türkiye’de gelir dağılımının bozukluğu, dağılım problemleri ve gelir 
eşitsizliği ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunların önemli bir kısmı, zaman 

içinde gelir dağılımında ortaya çıkan değişimlerin analizini yapmakta ve bunların 
sebepleri üzerinde durmakta, bir kısmı ise, küreselleşme, tarım politikaları ve iç göç 
gibi olgularla birlikte gelir dağılımını incelemektedir. Bu çalışmalarda gelir dağılımı 
genel olarak ülkenin kalkınma sorununun bir parçası olarak ele alınmaktadır. 
Bölgesel, fonksiyonel ve sektörel gelir dağılımım inceleyen çalışmalar da olmakla 
birlikte, çalışmaların bireysel gelir dağılımı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 
Genel olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı Bütçe 
Anketlerine (HBA) dayanılarak yapılan analizlerde gelir dağılımı ölçütü olarak Gini 

katsayısı ile Theil ve Atkinson endeksleri tercih edilmektedir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalardan Boratav (1976), “100 Soruda Gelir 
Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Türkiye’de ve Sosyalist Sistemde” adlı çalışması ile 
gelir dağılımının kurumsal bir çözümlemesini yapmıştır. 
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Ensari (1989), Avrupa Topluluğu ülkelerinin gelir yapısını ve bu ülkelerdeki 

gelir dağılımını incelemiş, Türkiye ile bu ülkeler arasında kıyaslamalar yapmış ve 

aradaki farklılıkların temelinin Türkiye’deki nüfus artışından ve söz konusu 
ülkelerde sanayi sektörünün daha büyük, Türkiye’de ise tarım sektörünün daha 

büyük olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. 

Maraşlıoğlu ve ark. (1993) Türkiye’de özel tüketimin fonksiyonel gelir 

grupları itibarıyla sektörel dağılımını incelemiştir. 1987 yılı Hanehalkı Gelir ve 
Tüketim Harcamaları (HGTH) Anketi verileriyle yapılan çalışmada, fonksiyonel 

gelir gruplamasında harcamayı yapan tüketici grupları elde ettiği gelirin türüne göre 
tarım, ücretliler ve tarım dışı-ücret dışı kesim biçiminde üç bölümde incelenmiştir. 

Maraşlıoğlu ve ark. (1993), HGTH Anketi sonuçlarının toplam ve fonksiyonel gelir 
grupları itibarıyla özel tüketimin hizmetler ve imalat sanayi ağırlıklı bir yapı arz 
ettiğini belirtmekte ve daha önceki yıllarda yapılan anketlerin sonuçları ile 

karşılaştırıldığında 1987 HGTH Anketine göre özel tüketimin dağılımında tarım 
ürünlerinin payının azaldığı, buna karşılık, imalat sanayi ve hizmet sektörlerinin 
paylarının arttığı değerlendirmiştir. 

Temel (1993), Temel ve ark. (1994) Türkiye’de 1980-1993 döneminde 

fonksiyonel gelir dağılımını incelemiş, bu dönemde kırsal kesimin gelirden aldığı 
payın azaldığını belirtmiş, maaş ve ücret gelirlerindeki değişimlerle kira ve faiz 
gelirlerindeki değişimlerin dönem içindeki dalgalanmalarını değerlendirmiştir. 

TÜGİAD (1993), eğitim, sağlık, barınma ve benzeri hizmetlerin gelir 
dağılımında adaletsizliğe yol açtığını belirtmektedir. Raporda, gelir dağılımı 

bozukluğunun düzeltilmesi gerektiği hususunda ortak bir kanaat olmasına rağmen, 
bu alanda çok az gelişme kaydedildiği belirtilmekte ve gelir dağılımının 

iyileştirilmesine yönelik, nüfus artış hızının azaltılması, tarımsal faaliyetlerde 

verimliliğin artırılması, enflasyonun düşürülmesi, sosyal güvenlik sisteminin 

iyileştirilmesi ve demokratikleşmenin hızlandırılması gibi öneriler getirilmektedir. 
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Işığıçok (1998), 1987 ve 1994 yılı hanehalkı gelir dağılımı anketlerine 
dayanarak gelir dağılımı eşitsizliğinin analizini yapmış, tarım çalışanlarının elde 

ettiği gelir payının azaldığına dikkati çekmiş, enflasyon ve vergi politikalarındaki 
başarısızlıkların gelir dağılımında en etkili faktörler olduğunun altını çizmiştir. 

Yamak ve Yamak (1999), gelir dağılımı ile iç göç arasındaki ilişkiyi ele 

alarak gelir dağılımındaki farklılıkların göç üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğunu tespit etmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, düşük gelirli illerde bireysel 
gelirin Türkiye ortalamasına getirilmesi halinde, iç göç oranı yüzde 25 oranında 
azalacaktır. 

TÜSİAD (2000) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 1987 ve 1994 gelir 
dağılımı anketi ham verileri ile gelir dağılımı ve yoksulluğun boyutlarını incelenmiş, 

dağılım eşitsizliklerinin hangi etkenlerin sonucu olduğu ve bu etkenlerin eşitsizliği 
ne ölçüde etkilediğini araştırmış ve Türkiye ile AB verilerinin karşılaştırmasını 
yapmıştır. 

Çelik (2004), Türkiye’de ve Avrupa’da gelir dağılımındaki eşitsizliği 
incelemiş, tüm dünyada refahın gün geçtikçe daha adaletsiz bir biçimde 
paylaşıldığını vurgulamış, küreselleşme ve liberalizasyon politikalarının az gelişmiş 
ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımını bozan etkileri olduğunu ileri 

sürmüştür. 

Öztürk (2005), bölgeler arası gelir dağılımı farklılıklarının 1965-2001 yılları 
arasında nasıl değiştiğini Gini, Theil ve Atkinson endekslerini kullanarak 

incelemiştir. Yaptığı çalışma sonucunda bölgesel gelir eşitsizliğinin 1980’li yılların 

sonlarına kadar artma eğiliminde olduğunu, 1990’h yıllardan sonra ise azalma 

eğilimine girdiğini tespit etmiştir. 

Alus (2006), 1961-1996 yılları arasında uluslararası kredilerin gelişmekte 

olan ülkelerin gelir dağılımına etkisini panel veri analiziyle incelemiş ve IMF 

kredilerinin gelir dağılımını iyileştirici, Dünya Bankası kredilerinin ise gelir 

dağılımını bozucu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, iyi yönetişimin, 

gelir dağılımını düzeltmede yeterli olmadığı sonucu da bu çalışmada belirtilmiştir. 
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Yükseler ve Türkan (2008), 2002-2005 yılları Hanehalkı Bütçe Anketlerini 

kullanarak işgücü, gelir, yoksulluk ve harcama açısından hanehalklarmın ayrıntılı bir 

analizini yapmış; bulgularını AB ile karşılaştırmış ve gelir dağılımındaki göreli 
iyileşmenin kaynakları olarak maliye politikası, makro ekonomik değişkenler ve 

sosyal harcamalardaki değişimleri açıklamıştır. 

Oyvat (2008), küreselleşmenin 1994-2005 yılları arasında Türkiye’de ücret 

paylarını nasıl değiştirdiğini ve bu durumun gelir dağılımındaki etkisini incelemiştir. 
Bu çalışmada, gelir dağılımında eşitsizliğin temel sebebinin ücretlerden çok 

müteşebbis gelirleri olduğu belirtilmiş ve uluslararası ticareti yapılmayan malların 
üretildiği sektörlerdeki işçilerin ücret paylarının artmasının gelir eşitsizliğini azalttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de gelir dağılımı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olmakla 

birlikte gelir grupları arasında gelir oluşum ilişkisi incelenmemiştir. Bu çalışmada 

Miyazawa yöntemi Türkiye’de gelir dağılımının yapısının incelenmesi için 

uygulanacaktır. Gelir dağılımı ile ilgili Miyazawa yöntemi uygulanarak yapılan 

çalışmalar özellikle gelir dağılımının çok adaletsiz olduğu Brezilya ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalardan 

bazıları hakkında bir sonraki başlıkta bilgi sunulmaktadır. 

1.4.2. Dünya’da gelir dağılımı üzerine Miyazawa yöntemiyle yapılmış 

çalışmalar 

Girdi-Çıktı analizinin ekonomi alanında önemli bir yaklaşım olarak sıklıkla 

kullanılması, bu yöntemin özellikle çok yönlülüğü ve açıklayıcı olmasıyla ilgilidir 
(Rose ve Beaumount, 1986a). Araştırmacılar bu yöntemi; çevre kirliliği, enerji krizi, 
teknolojik gelişme, ekonomik sistemlerdeki değişimler ve bölgesel gelişmişlik 

farklarının incelenmesinde kullanmışlardır. Girdi-Çıktı yönteminin, ekonominin en 

eski ve en temel başlıklarından biri olan gelir dağılımının incelenmesinde 

kullanılması ancak Miyazawa (1963, 1968, 1976) tarafından geliştirilen yöntem ile 
mümkün olmuştur. Kızılyallı (1994:77) bu yöntemin uygulanacak projelerin gelir 
dağılımı etkilerinin tahmininde kullanılabileceğini belirtmektedir. Miyazawa’nin 

geliştirdiği yöntemle dünyada gelir dağılımını inceleyen pek çok çalışma 
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bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Rose ve Beaumont (1986a, 1986b), Sonis ve 

Hewings (1988, 1990, 2000), Madden (1996), Cavalcanti (1997, 2001), Lenzen ve 

Schaffer (2004), Moreira ve ark. (2007) olarak sayılabilir. 

Rose ve Beaumount (1986a) 1982 yılı verilerini kullanarak ABD’de gelir 
dağılımının yapısını incelemiş ve damlama teorisinin ABD için geçerli olup 

olmadığını ve bu yaklaşımla sosyal kalkınmanın sağlanabilirliğini araştırmıştır. Rose 
ve Beaumount bu çalışma sonucunda gelirin yapısal olarak üst gelir gruplarında 

toplandığını, alt gelir gruplarına yapılan transferlerin toplamda hanehalklarmda en 

fazla gelir artışına sebep olduğunu bulmuş ve üst gelir gruplarının gelirlerindeki 
artışların alt gelir gruplarına çok az yansıdığı için damlama teorisinin ABD için 

geçerli olamayacağını belirtmiştir. 

Rose ve Beaumount (1986b) 1982 yılı verilerini kullanarak ABD’de gelir 
dağılımının yapısını incelemiş ve gelir dağılımım düzeltmeye yönelik faaliyetlerin 

etkinliğini araştırmıştır. Rose ve Beaumount, çalışmasında sonuç olarak gelir 

gruplarının karşılıklı etkileşimiyle gelir oluşumunda, üst gelir gruplarının çarpan 
mekanizması dolayısıyla daha fazla gelir elde ettiğini bularak, alt gelir gruplarına 

yapılan transferlerin etkinliğinin azaldığım tespit etmiştir. 

Lenzen ve Schaeffer (2004) Miyazawa yöntemiyle 1995 yılı verilerini 

kullanarak Brezilya’da gelir yapısının durumunu incelemiş ve gelirin yeniden 

dağılımında transfer politikalarının etkinliğinin ekonominin genel yapısından dolayı 
azaldığını ve üretken sermaye birikiminin üst gelir gruplarında olduğu için gelir 
oluşumunda da en fazla üst gelir gruplarının gelir elde ettiği sonucunu çıkarmıştır. 

McNicoll ve McLellan (2004) 1999 yılı verileriyle İskoçya’da Tip I ve Tip II 
gelir çarpanlarını ve gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisini incelemiş ve 
İskoçya’da gelir oluşumunda herhangi bir gelir grubuna gelir transferi yapıldığında, 
bu gelir grubunun yaptığı harcamalardan üst gelir gruplarının alt gelir gruplarına 
oranla daha fazla gelir elde ettiğini bulmuştur. Ayrıca yapılan çalışmada üst gelir 
gruplarının harcamalarının tüm gelir gruplarında en az gelir artışı oluşturmasının 
sebebi, üst gelir gruplarının tüketim katsayısının küçük olması ve üst gelir 
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gruplarının tüketimlerinin İskoç mallarından ziyade ithal ürünlerden oluşması olarak 
belirtilmiştir. 

Azzoni ve ark. (2004) 2002 yılı verileriyle Brezilya’da uluslararası ticareti 

yapılan malların fiyat değişimlerinin tarım sektörü ve diğer sektörlerdeki gelir 

dağılımına etkilerini incelemiştir. Çalışma sonucunda bezelye, soya fasulyesi ve 
tavuk fiyatlarındaki artışların, farklı gelir gruplarında değişen oranlarda etki 

oluşturduğunu bulmuşlar ancak gelişmiş ülkelerin ticaret bariyerlerini kaldırmasının 
Brezilya’da gelir dağılımının iyileşmesi açısından önemli bir etkisinin olmayacağını 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte Azzoni ve ark. (2004) dış ticaret politikalarının 

belirlenmesinde, bu ürünlerin fiyat değişimlerinin gelir dağılımı üzerindeki 
etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Moreira ve ark. (2007) 1990’larda Brezilya’da gelir dağılımının yapısını ve 

sektörel olarak gelir dağılımında hangi sektörlerin düzeltici hangi sektörlerin de 

bozucu etki yaptığını araştırmıştır. Bu çalışma sonucunda dönem başında gelir 

dağılımım düzeltici etki gösteren bazı sektörlerin, dönem sonunda gelir dağılımında 

ciddi bozucu etkiler oluşturduğunu ve gelir dağılımında sektörel ücret faklılıklarmm 
önemli bir etken olduğunu bulmuşlardır. 
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2. GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI 

Birinci bölümde yer verilen gelir dağılımı ile ilgili kavramların ardından bıı 

bölümde gelirin yeniden dağılımı ve önemi üzerinde durulacaktır. Öncelikle gelir 
dağılımını belirleyen faktörler anlatılacak daha sonra ise gelirin yeniden dağılımı ve 

devletin geliri yeniden dağıtan başlıca araçları incelenecektir. 

Adaletsiz bir toplum yapısı kurum 1 arın iyi çalışmasına imkan vermez, 
toplumun bir bütün olarak birlikte hareket etmesini kısıtlar, siyasi istikrarsızlıklara 

yol açabilir. Tüm bunlar ekonomik ve sosyal kalkınmayı olumsuz etkiler (Dünya 
Bankası, 2000:56). Aynı zamanda toplumun yoksul kesimlerinin kamu politikalarıyla 
beşeri sermayelerinin iyileştirilmesi ülkenin kıt kaynaklarını daha verimli kullanması 

anlamına gelmektedir. Daha verimli kullanılan kaynaklar kalkınmayı 
destekleyecektir. Toplumdaki kaynakların eşit dağılmamış olması, bir yandan servet 

sahipliği ve buna bağlı olarak elde edilen toplumsal güç ve statünün belli ellerde 
toplanmasına, diğer yandan da kendilerini geliştirme imkanlarından yoksun, düşük 

vasıflı ve emek piyasasına katılma güçlüğü çeken kitlelerin varlığına sebep 
olmaktadır. 

İşgücü piyasasında eğitim düzeyine ve vasfa bağlı olarak çalışanlar arasında 
oluşan ücret farklılıkları gelir eşitsizliklerini artırırken, çalışmak istediği halde iş 

bulamayan kişilerin varlığı da bir sorun oluşturmaktadır. Diğer yandan her toplumda 

işgücü piyasasına katılamayacak durumda olan yaşlı ve özürlülerin bulunması, 

bunlara yönelik koruma mekanizmalarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

Piyasada meydana gelen dağılım toplumun tüm kesimlerine eşit ya da adil 
yansımadığından, gelir dağılımını hedeflenen biçimde değiştirmek devletin görevi 
olarak kabul edilmektedir. Devlet tarafından etkilenen, değiştirilen ya da sebep 

olunan yeniden dağılım, sosyal devletin gereğidir. Modem dünya, toplumdaki 

geleneksel yapıların çözülmesine ve enformel dayanışma mekanizmalarının ortadan 

kalkmasına neden olduğundan, ihtiyaç içindeki fertlerin aile, komşuluk ilişkileri gibi 
kuramlarla varlıklarını devam ettirmeleri mümkün olmamakta ve resmi 

mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle devlet, yeniden dağılım süreçleri 



ile toplumdaki dezavantajlı kesimleri koruyacak önlemler almaktadır. Yeniden 

dağılım sistemleri, devletlerin, gelişmişlik düzeylerine, sahip oldukları kaynaklara ve 

hükümetlerin benimsedikleri politikalara bağlı olarak değişmekle beraber, her ülkede 

uygulanmaktadır. 

2.1. Gelir Dağılımını Belirleyen Başlıca Faktörler 

Sosyoekonomik bir olgu olan gelir dağılımını belirleyen sosyal, iktisadi, 
siyasi pek çok faktör bulunmaktadır. İşgücü piyasası ve işgücünün dağılımı, servetin 
dağılımı, eğitim düzeyi, sosyal kurallar ve düzenlemeler, dünya ekonomisinde 
yaşanan gelişmeler (küreselleşme, teknolojik değişim gibi) ve ülke ekonomisindeki 

değişiklikler ve politikalar (kamu politikaları, vergi sisteminin yapısı, enflasyon, 
krizler, bütçe açıkları, devalüasyon, özelleştirme gibi), hem kamu hem de özel 

transfer ödemelerinin miktarı ve yönetimi, sağlık hizmetleri ve barınma imkanları 
gibi kamu mal ve hizmetlerinin sağlanması ve bunların dağılımı gelirin kişiler, 

sektörler, bölgeler arasında bölüşümünü etkilemektedir. Bu bölümde öncelikle 

emeğin dağılımı, servet dağılımı ve faktör fiyatları olmak üzere temel faktörler 
üzerinde durulacak daha sonra diğer faktörlere kısaca değinilecektir. 

2.1.1. Gelir dağılımında üretim faktörlerinin etkileri 

Milli hasılanın üretime katılan faktörlerine ödenen gelirlerin toplamı milli 
geliri meydana getirmektedir. Öncelikle, üretim faktörlerine sahip olmayanlar gelir 
elde edemezler. Gelir elde etmenin şartı, üretim faktörlerine sahip olmak ve bunları 

üretimde kullanmaktır. Milli gelirin, emek ve sermaye gelirlerinin toplamından 
oluştuğu varsayılırsa gelir dağılımını belirleyen esas unsurlar; emeğin dağılımı, 

servetin dağılımı ve faktör fiyatları olmaktadır (Türk, 2004: 320). 

2.1.1.1. Emeğin dağılımı 

İnsanların sahip olduğu işgücü (emek), vasıf bakımından farklılıklar gösterir. 
Ücretler arasındaki farklılığın başlıca sebebi budur ve kişisel kabiliyet farklılıkları 
ikinci derecede rol oynamaktadır. Eğer emeğin vasfı bütün insanlarda aynı olsaydı 
ücretler arasındaki eşitsizlik çok az olurdu (Türk, 2004:320). İşgücü vasfı eğitim ve 
sağlıkla doğrudan ilgilidir. Vasıflı olan işgücü vasıfsız olan işgücüne oranla daha 
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fazla gelir elde etmektedir. Küreselleşme, teknolojik değişim ve sanayi sektörünün 
görece ağırlığının ortadan kalkması gibi nedenlerle vasıflı işgücü talebinde artışlar 
meydana gelmektedir. Bunun sonucunda vasıflı işgücünün gelirleri artmakta ve 
vasıflı ve vasıfsız işgücünün gelirleri arasındaki fark açılmaktadır. 

Vasıflı işgücü elde etmenin en önemli yolu eğitimdir. Onun için, yüksek 
ücretli iş kollarına ve mesleklere emek arzını artırmak ancak eğitim olanaklarını 

herkese eşit şekilde dağıtmakla mümkündür. Böylece ücretler geniş ölçüde eşitliğe 
yaklaşacaktır. Sağlık ile işgücünün niteliği arasında da önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. Bloom ve Canning (2000) daha sağlıklı bireylerin eğitim 

imkanlarından daha verimli yararlandığını, akli ve fiziki olarak daha güçlü 
olduklarını, gelecekten beklentileri yükseldiği için kendilerine daha fazla yatırım 
yaptıklarını belirtmektedir. Bu sayede bireyler daha vasıflı hale gelip gelirden daha 
fazla pay alabilmektedir. 

2.1.1.2. Servet dağılımı 

Kişisel gelir dağılımında ortaya çıkan dengesizliklerin önemli nedenlerinden 
biri, servet dağılımının dengesiz olmasıdır. Zira, sahip olunan servet ve bu 

servetlerden elde edilen gelirlerin mevcut dağılımı farklı kişi ve grupların elde 
edecekleri gelirler arasında önemli farklılıkların oluşmasına yol açmaktadır. Servet 
dağılımı ile gelir dağılımı arasında karşılıklı sıkı bir ilişki vardır. Bir ülkede gelirin 
büyük bir kısmı belli gruplarca kazanılıyorsa servetin tümüne yakın bir kısmı da bu 
gruplarda toplanacaktır. Gelirin dağılımının yanında gelirin kullanımı da servet 

dağılımını etkilemektedir. Çoğunlukla kar ve faiz gelirlerinin büyük bir kısmı 

tüketilmediğinden tasarruflarda kullanılmaktadır. Buna karşın emek gelirlerinden 

oluşan düşük gelirler hemen hemen tamamen tüketim harcamalarında 

kullanılmaktadır (Dilik, 1970:7-8). 

Servet gelirleri emek gelirlerine göre eşit olmayan bir dağılıma sahiptir. Bu 

eşitsizliğin en önemli sebebi emeğin niteliğinin artırılabilmesi için bütün imkanlar 

sağlansa bile emeğin niteliğinin bir sınırının olması, servet edinmenin ise bir sınırının 

olmamasıdır (Türk, 2004:321). Gelir getiren servet önemli bir gelir kaynağıdır ve 

servetlerin büyük bir kısmı miras olarak edinilmiştir. Diğer yandan miras olarak 
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edinilen tek servet türü mali nitelikte olan servet değildir. Beşeri sermaye de servet 

olarak gelecek nesillere aktarılabilir. Bu da kalıtım yoluyla edinilen bir mirastır. 
Servet sahibi olan ve iyi yetişmiş ebeveynler çocuklarını iyi yetiştirmekte ve onların 

iyi eğitim almalarını sağlamaktadırlar. Yani maddi servetlerinin yanında beşeri 
servetlerini de çocuklarına aktarmaktadırlar. 

Servet dağılımındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması amacıyla arazi, bina 

gibi servet üzerinden alınan dolaysız servet vergileri kullanılmaktadır. Yeniden 
dağıtıcı bir gelir vergilendirmesi, küçük gelir sahiplerine tasarruf yaptıklarında vergi 

kolaylıkları tanıyarak servet oluşumuna imkan verebilmektedir (DPT, 2001:63). 

2.1.1.3. Faktör fiyatları 

Faktör fiyatları ile kastedilen ücret, faiz, rant ve kar gibi üretim faktörleri 
fiyatlarıdır. Gelir elde etmenin ilk şartı verimli bir üretim faktörüne sahip olmak ve 

bunu üretimde kullanmaktır. Bu suretle elde edilebilecek gelir, arz edilen faktör ile 

bu faktörün değerinin fonksiyonudur. Servet ve işgücünün dağılımı bir veri olarak 

sabit kabul edilirse, faktör (emek, sermaye, arazi, müteşebbis) fiyatlarındaki 

değişmeler, bireyler arasındaki gelir dağılımını, fiyatı değişen faktörün lehine veya 
aleyhine değiştirecektir. 

2.1.2. Gelir dağılımında etkili olan diğer faktörler 

Gelir eşitsizliğine neden olan en önemli faktörler yukarıda sayıldığı üzere; 
servet ve sermaye dağılımındaki eşitsizlik ile ücret hadlerindeki farklılıklar olarak 

bilinmektedir (Tuncer, 1970:12). Bu faktörlerin dışında gelir eşitsizliğine neden olan 
faktörler, ücretler arasındaki eşitsizlik, demografik değişimler, hanehalkı büyüklüğü 
ve yapısındaki değişimler, sosyal norm ve geleneklerdir (OECD, 2008:70). Bunun 

yanında, işsizlik ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenler ile gelir eşitsizliği 
arasında da ilişki bulunmaktadır. Gelir eşitsizliğinin nedenlerini birbirinden kesin 
çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Nedenler birbiri ile etkileşim içinde: olup farklı 
ülkelerde farklı nedenler gelir eşitsizliğinin belirlenmesinde öne çıkabilmektedir. 
Gelir eşitsizliğini etkileyen diğer faktörleri aşağıdaki gibi sınıflandırmak 
mümkündür. 
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1. Makroekonomik faktörler: Gelir dağılımını etkileyen çok sayıda 
makroekonomik faktörden söz etmek mümkün olsa da bunlardan en önemlileri 

ekonomik büyüme, faiz, işsizlik ve enflasyon olarak bilinmektedir. Kuznets (1955) 
ekonomik büyümenin ilk aşamalarında gelir eşitsizliğinin büyüme ile birlikte 

artacağını, ancak büyüme devam ettikçe önce gelir eşitsizliğinin artma eğiliminin 
duracağını daha sonra da azalacağını belirmektedir. Gelir dağılımı ve büyüme 

arasındaki ilişki Kutu 2-1’de detaylı olarak sunulmaktadır. İşsizliğin azalması gelir 
dağılımını iyileştirmektedir. Enflasyon fakirden alınıp zengine verilen bir vergi 

gibidir ve gelir dağılımını bozar. Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi durumunda, 

gelirleri bu fiyatlardan daha düşük bir hızla artan düşük gelirli grupların reel 

gelirlerinin azalmasına mukabil, enflasyona karşı kendilerini çeşitli araçlarla 
koruyabilen yüksek gelir grupları enflasyondan olumlu yönde etkilenmekte, 

dolayısıyla reel olarak kazançlı çıkabilmektedirler. Fert başına milli gelirin aynı 

dönem içinde değişmediği varsayıldığında, enflasyon, gelirleri fiyatlardaki artıştan 

daha yavaş artanlardan daha hızlı artanlara doğru gelirin aktarılmasına yol 

açmaktadır. Faiz oranlarının düşmesi de sermaye gelirlerini azaltacağından gelir 
dağılımını düzeltici etki yapmaktadır. 
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Kutu 2-1: Gelir Dağılımı ile Kalkınma ve Büyüme Arasındaki İlişki 

Gelir dağılımı iktisat literatüründe çok boyutlu tartışılan bir konudur. Bu 
kapsamda gelir dağılımının diğer ekonomik gelişmelerle ilişkisinin bilinmesi, 
özellikle devletlerin en öncelikli politikalarından biri olan büyüme ile gelir dağılımı 
arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Kuznets (1955) yılında yayınladığı 
makalesi ile gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişkinin teorik altyapısını 
oluşturmuş ve ampirik çalışmalarla teorisini desteklemeye çalışmıştır. 

Kuznets (1955) gelir dağılımı ve büyüme ilişkisini incelediği makalesinde, 
ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir eşitsizliğinin kalkınma ile artacağını, 
daha sonra yavaşlayacağını ve ekonomik kalkınma ilerledikçe gelir eşitsizliğinin 
azalmaya başlayacağını savunmaktadır. Kuznets’in açıklamaya çalıştığı bu ilişki 
literatürde “Kuznets Eğrisi”, “Kuznets Hipotezi” veya “Ters U Eğrisi” olarak 
anılmaktadır. Kuznets’e göre ekonominin ilk gelişme evrelerinde hakim sektör tarım 
sektörüdür. Tarım sektöründe ekonomik verim düşük olmasına rağmen, tarım 
sektörünün en büyük sektör olması nedeniyle ekonominin genelinde aynı durum 
geçerli olduğundan, gelir dağılımı da dengelidir. Ancak ekonomik gelişme devam 
ettikçe tarım sektöründen daha nitelikli ve daha verimli olan sanayi sektörüne doğru 
bir çözülme yaşanmaktadır. Tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdam 
yoğunluğundaki değişime göre gelir dağılımı ekonomik gelişme ile önce artmakta, 
sonra yavaşlamakta ve daha sonra da azalmaktadır. Bununla birlikte Kuznets’e göre 
ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında tasarruf yapabilen tek kesim zenginlerdir ve 
gelişme ile zenginlerin gelir seviyesi daha fazla artmaktadır. Ekonomik gelişme ile 
diğer gelir grupları da tasarruf edebilmeye başlamakta ve böylece gelir eşitsizliği 
azalmaya başlamaktadır (Kuznets, 1955:7). Bununla birlikte, sanayi sektöründeki 
büyüme ile nitelikli işgücünün gelir seviyesinin artması, rant gelirlerini aza ltacak ve 
gelir eşitsizliğini azaltıcı bir rol oynayacaktır (Kuznets, 1955:10). 

Kuznets Eğrisinin geçerliliğini sınamak için çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda Kuznets’in Hipotezini destekleyen ve desteklemeyen çok 
sayıda sonuca ulaşılmıştır.4 Dawson (1997) 36 az gelişmiş ülke verisi ile yaptığı 
çalışma sonucunda Kuznets Eğrisinin geçerli olduğunu bulmuştur. Yapılan diğer bir 
çalışmada da, Deutsch ve Silber (2004), 23 ülke verileri ile yaptığı çalışmada yine 
Kuznets eğrisinin geçerli olduğunu bulmuştur. 

Fields (1991) 55 ülke verileri ile yaptığı çalışmada gelir dağılımı ile büyüme 
arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır. Oğuş (2004) 1960 •• 1975 ve 1985 - 1999 
dönemleri için ilk dönem için 38 ve ikinci dönem için 49 gözlemli ömeklemle 
yaptığı analizlerde gelir dağılımı ve büyüme arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edememiştir. Ancak büyümedeki dalgalanmanın gelir dağılımım bozucu bir etkisinin 
olduğunu bulmuştur.  

4 Kuznets eğrisi ile ilgili geniş bir literatür için bkz: Tokatlıoğliu ve Atan (2007), Dastiıtar (2004), Gallo 
(2002). 

33 



Kutu 2-1: Gelir Dağılımı ile Kalkınma ve Büyüme Arasındaki İlişki (Devamı) 

Torsten Persson ve Guido Tabellini (1994) 9 gelişmiş ülke verisi ve ayrıca 56 
ülke verisiyle yaptıları çalışmada gelir dağılımının bozuk olmasının ülkenin 
ekonomik büyümesini olumsuz olarak etkilediğini bulmuştur. Persson ve Tabellini 
eşitsizliğin ekonomik büyüme için önemli bir engel olduğunu ve daha adaletli 
ülkelerde ekonomik büyümenin daha güçlü olacağını savunmaktadır. 

Türkiye için de gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalar mevcuttur. Tokatlıoğlu ve Atan (2007) Türkiye’deki gelir dağılımı 
verilerinin zaman serisi olarak karşılaştırılabilir olmadığını belirtmişler, bölgeler ve 
sektörler arasında gelir dağılımı bakımından kayda değer eşitsizlikler bulunduğu için 
yatay kesit analiziyle 2003 yılı verilerini kullanarak Türkiye için Ters U Eğrisi 
geçerliliğini test etmişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda Türkiye için Kuznets’in 
belirttiğinin tersine Türkiye’de “U” şeklinde bir Kuznets Eğrisinin geçerli olduğunu 
bulmuşlardır. 

Ongan (2004) doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile gelir dağılımı 
arasındaki ilişkiyi en küçük kareler yöntemi ile incelemiş ve anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda Ongan Kuznets’in Hipotezinin geçerli 
olmadığını ileri sürmektedir. 

Yaşın (2010) 1987 - 2009 dönemi için yaptığı nedensellik analizinde 
ekonomik büyümenin gelir dağılımının iyileşmesinin bir nedeni olmadığını bulmuş 
ve ekonomik büyümenin gelir dağılımının iyileşmesine bir katkısının görülmediğini 
belirtmiştir. 

Güçlü ve Bilen (1995) Türkiye’deki gelir dağılımı ve büyüme arasındaki 
ilişkiyi 1980 öncesi ve sonrası iki dönem halinde incelemiştir. Yaptıkları çalışma 
sonucunda gelir eşitsizliğinin büyüme ile ilgili olmadığı, sendikasızlaşma, 
enflasyonla mücadele gibi kamu politikaları ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. 

Özetle Kuznets Hipotezi, gelir dağılımının ekonominin gelişmesi ile önce 
bozulacağını daha sonra ise iyileşeceğini ileri sürmektedir. Bu hipotezin geçerliliğini 
sınamak üzere gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada çok sayıda ampirik çalışma 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hipotezi destekleyen ve desteklemeyen 
çok sayıda netice alınmış olup hipotezin geçerliliği tartışılmaya devam etmektedir. 

2. Demografik faktörler: Gelişmekte olan ülkelerde artan nüfusa, bir 

yandan yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanamaması, diğer yandan ise bu 

kitlenin gerekli vasıflarla donatılmamış olarak işgücüne katılması gelir dağılımının 
bozulmasında önemli bir faktör olmaktadır. OECD ülkelerinde ise gelir dağılımına 

demografik faktörlerin etkisinde farklı bir gelişme görülmektedir. Bu ülkelerde 
yalnız yaşayanların sayısının artmasıyla hanelerin büyüklüğü azalmış ve ölçeğin 

artan getirisi kaybolduğu için bu kesimler aleyhine gelir dağılımı bozulmuştur. 
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Ayrıca OECD ülkelerinde yaşlılara yönelik artan transferler gelir dağılımını yaşlılar 
lehine ve gençler aleyhine değiştirmiştir (OECD, 2008:70). 

Demografik faktörler ile ilgili önemli bir örnek olarak, Afrika’da HlV’den 

dolayı çalışma çağındaki nüfusun azalması dolayısıyla görülen yoksulluk (Bloom 
ve Jeffrey, 1998:210) ve buna mukabil Uzak Doğu Ülkelerinin 1970’lerd.en sonra 
özellikle sağlık alanındaki gelişmelere paralel demografik fırsat penceresinden 
yararlanarak yaşadığı büyüme ve gelir dağılımındaki iyileşme verilebilir (Bloom ve 

Canning, 1999:5). 

3. Kayıt dişilik: Kayıt dışı ekonomi, kamunun denetimi dışındaki 

ekonomik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Kayıt dışı ekonomi, ekonomik olayın ya 
hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle, devletten 
ve işletme ile ilgili kişilerden (ortaklardan, alacaklılardan, kazanca katılan 

işçilerden vb) tamamen veya kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına 
taşınmasıdır (Altuğ, 1999:257). Kayıt dışı ekonomi vergilendirilmeyen bir alan 
olması sebebiyle vergi gelirlerinde bir azalmaya neden olmaktadır. Bununla birlikte 

aynı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında kayıt içi veya kayıt dışı kesimde 
faaliyet göstermelerine bağlı olarak etkin bir rekabet ortamının oluşması olumsuz 

şekilde etkilenmekte, bunun sonucu olarak da gelir dağılımı kanunları ve kuralları 

uygulayanlar aleyhine bozulmaktadır. Herkesin ödeme gücüne göre dağıtılması 
gereken vergi yükü kayıtlı çalışanlar üzerine yüklenmektedir. Öte yandan kayıt dışı 
ekonomi nedeniyle devletin mali açıklarını kapamak üzere dolaylı vergilere ağırlık 

vermesi de vergi yükünün adaletsiz dağılımına ve gelir dağılımında da adaletsizliğe 

neden olmaktadır (Sarılı,2002). 

Kayıt dışı istihdam gelir dağılımının incelenmesi bakımından kayıt dişilik 

içinde ayrıca incelenmelidir. Bu bakımdan, ülke içinde gelir dağılımının eşitsizliği 
ve yoksulluk oranının yüksek olması, kayıt dışı istihdamın önemli nedenlerinden 

biri olmakla beraber kayıt dışı istihdam orta ve uzun vadede gelir dağılımını daha 

da bozmaktadır. Çalışanların ilerleyen yaşlarda emekli aylığı ya da işsizlik sigortası 

yardımlarına hak kazanamaması, kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalması, 

sağlık hizmetlerinden faydalanamaması kayıt dışı çalışanların gelirlerini 

azaltmakta, geliri azalan kişiler de kayıt dışı çalışmaya devam etmek zorunda 
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kalmaktadır. Bu yönüyle gelir dağılımının adaletsizliği ve yoksulluk kayıt dışı 

istihdamın hem nedeni hem de sonucu olmaktadır (Sarıca; 2006: 77). 
4. Sosyal norm ve gelenekler: Sosyal normlar ve gelenekler, eşitsizlik 

ve gelir dağılımının belirlenmesinde güçlü etkilere sahip olabilmektedir. Sosyal 
norm ve gelenekler kapsamında; örgütlenme kültürü ve örgütlenme seviyesi önemli 
konulardan birisidir. Örgütlü toplumlarda farklı kesim ve gruplar arasındaki çıkar 
çatışmalarının belli bir noktadan sonra uzlaşma ile çözülmesi örgütlenmeyi 
demokrasinin önemli unsurları arasına sokmaktadır. Gelir dağılımında 
örgütlenmenin adaleti sağlayıcı bir unsur olarak ön plana çıkması için işçi ve 

işverenlerin örgütlenme seviyelerinin aynı dönemlerde ve seviyelerde olması 
gerekmektedir. Örgütlenme kültürü yanında, miras paylaşımı, evlilik, kira ve iş 
sözleşmeleri gibi kurumlar gelenekleri ve kültürü yansıtmakta ve gelir dağılımını 
etkilemektedir. Güçlü bir hukuk devletinin varlığı ve yolsuzluğun olmaması da; 
adil, kurallı bir ortamla büyümeye katkı sağlayacağından gelir dağılımını olumlu 

etkilemektedir (Dünya Bankası, 2000:50). 

5. Toplumsal güç ve statü: Toplumsal güç ve sosyal statü, servetle 
ilişkilidir. Toplumda çok büyük servete sahip olan kişiler bunu siyasi güce 

dönüştürebilmekte ve bu politik güç sayesinde, karar alma süreçlerinde etkin hale 

gelerek, yasal düzenlemelerin kendi lehlerine sonuçlanmasına ve gelir dağılımında 

adaletsizliğe sebep olabilmektedirler. Gücün belli kesimlerde toplandığı 
toplumlarda, ekonomik ve politik kuramların eninde sonunda bu kesimler lehine 

çalışması sürpriz olmayacaktır. Brezilya’da yapılan bir çalışma Brezilyalı elitlerin 
daha eğitimli işçileri idare etmenin daha güç olacağını düşündüklerinden 

1990Tarda Brezilya’da eğitimin yaygınlaştırılmasını istemediğini göstermektedir. 

Ayrıca politika yapıcılar daha nitelikli bir işgücünün daha yüksek maliyet unsura 

olacağını düşünerek Brezilya’nın rekabet edilebilirliğini azaltacağından 

endişelenmekteydiler (HDR, 2010: 73). Yukarıda belirtilen hususlar, toplumsal güç 
ve statünün gelir dağılımında adaletsizliğe sebep olabildiğini göstermektedir. 
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2.2. Gelirin Yeniden Dağılımı Kavramı 

Bir ülkede bir yılda meydana getirilen mal ve hizmetlerin bütününün 
ekonomik birimler arasında paylaşılması sürecinde karşımıza ilk olarak brüt gelir 

çıkmaktadır. Ekonomi teorisi brüt gelirle ilgilenir ve buna faktör gelirlerinin dağılımı 

ya da birincil dağılım adı verilmektedir. Birincil gelir dağılımı, belirli bir dönem 
süresince piyasada üretim faaliyetlerine katılarak ya da üretim için gerekli olan 
sermayeyi üretim sürecinde kullanarak elde edilen gelirin dağılımıdır. Bu süreçte 

işgücü emeklerinin karşılığı olarak gelir elde ederken üretim için gerekli olan 
sermayenin sahipleri de mülkiyet geliri elde ederler (SNA, 2008:131). Gelirin 

oluşumundan sonra yapılan müdahalelerle “gelirin yeniden dağılımı” 
sağlanmaktadır. Kavram olarak gelirin yeniden dağılımı faktör gelirleriyle, 

harcanabilir gelirler arasındaki farklılığı belirlemektedir. Bu ise üretimden elde 
edilen faktör gelirlerine devletçe müdahale edilerek bu gelirlerin, bir kısmının vergi 
yoluyla alınması ve harcanabilir gelire dönüştürülmesidir (SNA, 2008:157). Bu 
nedenle ikincil dağılım devletin araya girerek sosyal ve etik nedenlerle birincil 

dağılımı düzenlemesi anlamına gelir. Devletin müdahalesi sonucu ortaya çıkan 
ikincil gelir dağılımının, birincil dağılıma göre daha eşitlikçi olması beklenir. Bu 
anlamda da devletin gelirleri daha eşitlikçi hale getirme çabaları gelirin yeniden 

dağılımı olarak ele alınmaktadır (Hemming ve Hewitt, 1991:119). Devlet hem 

ekonomik hem de sosyal kalkınma amacıyla geliri yeniden dağıtmaktadır. Gelir 

dikey ve yatay olmak üzere iki şekilde dağılır. 

2.2.1. Gelirin dikey olarak yeniden dağılımı 

Gelirin yeniden dağılımında; gelir transferi, yüksek gelir gruplarından düşük 

gelir gruplarına doğru gerçekleşiyorsa gelirin dikey olarak yeniden dağılımı söz 

konusudur. Yeniden dağılım gerçekleştikten sonra meydana gelen değişim, 
hanehalklarmın vergi ve transfer öncesi gelirleri ile vergi ve transfer sonrası gelirleri 

karşılaştırılarak incelenebilir. Tüm toplum bazında brüt gelirden yapılan kesintiler ile 

net gelirde meydana gelen artışların toplamı sıfırdır. Ancak hanehalklarmın 
gelirlerindeki farklılaşma ve marjinal fayda nedeniyle toplumun elde edeceği toplam 
fayda yeniden dağıtılan gelirin büyüklüğüne göre ve transferlerin yüksek gelir 
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gruplarından düşük gelir gruplarına doğru olması şartıyla pozitiftir (Çiftlikli, 
1995:21). 

Gelirin dikey olarak yeniden dağılımında; vergiler, fiyat kontrolleri, 
sübvansiyonlar ve belirli mal ve hizmetlerin sunumu (eğitim, sağlık ve konut) gibi 
çeşitli müdahale yöntemleri bulunmaktadır. Yeniden dağılımın bu biçimi özellikle 

vergi sistemi ve kamu harcamaları yoluyla gerçekleştirilir, ancak bunun dışında 
asgari ücret uygulaması ve düşük ücretle çalışanlara vergi indirimi gibi uygulamalar 
da gelirin dikey olarak yeniden dağılımını sağlamaktadır. 

Gelirin dikey olarak yeniden dağılımının toplumdaki gelir eşitsizliklerini 
azaltma gücü çok yüksek olup, etkileri de yaygındır. Ayrıca bu tip yeniden dağılım 
kesin sonuçlar ortaya koymaktadır. Gelirin dikey olarak yeniden dağılımının 

gerçekleşmesi için özellikle ülkenin vergi yapısının artan oranlı vergilere dayanması 
gereklidir (Tuncer, 1970:35). 

2.2.2. Gelirin yatay olarak yeniden dağılımı 

Gelirin yatay olarak yeniden dağılımı, aynı gelir düzeyindeki hanehalkları 

arasında meydana gelen gelir transferleri sonucunda gerçekleşir. Burada önemli olan 
eşit seviyede olanlara eşit muamele edilmesi gereğidir (Plotnic, 1981:283). Gelirin 

yatay olarak yeniden dağılımı aynı gelir düzeyindeki kişilere doğrudan doğruya 

parasal yardım yapılması (çocuk yardımı gibi) veya kişilerin gelir durumunu 

değiştiren vergi indirimleri yoluyla gerçekleştirilir (Tuncer, 1970:33). Gelirin yatay 

yeniden dağılımı özellikle sosyal güvenliğin tüm sigorta kollarında 

gerçekleşmektedir. Bu yeniden dağılım, çalışma çağındakilerden emeklilere, 

istihdamdakilerden işsizlere, sağlıklı olanlardan hastalara, çocuk sahibi 

olmayanlardan çocuk sahibi olanlara doğrudur. İlk bahsedilenler prim (veya vergi) 
öderken, sonrakiler hak sahibi olarak transferlerden yararlanmaktadır (Arabacı, 

2007:18). 

Aynı gelir grubunda bulunan hanehalkları arasında bir yeniden dağılım 

gerçekleşse de hanehalklarının ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu için yatay 

yeniden dağılım önemli neticeler doğurur. Örneğin, aynı gelir düzeyindeki iki 
aileden biri çocuk sahibi iken diğeri değilse ailelerin gelir düzeyleri aynı olmakla 
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birlikte birinci ailenin ihtiyaçları daha fazla olmaktadır. Yani yatay gelir dağılımında 

önemli olan gelir seviyesi değil ihtiyaçlardır. Yatay yeniden dağılım her ülkede belli 

bir düzeyde uygulanmaktadır. Bu tip yeniden dağılımın aile ve kişiler arasında gelir 
eşitsizliklerini azaltıcı etkileri bulunmaktadır (Tuncer, 1970:35). 

2.3. Yeniden Dağılım Politikalarının Önemi 

Bir ülkede yaşayan insanların elde ettikleri gelirler arasında büyük 

farklılıkların olması önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle, gelir dağılımında adaletin olması; fırsat eşitliğini ve 
toplumsal refah düzeyinin artmasını sağlayarak ekonomik istikrarı ve sayılanların 
tümünü kapsayacak nitelikte sosyal barışı temin eder. Adil bir gelir dağılımının 

ortaya çıkaracağı bu sonuçlar, gelir eşitsizliğini gidermek üzere uygulanacak 
politikaların da gerekçelerini oluşturur. 

Yeniden dağılımın en önemli amacı piyasada gerçekleşen gelir dağılımını 
değiştirmektir. Piyasa sisteminin ürettiği sonuç, gelirin marjinal faydasını azalttığı, 

gelir eşitsizliklerine ve yoksulluğa sebep olduğu için, hem ekonomik hem de sosyal 
sebeplerden dolayı onaylanamaz (DPT, 2001:68-69). Piyasada gerçekleşen 
dağılımdan tüm bireyler, ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli gelir elde edememektedir. 
Kişilerin yaşamlarının farklı dönemlerindeki gelir ihtiyaçları değişir; bazı dönemler, 

fertlerin veya ailelerin gelir ihtiyacı artar. Piyasadaki dağılım bunu göz önünde 
bulundurmaz. Örneğin, çalışmak isteyip de iş bulamayan kişiler, özürlüler, yaşlılar, 
maluller emek piyasasına dahil olamadığı için milli gelirden herhangi bir pay alamaz. 

Toplumda bazı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelir elde 
edememeleri kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Devlet bu durumda bu kesimlerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mekanizmalar geliştirir. Eğer bu mekanizmalar 
yeteri kadar iyi işlemezse, toplumda kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle 
yoksulluğa düşen kesimlerin içinde bulundukları hoşnutsuzluktan dolayı ortaya 
koyacakları tepkiler toplumsal barışı tehdit edecektir. 
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Türk (2004:322) gelir dağılımında hanehalkları arasında çok büyük farklar 

bulunmamasının faydalarını; fırsat eşitliğinin sağlanması, toplumsal refahın 

artırılması, ekonomik istikrarın ve sosyal barışın sağlanması olarak dört başlıkta 
özetlemektedir: 

Fırsat eşitliği, yarışa eşit şartlarda başlama anlamına gelmektedir. Gelir 

dağılımındaki adaletin en büyük etkilerinden birisi, herkese başlangıçta eşit şartlan 
sağlayabilmesidir. Bu durum, yetenek ve kapasiteyle ilgili olmayan, başlangıçtaki 

eşitsizliklerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Eğer 
insanların, zeka seviyesi veya kişisel beceri ve kapasitesi eşitse yaşayacağı hayat 

standartları ve geliri de eşit olmalıdır. 

Bu nedenle, kamunun, sosyal ve ekonomik dengesizliklere neden olan, 

başlangıç koşullarının denkliğini sağlamak anlamında, fırsat eşitsizliklerini gidermek 
üzere politika uygulaması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. 

Toplumsal refah, gelir dağılımında adaletle paralel olarak artar. Elde edilen 

son birim gelirin marjinal faydası zenginlik arttıkça azalmaktadır. Bir kişinin geliri 
ne kadar artarsa, o kişinin gelirinin son birimine atfettiği değer o derece azalır. Bu 

sebeple, yüksek gelirli hanehalklarmdan düşük gelirli hanehalklarına yapılacak her 
transferin sosyal maliyeti düşük, buna karşılık, meydana getirdiği sosyal fayda 

yüksek olacak ve bu durum, toplumun toplam refahını artıracaktır. Çünkü yapılan 
transferin marjinal maliyeti küçük, yaratacağı marjinal faydası ise büyüktür (Shavell, 
2004:648-649). Bu da ancak, devletin gelirlerini artan oranla üst gelir gruplarından 

elde etmesi ve yaptığı transferlerin de alt gelir gruplarına gitmesi ile gerçekleşecektir. 

Ekonomik istikrar ortamının oluşması ve sürdürülebilirliği gelir 

dağılımındaki adalet ile yakından ilgilidir. Adil gelir dağılımı, gelişmiş ekonomilerde 

zaman zaman karşılaşılan ve tasarruf-yatırım dengesini tasarruf lehine bozan ve 

ekonomiyi istikrardan uzaklaştıran durumların meydana gelmesine imkan vermez. 

Alt gelir gruplarının marjinal tüketim eğilimleri üst gelir gruplarından yüksektir. 

Harcama gelirin bir fonksiyonu olduğundan, adil gelir dağılımı sonunda; ekonomide 

efektif talep düzeyi yükselir ve efektif talep düzeyinin düşüklüğünden doğan krizler 
engellenir. 
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Ekonomilerde ortaya çıkabilecek durgunluğa engel olabilmek için, piyasa 

ekonomisinde oluşan kişisel gelir dağılımının tüketim eğilimi düşük gelir gruplarından 

tüketim eğilimi yüksek gelir gruplarına yeniden dağıtılması gerekir. Bunun sonucu 
olarak tasarruf eğilimi düşer, fiyat istikrarı korunur ve tam istihdam gerçekleşir. 

Sosyal barışı sağlama, ancak adil bir gelir dağılımı ile mümkündür. 
Toplumsal dengesizliklerin en önemli nedenlerinden birisi, sosyal gruplar arasındaki 

gelir dağılımında meydana gelen eşitsizliklerdir. Gelir dağılımı ne derece adil olursa 
veya gelirler arasındaki eşitsizlik ne kadar az olursa kişiler arasındaki sosyal refah 

farkları da doğru orantılı olarak azalır ve toplumsal refah düzeyi yükselir. Adil gelir 

dağılımının ekonomik güç birikimlerini önlemek, rantiye sınıfının büyümesine imkan 
vermemek gibi sosyal bakımdan faydalı yönleri vardır. Gelir bölüşümünün adaletsiz 

olduğu bir ülkede toplumsal huzursuzluğun olması kaçınılmazdır (DPT, 2001:2). 

Adil gelir dağılımı toplumda refah, ekonomik güç ve politik güç dengesi kurduğu ve 
çalışmadan yaşayan bir sosyal tabakanın oluşmasına meydan vermediği için sosyal 

barışı sağlayıcıdır. 

2.4. Devletin Geliri Yeniden Dağıtan Başlıca Araçları 

Devlet uyguladığı politikalar sonucunda milli gelirin dağılımını belirleyen 

asli faktörleri değiştirerek ve milli geliri kamu politikalarıyla yeniden dağıtarak gelir 
dağılımını değiştirmektedir. 

Gelir dağılımındaki farklılıkları azaltmak amacıyla devlet, öncelikle gelirin 

elde edilme sürecinde aldığı önlemler ile dengesizliğe neden olan koşulları 

değiştirmeye ya da ortadan kaldırmaya yönelebilir. Bu anlamda, gelir dağılımını 
belirleyen asli sebepler, yani servet ve eğitim imkanlarının dağılımı ile faktör 

fiyatları değiştirilirse ekonomide kendiliğinden meydana gelen gelir dağılımı da 
değişir. Özellikle vergilerde yer alan zorlayıcılık unsuru ve kamusal hizmetlerin 

belirlenmesi kaynak dağılımı ve gelir dağılımında önemli bir yeniden dağılım 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Her gelir grubunun ödediği vergi ile yararlandığı 
kamu hizmetleri veya transfer ödemeleri aynı olmadığı için, vergi ve harcama sistemi 
milli geliri yeniden dağıtmış olmaktadır. 
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2.4.1. Vergiler 

Mükelleften nihai, karşılıksız ve cebre dayalı olarak alman vergiler, devletin 

yeniden dağılım araçlarının en önemlilerindendir (Türk, 2004:328). Vergi sisteminin 
yapısına ve vergilerin niteliğine göre, vergilerin gelirin yeniden dağılımı üzerindeki 

etkisi değişmekte ve gelir grupları farklı ölçülerde vergi ödemektedir. 

Gelir dağılımı, vergi politikası açısından ele alındığında, iki yönden 

incelenebilmektedir. Gelirin dikey dağılımı üst ve alt gelir grupları arasındaki 

dağılımı, yatay dağılım ise aynı gelir grubu içerisindeki dağılımı ifade etmektedir 

(Akdoğan, 2007:477). 

Gelirin dikey ve yatay dağılımı vergi politikasına hakim olması beklenen 

temel ilkelerden olan vergide adalet ilkesine uyumun gözetilmesinde dikkate 

alınması gereken bir husus olarak öne çıkmaktadır. Vergide adalet ilkesi, 
vergilendirmenin, mükelleflerin vergi ödeme güçlerinin dikkate alınması suretiyle 

yapılmasını öngörmektedir. Vergide adaletin gerçekleştirilebilmesi bakımından 
önemli bir fonksiyonu bulunan bu ilke, vergi yükünün mükelleflerin kişisel ve 

ekonomik durumlarına göre adil bir şekilde dağıtılmasını gerekli kılmaktadır. 
Vergide adalet; yatay adalet ve dikey adalet olarak incelenebilir. Sosyal ve ekonomik 
olarak aynı ya da benzer durumda olan mükelleflerin aynı ölçüde vergilendirilmesine 
yatay adalet denilmektedir. Vergi kanunlarının mükelleflere eşit bir şekilde 

uygulanması ile de yakından ilgili olan yatay adalet vergi ödeme gücüne göre 

vergilendirme yapılması açısından büyük önem taşımaktadır. Dikey adalet ise; sosyal 
ve ekonomik durumları birbirinden farklı olan kişilerin birbirinden farklı vergi 

ödemesini öngörür. Gerek şahsi ve ailevi gerekse sahip oldukları ekonomik imkanlar 
ve hayatlarını idame ettirme bakımından mükellefler, birbirlerinden farklı konumlara 
sahip bulunabilirler. Dikey adalet yaklaşımı, söz konusu farklılıkların göz önünde 

bulundurulması suretiyle, vergi yükünde de farklılaştırma yapılmasını 

gerektirmektedir (Akdoğan, 2007:195-197). 

Vergiler yoluyla, ülkede uygulanan genel politikalar çerçevesinde ekonomik, 

mali ve sosyal yapısı üzerinde birtakım etkiler oluşturmak amaçlanabilmektedir. 

Verginin sosyal amacı, harcama politikası tedbirlerine ilave olarak gelir ve servetin 
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politik olarak istenilen düzeyde ekonomik yönden güçsüz olanların lehine 

dağıtılmasını sağlamaktır (Neumark, 1975:21). 

Devlet tarafından toplanan vergiler mükelleflerin gelirinde farklı düzeylerde 
azalmalar meydana getirmektedir. Üst gelir gruplarında alt gelir gruplarına göre daha 
fazla bir azalmadan söz edilebiliyorsa, gelir eşitsizliklerinin azaltılması mümkün 
olacaktır. Vergilerin, gelirin yeniden dağılımı üzerindeki etkisi artan/azalan veya 

sabit oranlı olmasına göre değişmektedir. Gelir arttıkça mükelleflerin ödediği vergi 

oranı da artıyorsa, artan oranlı vergiden söz edilir. Gelirin azalan marjinal 
faydasından hareketle yüksek gelir düzeylerinde gelirin faydası azaldığı varsayılarak, 

azalan bu fayda artan oranlı bir vergileme ile emilmek suretiyle düşük gelir 

gruplarına aktarılmakta ve böylece gelirin bir yeniden dağılımı sağlanmaktadır 

(Türk, 2004:330). Gelir arttıkça ödenen verginin gelire oranı azalıyorsa, azalan oranlı 
vergiden söz edilir. Bu, vergide matrah arttıkça vergi oranı azalmakta, elde edilen 

gelirle karşılaştırıldığında, yüksek gelir grupları düşük gelir gruplarına göre daha az 
vergi ödemektedirler. Azalan oranlı vergiler gelir dağılımı üzerinde bozucu etki 

oluşturmaktadır. Ödenen verginin oranı sabit kalıyorsa, sabit oranlı vergiden söz 
edilir. Gelir yükseldikçe daha fazla vergi ödendiğinden, sabit oranlı vergilerin 
yeniden dağıtım etkisi pozitif olmakla birlikte, artan oranlı vergiler kadar değildir. 

Dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi hasılatı içerisindeki payı 

vergilerin geliri yeniden dağıtma etkisini belirleyen diğer önemli bir unsurdur. Genel 
olarak, gelir ve servet üzerinden alman dolaysız vergilerin, mal ve hizmetler ile 

iktisadi ve hukuki işlemler üzerinden alman dolaylı vergilere göre gelir adaletinin 
sağlanması açısından daha uygun olduğu kabul edilmektedir. Bu, aşağıdaki sebeplere 
dayanmaktadır: 

• Dolaysız verginin şahsileştirilmesi mümkün olup vergiler kişilerin gelir 

seviyesine göre farklılaştırılabilmektedir Çünkü, bu vergileri kimlerin 

ödeyeceği önceden bellidir. Dolaylı vergiler ise tüketim üzerinden alınmakta, 

bu sebeple kimin ödeyeceği de önceden belli olmamaktadır. Bu kapsamdaki 

vergilerin şasileştirilebilmesi de mümkün değildir. Dolaylı vergiler, her ne 

kadar birçok ülkede gelir gruplarının tüketim kalıpları dikkate alınarak 

yumuşatılmaya çalışılsa da genel olarak objektif karakterini korumaktadır. 
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• Gelir ve servetin ödeme gücünü harcamalara göre daha gerçekçi 

yansıttığından dolayı gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin 
dolaylı vergilere göre daha adil olduğu kabul edilmektedir. Bir çok mal ve 

hizmetin tüketimi için yapılan harcamaların gelir ve servetten bağımsız 
olduğu ve farklı gelir gruplarına göre harcamaların farklılaşmadığı dikkate 

alındığında bu varsayımın geçerli olduğu görülmektedir. 

• Tüketim üzerinden alınan vergiler en alt gelir gruplarının gelirlerinin büyük 

bir bölümü üzerinden alınmakta, üst gelir gruplarının ise gelirlerinin ise daha 
az bir kısmından alınmaktadır. Gelirin tüketime ayrılan kısmı olarak ifade 

edilen marjinal tüketim eğilimi alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına 
çıkıldıkça azaldığı, buna mukabil marjinal tasarruf eğiliminin arttığı 

görülmektedir. Bu durum, farklı gelir seviyelerinde olup aynı ürünü kullanan 
kişilerin ödedikleri vergilerin eşit olması sebebiyle vergilemede dikey adalete 

aykırı olarak azalan oranlı bir vergi uygulamasının söz konusu olmasına yol 
açmaktadır. 

Kişilerin ödeme gücüyle bağlantılı olarak vergi ödemesine yönelik üç teknik 

vardır. Bunlar; yukarıda açıklanan artan oranlılık, ayırma prensibi ve asgari geçim 
indirimi prensipleridir. 

Ayırma prensibinde kişinin gelirini emekten mi, sermayeden mi elde ettiğinin 

dikkate alınarak emek geliri sermaye gelirine göre daha hafif şekilde 

vergilendirilmekte ve böylece sermaye karşısında daha güçsüz olan emek 
korunmaktadır. 

Asgari geçim indiriminde ise, geliri günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 

seviyeyi aşanların vergi ödeyebileceği kabul edilmekte, böylece toplumdaki 

yoksullar vergiden muaf tutularak üst gelir gruplarından yoksullara transfer 

gerçekleşmektedir. 

2.4.2. Kamu harcamaları 

Devlet piyasa mekanizmasından farklı olarak geliri verdiği hizmetlerle de 

yeniden dağıtır. Yeniden dağılımda en fazla eğitim, sağlık gibi hizmetlerin yapılması 

ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte devlet, hakiki yeniden dağıtım olarak ifade 
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edilebilecek olan karşılıksız harcamalar yoluyla da gelir dağılımını etkileyebilir. 

Öğrenci bursları, yoksullara ve dezavantajlı gruplara yapılan sosyal yardımlar ve 
sübvansiyonlar gibi doğrudan gelire etki eden nitelikteki devlet harcamaları bu 

grupta sayılabilir (Peters, 1975:126-127). Devlet bu çeşit harcamaları, değişen 

mahiyeti, gelişen fonksiyonları ve sosyal karakteri gereği yapmakta olup, kişiler, 
sektörler ve bölgelerarası gelir dağılımını değiştirmektedir. 

Kamu harcamaları toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere yapılır. Bu 
hizmetlerden herkes faydalandığından ve parasız ya da gerçek maliyetinin altında 

fiyatla sunulduğundan kamu harcamalarının yapısında gelir dağılımındaki 
eşitsizlikleri giderecek bir özellik vardır. Eğitim ve sağlık harcanırları, kamunun 

vatandaşların beşeri sermayesini artırarak gelir dağılımını iyileştirmesi sayesinde 
yoksullukla mücadelede sonuçlarının uzun dönemde görüleceği fakat, sürdürülebilir 

bir müdahalesidir. Dünyada pek çok ülkede ilköğretim ve temel sağlık hizmetleri 
anayasal bir hak olarak ücretsiz sunulmaktadır (Prasada, 2008:4). Özellikle 
işgücünün niteliğinden kaynaklanan gelir farklılığıyla mücadele için işgücüne eğitim 
ve mesleki eğitim verilerek ve daha sağlıklı olması sağlanarak beceri kazandırılması 
için yatırım yapmak gerekmektedir (Becker, 1991 :34). 

Kalkınma planlarında gelir dağılımı ve devletin geliri yeniden dağıtması 

konusu ilk plandan itibaren yer almakta ve gelir dağılımının iyileşmesine yönelik 
transferler ile eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin gelir dağılımının 

iyileştirilmesi için etkin bir şekilde kullanılacağı belirtilmektedir. Kalkınma 

Planlarında gelir dağılımıyla ilgili yer alan önemli hususlar Kutu 2-2’de 
sunulmaktadır. 
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Kutu 2-2: Kalkınma Planlarında Gelir Dağılımı 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gelir dağılımı konusunda sosyal devlet 
ilkesinin ön plana çıktığı görülmekte ve alt gelir gruplarının gelirlerinin artırılmasına 
yönelik vergi ve kamu hizmetleri yoluyla yeniden dağıtıcı politikaların uygulanacağı 
belirtilmektedir. Ayrıca dezavantajlı grupların hayat şartlarının iyileştirilmesi için 
gelirlerinin artırılacağı belirtilmektedir. Devletin elde edeceği geliri bir yandan milli 
geliri hızla artıracak yatırımlara aktaracağını, bir yandan da eğitim, sağlık gibi 
hizmetlerle toplumun tüm kesimlerinin hem kişisel gelir dağılımının 
iyileştirilmesiyle hem de bölgelerarası farkların azaltılmasıyla refah seviyesinin 
artırılacağını belirtmektedir. Ayrıca, vergi yükünün tüm kesimlere adil dağıtılacağı 
ve yaygın sağlık ve eğitim merkezlerinin yanında, öğrencilere verilecek burs gibi 
sosyal harcamalarla toplumun tüm kesimlerine gelirden adil pay aktarılacağı 
belirtilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında özellikle fiyat politikasına vurgu 
yapılarak, gelir dağılımında fiyat politikası ile kişiler, bölgeler ve sektörler arasında 
gelirin adil dağılmasına çalışılacaktır denilmektedir. Alt gelir gruplarının tükettiği 
mal ve hizmetlerin fiyatlarının bu gelir grubunun gelirlerinin azalmasını önleyecek 
bir şekilde belirleneceği ve tarımsal kesimlere uygulanan destekleme alımları ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fiyat politikaları kanalı ile de gelir dağılımının olumlu 
yönde etkileneceği belirtilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk iki Kalkınma Planındaki vizyondan 
vazgeçilerek, sadece gelir bölüşümünü iyileştirici tedbirlerle bugün için bazı gelir 
gruplarının yaşama standardının yükseltilmesi mümkün olsa bile, bu yaklaşımın 
sermaye birikimini yavaşlatarak ülkenin gelişme potansiyelini sınırlayacağı 
düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda kısa dönemde ekonomik kriterlerle 
belirlenecek etkin kaynaklara öncelik verilmesi, önce büyümenin sağlanması 
hedeflenmektedir. Gelir dağılımında adaletin ise daha sonraki bir hedef olarak 
gerçekleşecek büyümenin toplumun alt kesimlerine de yansımasıyla sağlanması 
planlanmıştır. Bu kalkınma planında damlama teorisi yaklaşımı benimsenmiştir 
(Bkz. Kutu 4-3: Damlama Teorisi). Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması da 
aynı bakış açısı ile uzun dönemli bir hedef olarak belirlenmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında gelir dağılımının yapısı irdelenmiş, 
özellikle iş ve meslek grupları itibarıyla gelirin adaletsiz dağıldığı belirtilmiştir. Gelir 
dağılımında vergi yükünün ücret ve maaşlar üzerinde kalması, yeteri kada:: iş 
yaratılamaması ve istihdam içinde toplu sözleşme yapmış işçi ve sigortalı işçilerin az 
olması gelir dağılımının bozuk olmasında önemli nedenler olarak sayılmıştır. 

Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında gelir dağılımına çok az 
değinilmiş, dar gelirliler lehine izlenen vergi ve transfer politikalarına rağmen gelir 
dağılımının amaçlanan ölçüde iyileşmediği belirtilmiştir  
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Kutu 2-2: Kalkınma Planlarında Gelir Dağılımı (Devamı) 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gelir dağılımının istikrarlı bir şekilde 
iyileştirilmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması temel amaç 
olarak belirtilmekle birlikte iktisadi etkinlik kriterleri de dikkate alınarak ekonomik 

ve sosyal politikalarda gelir dağılımının iyileştirilmesine öncelik verileceği 
belirtilmiştir. Vergi politikalarında alt gelir gruplarının vergi yüklerinin azaltılacağı, 
istihdam vergisi niteliğine dönüşen ücretler üzerindeki yüklerin azaltılacağı, işsizlik 
sigortasının uygulamaya geçirileceği, zorunlu eğitim başta olmak üzere eğitimin her 
kademesinde devletin desteğinin kredi, burs ve yurt imkanları ile artırılacağı, Genel 
Sağlık Sigortasının oluşturulacağı belirtilmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gelir dağılımındaki bozukluk, gelir 
grupları ve bölgeler itibarıyla detaylı olarak incelenmiş, enflasyon ve faiz 
oranlarının yüksek olması gelir dağılımındaki bozulmanın nedenleri olarak 
sayılmıştır. Transfer sisteminin yoksullaşma riskiyle karşı karşıya bulunan gruplar 
lehine gelirin yeniden dağılımını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması, bölgeler 
arası gelişmişlik farklarının azaltılması, sosyal yardımlarda etkinliğin sağlanması, 
özel sektör ve sivil toplumun yoksullukla mücadelede daha etkili bir şekilde yer 
almaları gereği ve kamu hizmetlerinin dezavantajlı grupların erişebilirliği dikkate 
alınarak sunulması önemli başlıklar olarak belirlenmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında gelir dağılımında dezavantajlı gruplara 
yönelik sosyal transferlerdeki artışlar sayesinde kısmi bir iyileşme görülmekle 
birlikte gelir dağılımının AB’ye göre bozuk olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
dezavantajlı grup hıra yönelik kamu hizmetlerinin artırılması gereği vurgulanmıştır. 
Gelir dağılımındaki dengesizliğin sürdürülebilir büyüme, istihdam, eğitim ve sağlık 
politikalarıyla kalıcı bir şekilde azaltılacağı, transfer politikalarının gelirin yoksullar 
lehine yeniden dağıtımının sağlanmasında etkin bir şekilde: kullanılacağı 
belirtilmiştir.  

2.4.2.1. Sosyal transferler 

Gelirin yeniden dağıtımında önemli araçlardan biri de sosyal transferlerdir. 

Sosyal transferler; kişileri belirli risklere karşı korumak veya bu risklerin olumsuz 

etkilerini azaltmak amacıyla karşılığında cari bir hizmet beklenmeden yapılan primli- 

primsiz, ayni-nakdi ödemelerdir (Demir Şeker, 2008:3). Sosyal transferler; emekli 

aylığı, yaşlılık maaşı, sosyal yardımlar, işgücü piyasasına girebilecek bilgi ve 
beceriye sahip olmayan ancak çalışabilecek durumdaki bireylerin işgücü piyasasına 
girmelerinin kolaylaştırılması gibi desteklerden oluşmaktadır. Özellikle primli sosyal 
güvenlik harcamalarının sosyal transferler içerisindeki önemi büyüktür. 
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2.4.2.1.L Sosyal güvenlik sistemi 

Sosyal güvenlik, sosyal risklerin bireyler üzerindeki etkisini ortadan 

kaldırmaya yönelik bir sistem olmasının yanı sıra devletin, yoksulluğu ve gelir 

dağılımındaki eşitsizliği gidermede kullandığı en önemli araçlardan biri olma 
özelliğine de sahiptir. Sosyal güvenlik sisteminin sahip olduğu bütçenin büyüklüğü 

ve yoksulları hedefleme derecesi de gelirin yeniden dağılımını etkilemektedir. 
Sistemin bütçesi ne kadar büyük olursa, sistem geliri yeniden dağıtmada ve 

toplumdaki eşitsizlikleri gidermede o kadar başarılı olmaktadır. Sosyal güvenlik 

sisteminin toplumdaki tüm grupların risk ve kaynaklarını bir araya getirerek 

toplumdaki tüm bireylerin çıkarlarını birleştirmesi ve dayanışmayı güçlendirmesi de 
gelir eşitsizliklerini giderme bakımından önemli bir husustur. 

Sosyal güvenlik sisteminin gelir dağılımındaki eşitsizliği giderme ve gelirin 

yeniden dağılımı konusundaki fonksiyonu, benimsenen sosyal güvenlik sistemine 
göre değişiklik göstennektedir. Dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerinin esasım 

başlıca üç model teşkil etmektedir. İlk model olan Bismarck modelinde, sosyal 
sigorta anlayışı doğrultusunda çalışanların sosyal risklere karşı korunduğu, prim 

ödemeye dayalı ve zorunlu üyelik esasına göre işleyen bir sistem söz konusu 

olmaktadır (Tuncay, 1986:17: Hacımahmutoğlu’ndan 2009:21). Diğer bir model olan 
Beveridge modelinde ise öne çıkan en önemli husus; sosyal güvenlik sisteminin 
sadece çalışan kesimleri değil toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiği 
anlayışıdır (Tuncay, 1986:19: Hacımahmutoğlu’ndan 2009:21). Günümüzde 

Bismarck ve Beveridge tipi sosyal güvenlik sistemlerine sahip ülkeler bulunmakla 

birlikte, karma model oluşturan ülkeler de bulunmaktadır (Arabacı, 2007:45). Tüm 

grupların risk ve kaynaklarını bir araya getirerek ortak çıkarlar yaratan ve herkes için 
temel bir sosyal güvenlik yanında çalışan kesim için ikinci ayak sosyal güvenlik 

programları ile kazanca bağlı ivaz ödeyerek sistemden çıkışı önleyen karma model, 

diğer modellere nazaran daha etkin bir yeniden dağılım sağlayabilmektedir (Arabacı, 
2007:58). 
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Sosyal güvenlik sistemi esas olarak sosyal sigortalar, sosyal hizmetler ve 
sosyal yardımlardan oluşmaktadır. Sosyal sigortalar, sigorta ilkelerine göre işlemesi 
dolayısıyla primli rejim, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ise, prim karşılığı 
olmadan yürütülmeleri dolayısıyla primsiz rejim olarak adlandırılmaktadır. 

Kişilere ödedikleri primler karşılığında çeşitli risklere karşı koruma 
sağlamayı hedefleyen sosyal sigorta sisteminin gelir dağılımına olan etkisi, sosyal 
sigorta kuruluşlarının işleyiş düzenlerinden kaynaklanmaktadır. Sosyal dayanışma 
ilkesi doğrultusunda, sosyal sigorta sisteminde yapılan katkının alınan maaşın altında 
olması, kişilerin yaptıkları katkıların birlikte değerlendirilmesi ve devletçe belirlenen 

esaslara göre belirlenmesi, sosyal sigorta sisteminin yeniden dağıtım fonksiyonunun 

temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, sosyal sigorta sisteminde toplanan primlerde devlet 
güvencesinin olması, diğer bir deyişle sistemde oluşan açıkların devletçe finanse 
edilmesi, sistemin yeniden dağıtım rolünü güçlendirmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin diğer bir bileşeni olan sosyal yardımlar, yoksul 
durumdaki birey ve gruplara, asgari bir yaşam seviyesi sağlamak amacıyla karşılıksız 
olarak yapılan ayni ve nakdi desteklerdir (DPT, 2007:2). Sosyal yardımlar özellikle 
yoksul kesimleri hedef grup olarak belirlediğinden, gelirin yeniden dağılımında 
doğrudan ve önemli bir etkiye sahiptir. 

Sosyal güvenlik sisteminin üçüncü bileşeni olan sosyal hizmetler, insanların 
sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesine, kendilerine daha yeterli hale gelmelerine ve 
başkalarına bağımlı olmalarının önlenmesine, aile bağlarının güçlendirilmesine, 
bireylerin, ailelerin grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini başarıyla yerine 
getirmelerine ve refahlarının bir ölçüde de olsa artırılmasına yardımcı olmak 
amacıyla sunulan hizmetlerden oluşmaktadır (DPT, 2007:3). Sosyal hizmetler, 
kişilerin toplumla uyum sorunlarını gidermeyi amaçlaması dolayısıyla beşeri 
sermayenin artırılmasına katkıda bulunarak, gelir dağılımının iyileştirilmesinde bir 
etkiye sahip olmaktadır. 
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2.4.2.1.2. Aktif işgücü politikaları 

Dünyada istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması ve 
işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla aktif işgücü programları 
uygulanmaktadır. Aktif işgücü programları kapsamında; mesleki eğitim ve işgücü 

uyum programları, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, iş 
arama stratejilerinin geliştirilmesi, girişimcilik eğitimi, istihdam garantili kurslar, 

toplum yararına çalışma programları ve gençlere yönelik staj faaliyetleri 
yürütülmektedir (DPT, 2010:186-87). Ayrıca, aktif işgücü politikaları kapsamında 

yürütülen faaliyetler herhangi bir mesleği ya da işgücü piyasasında geçerli bir 
mesleği olmayanlara yöneliktir. Bu nedenle, söz konusu gruplar işgücü piyasası 

açısından dezavantajlı konumda olmanın yanında yoksulluk riski en yüksek gruplar 

arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, özellikle işgücü piyasasına girişte zorluk 

yaşayan vasıfsız işgücünün niteliklerinin ve kazançlarının artırılmasını amaçlayan ve 
kamu istihdam hizmetlerini, iş yaratmayı ve işgücünün eğitimini içeren aktif işgücü 

programları gelirin yeniden dağıtılmasında önemli bir politika aracıdır. 

Aktif işgücü programları, bireylerin nitelik ve beceri düzeylerinin artırılması 

yoluyla istihdam edilebilirliliklerini artırarak, kişilerin yoksul kalma riskini 

azaltmakta ya da yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, aktif 

işgücü programları çalışan kişilerin işbaşında eğitimlerini de kapsadığından, 
bireylerin gelir düzeylerinin artırılmasında da doğrudan etkili olabilmektedir. 

2.4.2.2. Eğitim 

Toplumun eğitimdeki başarı düzeyinin artırılması yoksulluğun ve 

ücretlerdeki farklılaşmanın azaltılması açısından çok önemlidir. Birçok ülke, gelir 

eşitsizliği ve yoksulluğa ilişkin sorunları azaltmak için eğitime odaklanmaktadır. 

Hemen hemen tüm ülkeler sosyal riskleri azaltmak için temel düzeyde bir koruma 

alanı oluşturmayı amaçlamış ve eğitimi, gelir eşitsizliğini azaltmak için bir araç 
olarak öne çıkarmışlardır (OECD, 2007a:29). Psacharopoulos (1970) gelir 
dağılımının nedenleri üzerine 49 ülkenin verisi ile yaptığı çalışmada eğitimdeki 
eşitsizliğinin ölçütü olarak kullanılan eğitim piramidinin gelir dağılımı üzerinde de 
etkili olduğu sonucuna varmıştır. Buna göre eğitim kademesi yükseldikçe eğitim 
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dışına çıkanların oranı artıyorsa piramit daha dik bir konuma gelmekte ve eğitim 
imkânlarından yararlanmadaki eşitsizlik gelir dağılımındaki eşitsizliğe de neden 
olmaktadır. 

Nickell (2004:9-10) ülkeler itibarıyla gelir dağılımındaki eşitsizliklerin büyük 
oranda (yüzde 70) bu ülkelerdeki bireylerin beceri farklılıklarından kaynaklandığını 
ve kaliteli eğitime erişim düzeyinin ise ücretlerdeki ve yoksulluktaki farklılaşmanın 
temel belirleyicisi olduğunu göstenniştir. 

OECD’nin dezavantajların nesiller arası geçişkenliği konusunda yaptığı 
araştırmada ise, eğitimin nesiller arasındaki ekonomik avantajların kalıtımına ve 
sosyal tabakalaşmaya önemli derecede etki ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu 
araştırma nesiller arasındaki sosyal hareketliliği artınnak için eğitimin uygulanma 

şansı en yüksek politika seçeneği olduğunu ortaya çıkarmıştır (OECD, 2006a:4). 

Eğitimin gelir dağılımı üzerindeki etkisi üretim fonksiyonu açısından 
incelendiğinde, üretimde kullanılan girdilerin nitelikli ve niteliksiz olması gibi iki 

grubun ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir. Her iki grup, rutin işler 
dışında birbiri ile ikame edilebilir girdiler değildir. Bu nedenden ötürü, kalifiye 

elemanların ücretleri diğer elemanlarınkilere göre daha yüksek olmaktadır (Bound ve 

Johnson, 1992). Nispeten daha yüksek gelire sahip olan kalifiye elemanların sayıca 

az olması, gelir dağılımını kalifiye olmayan elemanlar aleyhine bozmaktadır. Bu 

sorunun ortadan kaldırılması ancak uzun dönemde, kalifiye eleman sayısının 
artırılması ile mümkün olabilmektedir. Tinbergen (1975) teknoloji ile eğitim arasında 

bir yarışın mevcut olduğunu vurgulamış ve teknolojinin ücretler arası farkı 

arttırdığını buna karşılık eğitimin bu farkı kapattığını belirtmiştir. Gelir eşitleyici 
özelliğinden ötürü eğitim, yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi 

çabasının en önemli unsurlarından biri olarak gündemdeki yerini almıştır (Dünya 

Bankası, 2000). Eğitime bu ayrıcalığı sağlayan özellik ise eğitimin mikro düzeyde 
bireysel geliri ve makro düzeyde ekonomik büyümeyi belirleyen önemli faktörlerden 
biri olmasıdır. 
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Gregorio ve Lee (1999), 1960 ve 1990 yılları arasını kapsayan dönemde geniş 
bir sayıdaki ülkenin panel verisi ile yaptıkları çalışmada, eğitim düzeyinin 
yükselmesi ve eğitimsel çıktıların daha eşit dağılmasının gelir dağılımını da daha eşit 
yapmada önemli bir rol oynadığını belirlemişlerdir. Bu sonuç ülkelerin gelir düzeyi 
ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkinin Kuznets’in ters-U eğrisi şeklinde olduğunu 
gösteren teoriyle de uyumludur. 

Eğitimin gelir eşitsizliğini azaltmadaki rolü eğitim harcamalarının yapıldığı 
kademe itibarıyla farklılaşmaktadır. OECD tarafından yapılan araştırma, eğitime 

yapılan kamu harcamalarının gelir eşitsizliğini azaltıcı bir etki yaptığını 
göstermektedir. Bu durum gelir dağılımının üst kesiminde bulunan kesimlerden 

nispeten daha fazla vergi toplanıp, bunun herkesin kapsandığı zorunlu eğitimde 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle, okul öncesi ve ilköğretime yapılan 
harcamalar önemli ölçüde gelir dağılımının alt kademesinde olan nüfusa ulaştığı için 

gelir eşitsizliğini düzeltici bir etki yapmaktadır. Yükseköğretime yapılan kamu 
harcamasının ise çoğu zaman gelir eşitsizliğini düzeltici etkisi olmayıp, birçok 
ülkede gelir eşitsizliğini artırmakta ve varlıklı kesimleri öne çıkarmaktadır (OECD, 

2006b: 11). Dolayısıyla eğitim politikalarının da eğitimdeki eşitsizliği azaltacak 
yönde olması gerekmektedir. Aksi takdirde eğitimdeki eşitsizlikler uzun vadede gelir 
eşitsizliğinin de meydana gelmesine neden olacaktır. 

2.4.2.3. Sağlık 

Gelirin artması ile sağlık harcamalarının artması arasında pozitif bir ilişki 

olduğu bilinmektedir. Yüksek gelir bireylerin daha kaliteli sağlık hizmetleri satın 
almasına, daha iyi beslenmesine kısaca daha sağlıklı bir yaşam standardına sahip 

olabilmesine imkan tanımaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu ilişkinin ters 

taraflı da doğru olduğuna kanıtlar sunmaktadır. Behnnan ve Rosenzweig (2004) 112 

ülke verisiyle yaptıkları çalışmalarında daha sağlıklı bireylerin ömürleri boyunca 

yüzde 26 oranında daha fazla gelir elde edebileceklerini ve özellikle alt gelir grubu 

ülkelerdeki bebeklerin doğum kilolarının artırılmasına yönelik politikaların (alt gelir 

gruplarında daha yüksek kilo daha sağlıklı bebek anlamına gelmektedir) az gelişmiş 
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ülkelerle diğer ülkeler arasındaki gelir uçurumunun kapanmasında etkili 
olabileceğini belirtmektedirler. 

Daha sağlıklı bireylerin tüm yaşamları boyunca daha çok gelir elde 
edebilmesi, alt gelir grupları ile üst gelir gruplarının sağlık koşullarına ve sağlık 
hizmetlerine erişimleri arasında farklar olduğu gerçeği altında, gelir dağılımının 
bozulmasında önemli bir etkendir. Sağlıklı olma ve daha fazla gelir elde etme 
arasındaki ilişkiyi incelersek; öncelikle, daha sağlıklı bireylerin işgücü daha 
üretkendir. Çünkü fiziksel olarak daha kuvvetli ve mental olarak daha sağlamdırlar. 
Hastalıktan dolayı çalışma günü kayıpları azdır. Sağlık problemlerinden dolayı 
zaman kaybı yaşamazlar. İkincisi, sağlıklı bireylerin eğitim hizmetlerinden 
yararlanması daha verimlidir. Sağlıklı bireylerin okula devam oraları ve algılama 
kabiliyeti daha yüksektir. Ayrıca daha sağlıklı bireyler gelecekten beklentileri daha 
yüksek olduğu için eğitime daha fazla önem verir ve eğitime daha fazla yatırım 

yaparlar (Dünya Bankası, 2006:29). 

Özellikle alt gelir gruplarına yönelik ücretsiz sağlık hizmetleri bu grupların 
nesiller arası aktarılan dezavantaj lılığını kaldırarak, fiziksel ve mental olarak daha 
güçlü olmalarını sağlamakta ve bu sayede yaşamları boyunca daha fazla gelir elde 

etme imkanlarını artırmaktadır. Bloom ve Canning (1999) daha sağlıklı toplumlarda 
ekonomik büyümenin daha fazla olduğunu ve yoksulluğun azaldığını belirtmektedir. 
Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde özellikle kadınların eğitim ve sağlığa erişimleri 

arttıkça, doğurganlık oranı azalmakta böylece anne ve çocuk sağlığında iyileşmeler 
görülmektedir (Shultz, 1994). Bunun sonucunda uzun dönemde büyüme oranları 
artmakta, yoksulluk azalmakta ve gelir dağılımı iyileşmektedir (Dünya Bankası, 
2000:49). 

2.4.3. Asgari ücret 

Çalışan kişiler için asgari yaşam standartlarının sağlanmasına yönelik devlet 

tarafından belirlenen en düşük ücret düzeyi asgari ücret olarak tanımlanır. Asgari 

ücretle çalışanlar genellikle en alt gelir gruplarında yer almaktadır. Asgari ücret 

işgücü piyasasını doğrudan etkileyebilecek bir müdahale aracı olduğundan, 
yoksullukla mücadelede ve gelirin yeniden dağıtılmasında kullanılabilecek diğer 
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politika araçlarından farklıdır. Sadece piyasa koşullarında belirlenen ücretler, çalışan 
kişilerin ihtiyaçlarını dikkate almadığından devlet yasal düzenlemelerle aileler için 
yeterli bir gelir seviyesi oluşması amacıyla piyasada ödenecek ücretlerin alt sınırını 
belirlemektedir. Böylece, asgari ücretin amacı çalışmasına rağmen düşük gelirli olan 
kişilerin gelirlerini artırmaktır (Bernstein and Schmitt, 2000). Bu yönüyle asgari 

ücret istihdam dışında kalanlar için bir etki oluşturmamaktadır. 

Gelirin yeniden dağıtılmasına yönelik olarak, asgari ücret istihdamı ve gelir 
dağılımını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Asgari ücret, çalışanlara 

asgari bir gelir düzeyini garantilediği için hanelerin refah düzeyinin artırılmasında ve 
yoksulluğun azaltılmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca, asgari ücret, alt gelir 
grubunda düşük ücretle çalışanların gelirlerinin belli bir seviyenin altına düşmesini 

önlemekte ve bu yönüyle de ücretler arasındaki farkların çok açılmasını 
engellemektedir. Buna karşılık, nitelik düzeyi göreli olarak düşük olan işgücüne olan 

talebin azalmasına ve böylelikle genellikle alt gelir gruplarında yer alan söz konusu 
bireylerin gönüllü olmayarak işsiz kalmalarına ve dolayısıyla gelir düzeylerinin biraz 

daha azalmasına da neden olabilmektedir (Fortin ve Lemieux, 1998:2). 

Şekil 2-1: Piyasa Denge Ücreti Üzerinde Gerçekleşen Asgari Ücret 

Asgari ücretin yeniden dağıtıcı etkisini belirleyen bir diğer unsur, piyasa 
koşullarında oluşacak ücretle asgari ücret uygulaması sonucu belirlenen ücret 

arasındaki farkı kimin ödediğidir. Söz konusu farkı, asgari ücretle çalışanların yoğun 

olarak istihdam edildiği sektörlerdeki işverenler, bu sektörlerde üretilen mal ve 

hizmetleri tüketenler ya da ortaya çıkan işsizlik sonucu düşük gelirle çalışan kesimler 

ödeyebilmektedir. Asgari ücret, piyasa denge gelir düzeyinin çok üzerinde 
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belirlendiğinde, işletmelerin maliyetleri artacağından, işveren karları azalabilir. Buna 
karşılık, işletmeler söz konusu maliyet artışını işçi çıkartarak ya da ürettikleri mal ve 

hizmetlerin fiyatlarını artırarak karşılamak yoluna gidebilmektedir. Bu mal ve 
hizmetler daha çok düşük gelir grupları tarafından tüketiliyorsa, asgari ücret yeniden 

dağılım üzerinde negatif bir etki de yaratabilir. Maliyetleri düşürmek için düşük 
ücretli çalışanların işsiz kalması durumunda ise düşük ücretle çalışanlar arasında 

yeniden dağılım gerçekleşir (Freeman, 1996:640-641). Asgari ücretin gelir üzerinde 

yarattığı yeniden dağılımın hangi grupları ne kadar ve ne yönde etkilediği, ülkenin 
ekonomik durumuna ve işgücü piyasasının yapısına bağlıdır. Örneğin, kayıt dişiliğin 
yüksek olduğu ülkelerde asgari ücretin denge ücret düzeyini:! çok üzerinde 

gerçekleşmesi işverenleri işten çıkarma yerine kayıt dışı çalıştırmaya zorlayabilir. Bu 
durum, mevcut durumda düşük gelir düzeyine sahip bireylerin sosyal güvenlikten 
mahrum bırakılmalarına ve refah düzeylerinin azalmasına neden olabilir. 
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3. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİR DAĞILIMININ GELİŞİMİ 

Bu bölümde öncelikle Türkiye için kıyaslanabilir örnekler olarak özellikle 

OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde gelir dağılımında görülen gelişmeler 
incelenecek, daha sonra Türkiye’de gelir dağılımının değişimini yorumlamak için 

kullanılan anketler hakkında detaylı bilgi sunulacak ve Türkiye’de gelir 
dağılımındaki değişimler uygulanan politikalarla birlikte değerlendirilecektir. 

3.1. Dünyada Gelir Dağılımında Görülen Gelişmeler 

Küresel bir olgu olan gelir eşitsizliği (Bkz. Ek 8) ile ilgili olarak, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Komisyonu ve OECD gibi kuruluşların 

hazırlamış olduğu çok sayıda rapor bulunmaktadır. Söz konusu raporlardan 
yararlanılarak bu bölümde, farklı ülkelerde gelir dağılımında son dönemde 

kaydedilen gelişmeler Türkiye ile karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilecektir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Raporu 2010’a göre 
dünyada pek çok ülkede Gini katsayısı 1980’lere göre günümüzde yükselmiştir. Gelir 

dağılımındaki bu bozulma özellikle eski komünist ülkelerde görülmektedir. Söz 
konusu ülkeler düşük bir eşitsizlikle başlamış olduğundan bu ülkeler hala düşük Gini 

katsayısına sahiptir. Eski komünist ülkelerdeki gelir dağılımındaki bozulma, özellikle 

devletin istihdam garantisinden vazgeçmesinden kaynaklanmaktadır. Berlin duvarı 

yıkılmadan önce bu ülkelerde on kişiden dokuzu kamuda istihdam edilmekte iken, bu 

oran OECD üyesi ülkelerde on kişide ikiydi. Ayrıca, ilgili ülkelerde ayrıcalıklı 

kesimler gelir dışında bir takım imkanlara sahip olduklarından bu durum gelir 

farklılıklarının daha az görünmesine neden olmaktaydı. Doğu Asya ve Pasifik 

ülkelerinde ise, son yirmi otuz yılda kır ve kent arasındaki gelişmişlik farklılıkların 

azaltılması, sanayileşmenin hızlanması ve eğitime yapılan yatırımların karşılığının 

alınması ile açıklanabilecek gelir dağılımında iyileşmeler görülmektedir. Sahra-Altı 

Afrika’da, gelir dağılımında, ekonomik sıkıntıların yaşandığı 1980’lerde kötüleşme, 
son dönemde ise kısmi bir iyileşme görülmektedir. Latin Amerika ve Karayipler’de 

ise gelir dağılımında geleneksel bir eşitsizlik mevcudiyetini korumaktadır. (HDR, 

2010:72-73). 
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Latin Amerika ve Karayipler’in geleneksel olarak yüksek gelir dağılımı 

bozukluğuna sahip olmasının sebepleri üç başlık altında toplanabilir (Morley, 
2001:149-155). Birincisi, Latin Amerika ve Karayipler’de eğitim imkanlarına erişim 
dünyadaki en adaletsiz düzeylerdedir. Bunda alt gelir gruplarının ortaöğretime 
devamının sağlanamaması etkili olmuştur. Temel eğitimin niteliğini artırmaya 

yönelik düşük oranda yatırım yapılması eğitimin fırsat eşitliği yaratan bir nitelik 
kazanmasına engel olmuştur. İkincisi adaletsiz arazi dağılımı ve artan işgünün 
niteliksiz işgücünün gelirlerini azaltmasıdır. Üçüncüsü ise Latin Amerika ve 
Karayipler’de zenginlerin diğer bölgelerle kıyaslandığında çok zengin olmasıdır. 
Yani Latin Amerika ve Karayipler’de alt ve orta gelir grupları arasındaki gelir 

farklılığından ziyade en üst gelir grubu ile diğer gelir grupları arasında önemli gelir 
farkları bulunmaktadır. 

OECD ülkelerinde Gini katsayısındaki değişimler Tablo 3-1'de 

sunulmaktadır. OECD ülkelerinde gelir eşitsizliğinin son dönemde, fazla olmamakla 

birlikte, yüzde 5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir şekilde arttığı 
görülmektedir. 

Kanada ve Almanya gibi ülkelerde gelir dağılımı 2000 T erde bozulurken, 

Meksika, Yunanistan ve Türkiye’de gelir dağılımı iyileşme göstermiştir. 1990’lı 
yıllardan 2000 Ti yıllara Türkiye için gelir dağılımı göstergelerinde iyileşme olmakla 
birlikte; Grafik 3-1’de de görüldüğü üzere, Türkiye, OECD ülkeleri arasında 

Meksika’dan sonra en eşitsiz gelir dağılımına sahip ülke konumundadır. OECD 
ülkeleri gelir eşitsizliğine göre en az, az, orta, çok, çok yüksek olmak üzere beş 

grupta incelendiğinde; Türkiye, Meksika ile birlikte gelir eşitsizliğinin çok yüksek 
olduğu grubu oluşturmaktadır. Bu gruptaki gelir eşitsizliği, en az gelir eşitsizliği olan 

ülkelerin (Danimarka ve İsveç) iki katı kadardır. 
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Tablo 3-1: OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Değişimi (Gini Katsayısı) 
Ülkeler 1970'Ier 1980'ler 1990 1990'Iar 2000 2000'ler 

Avustralya 0,309 0,317 0,301 
Avusturya 0,236 0,238 0,252 0,265 

Belçika 0,274 0,287 0,289 0,271 
Kanada 0,295 0,287 0,283 0,301 0,317 
Çek Cumhuriyeti 0,232 0,232 0,257 0,260 0,268 
Danimarka 0,221 0,215 0,226 0,232 

Finlandiya 0,235 0,207 0,228 0,261 0,269 
Fransa 0,300 0,290 0,270 0,270 0,270 
Almanya 0,257 0,258 0,272 0,270 0,298 
Yunanistan 0,413 0,336 0,336 0,345 0,321 
Macaristan 0,273 0,273 0,294 0,293 0,291 
İzlanda 0,280 
İrlanda 0,331 0,324 0,304 0,328 
İtalya 0,309 0,297 0,348 0,343 0,352 
Japonya 0,304 0,323 0,337 0,321 
Kore 0,312 

Lüksemburg 0,247 0,259 0,261 0,258 
Meksika 0,452 0,519 0,507 0,474 
Hollanda 0,251 0,259 0,278 0,282 0,278 0,271 
Yeni Zelanda 0,271 0,318 0,335 0,339 0,335 

Norveç 0,234 0,256 0,261 0,276 
Polonya 0,316 0,372 
Portekiz 0,354 0,329 0,329 0,359 0,385 0,385 

Slovakya 0,268 
İspanya 0,371 0,337 0,343 0,342 0,319 
İsveç 0,212 0,198 0,209 0,211 0,243 0,234 
İsviçre 0,279 0,276 
Türkiye 1 0,510 0,434 0,490 0,430 

Birleşik Krallık 0,282 0,325 0,373 0,354 0,370 0,335 
ABD 0,316 0,338 0,349 0,361 0,357 0,381 
OECD-222 0,279 0,293 0,300 

Kaynak: OECD, Growing Unequal?, 2008. 
(1) Türkiye verileri 1973, 1987, 1994 ve 2002 yıllarına aittir. 
(2) OECD-22; tabloda yer alan ülkelerden Avustralya, İzlanda, Kore, Meksika, Polonya, Slovakya, 

İsviçre ve Türkiye hariç olmak üzere diğer ülkelerden oluşmaktadır. 

Tablo 3-1 ve Grafik 3-1’de görüleceği üzere 1980’lerden 1990’lara kadar 

genel olarak gelir eşitsizliğinde bir artış yaşanmıştır. Bu dönemde zaman serisi 

bulunan 24 OECD ülkesinde Gini katsayısı ortalama yüzde 6 oranında yükselmiştir. 

Söz konusu dönemde Kanada, Danimarka, Fransa, İrlanda ve Ispanya’da ise gelir 
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dağılımında iyileşme gerçekleşmiştir. Ancak, Meksika, Yeni Zelanda, Türkiye, İtalya, 
Portekiz, İngiltere ve ABD’de gelir eşitsizliğinde bu yıllarda artış söz konusu olmuştur. 
1990’lardan 2000’lere gelir eşitsizliğinin değişiminde ise ülkeler daha fazla farklılık 
göstermektedir. Özellikle Kanada, Almanya ve ABD’de gelir dağılımı bozulurken, içlerinde 
Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkede gelir eşitsizliği düzelme eğilimi göstermiştir. 
Grafik3-1: Bazı OEC’D Ülkelerinde Gelil Dağılımı Değişimi (Gini Katsayısı)* 

01980'ler ■ 19901ar O2000'ler 

Kaynak: OECD, Growing Unequal?, 2008. 

* Ülkeler 2000 ’li yıllardaki Gini katsayısına göre sıralanmıştır. 

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerdeki gelir dağılımı incelenecek olursa, 2005 
yılında 0,38 ve 0,39 Gini katsayısıyla Letonya ve Portekiz gelir dağılımı en bozuk 

ülkelerdir. Litvanya ise 0,35 Gini katsayısıyla gelir dağılımı en bozuk üçüncü ülkedir. 
Yunanistan, Polonya, Estonya ve Macaristan’ın Gini katsayısı 0,33-0,34 ve İngiltere, 
İrlanda, İtalya ve İspanya ise 0,31-0,32 civarında Gini katsayılarına sahiptir. Yani, AB’de 
Baltık ülkeleri, geçiş ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri (Kıbrıs Rum Kesimi hariç) ve Anglo 
Sakson ülkeleri orta ve yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülkelerdir. İsveç, Danimarka ve 
Slovenya’nın Gini katsayısı 0,25’in altında bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Hollanda, 

Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovakya ve Lüksemburg’un ise Gini katsayısı 0,25 ile 
0,35 arasında yer almaktadır. 
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AB’nin en adil gelir dağılımına sahip ülkelerinin en yüksek kişi başı milli gelire 
sahip ülkeler olduğu görülmektedir (Ward ve ark., 2009:19-21). 

AB’ye üye ülkelerin 2004 ve 2008 yılları arasında uyguladığı gelir dağılımını 
iyileştirmeye yönelik politikaları dört ana başlıkta toplanabilmektedir. (Ward ve ark., 

2009:19-21). 

• Vergi oranlarını düşürmek ve basit bir vergi sistemine geçmek, 
• Ücret gelirlerini artırmak, 
• Alt gelir grubunda yer alan aileleri desteklemek, 
• Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini ve yeterliliğini artırmak. 

Genel olarak AB ülkelerinde bazı istisnalar hariç, gelir vergisi oranları 

düşürülmüş, vergi muafiyetleri artırılmış ve daha basit bir vergi yapısına geçilmiştir. 
2007 yılında yapılan vergi reformuyla Ispanya’da çocuklu ailelerin vergi muafiyetleri 

artırılmıştır. Bununla birlikte, ücret gelirleri toplam gelirlerden ayrılarak tek ve sabit 
oranlı bir gelir vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Benzer bir şekilde İtalya’da da 
2007 yılında yapılan vergi reformuyla vergilendirilebilir gelir tanımı değiştirilmiş ve 
gelir gruplarına göre artan oranlı bir gelir vergisi uygulanmaya başlanmıştır. 

AB’de çalışma gelirlerinin sosyal transferlerden çok daha yüksek olmasından 

dolayı ücret gelirlerini artırma konusunda geniş bir mutabakat vardır. Çalışma 
dolayısıyla elde edilen gelir ve yan faydaların artırılması, geri ödenebilir gelir vergisi 

kredilerinin uygulanması ve istihdamı artırma programları pek çok ülkede 
uygulanmaktadır. Bununla birlikte 2004 - 2008 yıları arasında, Bulgaristan, 
Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Hırvatistan 
ve Türkiye’de asgari ücret yükseltilmiştir. İspanya’da sosyal güvenlik katkılarının 
daha rahat ödenebilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. İtalya’da 2008’de işsizlik 
sigortası ödemelerinin miktarı artırılmış ve süresi uzatılmıştır. 

AB’de 2004 - 2008 yılları arasında çalışma gelirlerinin artırılmasının 

yanında, asgari gelir desteğinin artırılması, sosyal yardım miktarlarının yükseltilmesi 
ve aile yardımlarının artırılması da gelir dağılımının iyileştirilmesinde önemli bir 
araç olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda, İspanya’da 2000 yılından beri nominal 
olarak değiştirilmemiş olan, üç yaş altı çocuklar için verilen sosyal yardımlar 2008 
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yılında 291 Avro’dan 500 Avro’ya yükseltilmiştir. Portekiz’de söz konusu dönemde 

sosyal yardım oranları ve asgari gelir destekleri reel olarak ciddi şekilde artırılmıştır. 

AB’de söz konusu dönemde gelir dağılımının düzeltilmesi için uygulanan 
önemli diğer bir politika başlığı da, emeklilik sistemlerinin fınansal 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve halihazırda emekli olmuş kişilerin gelir 

güvenliklerinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Ispanya’da primli sistemden emekli 

olanların emekli maaşları yaklaşık yüzde iki oranında düşürülmüş, sosyal yardımlar 
yüzde üç oranında ve en alt gelir gruplarının aldığı emeklilik maaşları yüzde 10-20 

civarında artırılmıştır. Bu artış çocuklu tek ebeveynlerde yüzde 42 oranında 

yapılmıştır. Benzer bir şekilde Portekiz’de 2006 yılında sosyal güvenlik reformu 
gerçekleştirilmiş ve emeklilik sisteminin fınansal sürdürülebilirliği için alman 
tedbirlerin yanında 65 yaş ve üstü için primsiz yaşlılık aylığı getirilmiştir. 

Türkiye’ye benzer olarak, Ispanya’da makroekonomik politikaların gelir 
dağılımında önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. 1990 Tarda yüksek işsizlik 
oranları gelir dağılımını bozucu etki yaparken, büyüme oranlarının artması ve kamu 

harcamalarının yükseltilmesi gelir dağılımını iyileştirici etkiler oluşturmuştur (Farre- 
Olalla, 2006:24-25). 

Türkiye ve diğer ülkeler gelir dağılımı bakımından kıyaslandığında, diğer 
ülkeler içinde gelir eşitsizliği bakımından Türkiye’ye en yakın ülke Malezya’dır 
(DPT, 2001:9). Malezya’daki gelir dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgi Kutu 3-1 ’de 
sunulmaktadır. 
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Kutu 3-1: Malezya’da Gelir Dağılımı 

Malezya son dönemlerde; ticaret liberalizasyonu, serbest rekabet ve 
kaynakların etkin kullanılması gibi piyasa temelli düzenlemelerle elde ettiği yüksek 
büyüme oranları ile ön plana çıkmaktadır. Bu gelişmeler Malezya’da sürdürülebilir 
bir makroekonomik istikrar ortamı sağlamıştır (Zin,2000:2). 

Malezya’da görülen hızlı büyüme, sektörel yapıdaki ciddi değişimle birlikte 
gerçekleşmiştir (Dastitar, 2004:9). Aşağıdaki tabloda 1970, 1985 ve 2000 yılları için 
Malezya’da GSYH’nin sektörel dağılımı görülmektedir. Buna göre, 1970 yılından 
2000 yılma Malezya’da tarım sektörünün payı yüzde 29’dan yüzde 8,5’e gerilerken, 
imalat sanayinin payı yüzde 13,9’dan yüzde 33,4’e, hizmetler sektörünün payı ise 
yüzde 36,2’den yüzde 53,4’e yükselmiştir. 

Tablo: Malezya’da Sektörlerin GSYH İçindeki 
1970 1985 2000 

Tarım 29,0 20,8 8,5 
Madencilik 4,6 10,5 6,9 
imalat Sanayi 13,9 19,7 33,4 
inşaat 3,8 4,8 3,3 
Hizmetler 36,2 43,5 53,4 
ithalat Vergisi 3,4 0,7 -5,4 

'ayları 

Kaynak: www.eadn.org/reports/iwebfiles/i06.pdf. 
Malezya yüksek büyüme hızları yakalamış olmakla birlikte gelir dağılımı 

göstergelerinde önemli bir iyileşme sağlayamamıştır. Nitekim 1970 yılından 2007 
yılma yıllık ortalama yüzde 6 büyüyen Malezya’da Gini katsayısı, 1970 yılında 0,50 
iken, 2004 yılında yalnızca 0,46 seviyesine indirilebilmiştir. Malezya’nın gelir 
dağılımı göstergeleri OECD ülkeleri ile kıyaslandığında (Tablo 3.3), Malezya’nın 
Meksika’dan sonra gelir dağılımı en bozuk ikinci ülke olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla, Malezya için büyüme gelir dağılımı ilişkisi Kuznets’in ters-U hipotezi 
ile uyuşmamaktadır (Prasad, 2008:24). 

Malezya’da gelir dağılımını iyileştirmek amacıyla uygulanan politikalar 
kısaca altı başlık altında toplanabilir (Oshima,1998: 359-386): 
• Kırsal kalkınma politikaları kapsamında; küçük çiftçilere, köylülere yönelik kredi 
imkânlarının yaygınlaştırılması, drenaj ve sulama kanallarının yapılması ve elektriğin 
yaygınlaştırılması gibi faaliyetler desteklenmiştir. 
• Tarım dışı aktivitelerin desteklenmesi kapsamında; hayvancılık, ormancılık, 
balıkçılık gibi faaliyetlerle, kurak aylarda gelir getirici işlerin yaygınlaştırılması 
sağlanmıştır. 
• Sanayi politikaları kapsamında; emek yoğun üretim desteklenmiş, KOBİ’lerin 
vasıfsız işçi istihdam etmeleri teşvik edilmiştir. 
• Eğitim imkânlarının iyileştirilmesi kapsamında; alt gelir gruplarının eğitime 
erişimleri artırılmaya ve işgücünün mesleki eğitimle vasfı yükseltilmeye çalışılmıştır. 
• Sağlık politikaları kapsamında; aile planlaması, sosyal hizmetler ve alt yapı 
hizmetleri ile alt gelir gruplarının sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması 
desteklenmiştir. 
• Sosyal transferler kapsamında; alt gelir gruplarının gelirlerini doğrudan nakit 
transferi ile iyileştirmeye yönelik politikalar uygulanmıştır.  
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Kutu 3-1: Malezya'da Gelir Dağılımı (Devamı) 

Uygulanan söz konusu politikalara rağmen Malezya’da gelir dağılımında önemli bir 
iyileşme sağlanamamış olmasının sebepleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Othman, 
2008): 
• Malezya’da topraklar çok adaletsiz dağılmaktadır. Büyük toprak sahipleri 
teknolojik gelişmeleri küçük çitçilerden daha hızlı takip etmektedirler. 
• Eğitim politikalarına önem verilmiş olmakla birlikte eğitimde alt gelir grupları 
yeteri kadar hedeflenememiştir. 
• Artan oranlı bir vergileme sistemi uygulanamamıştır. 
• Kamu sosyal harcamalarının GSYH’ya oranı son otuz yılda azalmıştır. Kamunun 
eğitim, kırsal kalkınma ve tarıma ayırdığı kaynaklar azalmış, ulaştırma, sanayi ve 
ticarete aktardığı paylar ise artmıştır. 
• Malezya’nın küreselleşme ile uluslararası ticaret birliklerine üye olması ücret 
gelirlerini azaltmıştır.  

3.2. Türkiye’de Gelir Dağılımının Değişimi 

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de gelir dağılımı, toplumun, akademik 

dünyanın ve karar vericilerin sürekli ilgisini çeken bir konu olmuştur. Gelir 

dağılımının iyileştirilmesi ihtiyacı ve bunun için devletin aktif bir şekilde rol alması 
gerektiği hususunda toplumda ortak bir kanı bulunmaktadır. IBu çerçevede, 1961 ve 

1982 Anayasalarında sosyal adalet ve sosyal devlet ilkeleri benimsenmiş ve adil bir 

gelir dağılımının sağlanması yönünde düzenlenecek politikalar için temel bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Kalkınma Planlarında da gelirin dengesiz dağılımının önlenmesi 
hususuna ayrı bir yer verilmiştir. Nitekim, 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu 

Kalkınma Planı “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 

ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum 
sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonuna sahip bulunmaktadır. 

Ülkemiz 1960’lardan bu tarafa ekonomik ve sosyal anlamda önemli 
dönüşümler yaşamaktadır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümlerin gelir dağılımı 
üzerinde ciddi etkileri olmaktadır. Bu bölümde, ülkemizde gelir dağılımının tespitine 

yönelik yapılan çalışmalar özetlenecek ve söz konusu çalışmaların bulguları 
çerçevesinde ülkemizde gelir dağılımında yaşanan değişimler analiz edilecektir. 

<63 



3.2.1. Türkiye’de gelir dağılımının tespitine yönelik çalışmalar 

Türkiye’de bugüne kadar resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar ve bireyler 
tarafından çeşitli tarihlerde gelir dağılımı araştırmaları yapılmıştır. Türkiye’de gelir 

dağılımının ölçülmesine ilişkin çalışmaların incelenmesine 1963 yılı DPT Gelir 
Dağılımı Araştırması ile başlanmıştır.5. Gelir dağılımını ortaya koymak üzere yapılan 
çalışmaların çoğu veri kaynağı olarak gelir dağılımı anketlerini kullanmaktadır. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda 1963 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması vergi 

kayıtlarına dayanılarak yapılmıştır. Hanehalkı gelirini temel alan gelir anketlerine 
dayanılarak Türkiye’de bireysel gelir dağılımını tespit eden çalışmalar ise 1968, 

1973, 1986, 1987, 1994, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 
yapılmıştır. Türkiye’de gelir dağılımında zaman içinde yaşanan değişimin 

anlaşılması bakımından bu çalışmaların incelenmesinde fayda görülmektedir. Bu 
amaçla, aşağıdaki bölümde söz konusu araştırmaların kapsam ve yöntemleri 

hakkında kısa bilgiler verilecek ve sonuçları karşılaştırılacaktır. 

3.2.1.1. 1963 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması 

Türkiye’de gelir dağılımının belirlenmesi konusundaki eksiklikleri gidermek 

amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ilk kapsamlı çalışmadır. Bu 
araştırmada, gelir vergisi mükelleflerinin verdiği beyannamelere dayanılarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin derlendiği dönemde Türkiye’de gelir vergisinin 

toplumun genelini kapsamaması söz konusu olsa da, araştırma gelir dağılımının 

belirlenmesine yönelik önemli bir çalışma olarak değerlendirilmektedir (Karaman, 

1986). 

Araştırmada, milli gelir hesaplarındaki toplam yurtiçi gelirden İktisadi Devlet 
Teşekküllerince yaratılan fonlar düşürülerek ve bu gelire transfer gelirleri eklenerek 
kişisel gelire ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen toplamdan tarım geliri ve tarım dışı 
sektörlerde ödenen ücretlerin tahmini miktarı düşülmüş ve kalan bölüm serbest 

5 1963 yılı DPT Gelir Dağılımı Araştırmasından önce, Türkiye’de milli gelirin dağılımına ilişkin 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu alana ilişkin veriler 
bulunmakla birlikte bunların kaynağı belirtilmemiştir. Daha sonra Işıklı ve Bulutay gibi 
akademisyenler tarafından bu döneme ilişkin yapılan çeşitli çalışmalar ise hanehalkı düzeyinde veri 
sunamamaktadır 
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meslek ve küçük ticaret ve sanayi erbabı olan beyannameli mükelleflerin geliri 
olarak kabul edilmiştir. Daha sonra bu gelirler, bazı istatistiki yöntemler kullanılarak 
ve kısmi varsayımlar altında, gelir gruplarına dağıtılmıştır. Fertlere ait bilgiler ise 
hanehalkı büyüklüklerine dayanılarak hesaplanmıştır (DİE, 1990). 

Birtakım varsayımlara dayanılarak oluşturulan ve tahmini verilerle ortaya 
konulan bu çalışma, alanında bir ilk olması nedeniyle ve bireysel gelir dağılımındaki 

eşitsizliği ilk olarak ortaya çıkarmasından ötürü önemli bulunmaktadır. 

3.2.1.2. 1968 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması 

1968 Yılı Gelir Dağılımı Araştırmasında, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü tarafından 1968 yılında yapılan “Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları” 
konulu araştırmada yer alan hanehalkı gelir bilgileri esas alınmıştır. Bu çalışma, 1963 

yılı çalışmasından farklı olarak, Türkiye çapında köy-kent ve bölge düzeyinde temsil 
kabiliyeti olan 2.511 hanehalkı üzerinde uygulanan bir ankete dayanmaktadır. Gelir 
rakamlarının tespitinde kentlerde kişilerin beyanlarına itibar edilirken, köylerde 

toprak, ürün ve hayvancılık durumlarına göre tahmin yapılmıştır. Bu çalışmaya eşi 
45 yaşından küçük evli erkekler dahil edildiğinden hanehalklarıııın yüzde 17,2’si 

ömeklem dışı bırakılmıştır (TÜSİAD, 2000:31). Çalışma, Türkiye’de alandan veri 
toplanması yoluyla gelir tespitini yapan ilk çalışma olması nedeniyle önemli 

bulunmaktadır (Karaman, 1986:22-23). 

3.2.1.3. 1973 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması 

1973 yılı Gelir Dağılımı Araştırmasında, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan “Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları” 

araştırmasının hanehalkı gelir verileri kullanılmıştır. Çok aşamalı kümeli tesadüfi 
örnekleme metodu ile metropol alanlardan 1.500, kentsel alanlardan 3.500, kırsal 

alanlardan ise 1.500 olmak üzere toplam 6.500 hane esas alınmıştır (Karaman, 

1986:23-27). Seçilen 6.500 haneden sorulara verdiği cevaplar kullanılabilir nitelikte 

olan 4.658’inin cevapları araştırmanın temel verilerini oluşturmaktadır. Örnek yerler 
kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir metropoliten olarak kabul edilmiş, bunlar 
dışındaki bölgeler kentsel ve kırsal olarak ayrılmış, kentsel alan alt tabakalara 

ayrılırken, kırsal alanda bu ayrıma gidilmemiştir (DİE, 1987:4). Tarım dışı gelirlerin 
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hesabı kişilerin gelir bildirimlerine dayandırılmış, tarım gelirleri ise tarımla 

uğraşanların sahip oldukları hayvanlar, toprağın miktarı gibi sorulara verilen 
cevaplardan yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada tarım gelirinin tespitinde işçilik giderleri ile kira ve faiz 

giderlerine yer verilmemiş ve hanehalklarına yurt dışından gelen transfer gelirleri de 

kapsama alınmamıştır (TÜSİAD, 2000:31). Hayvancılık giderlerinin tespitinde ise 
tüm masraflar dikkate alınmamış, bu nedenle, tarımsal ortalama hane geliri, tarım 
dışı ortalama hane gelirinden yüksek çıkmıştır (Karaman, 1986:23-27). 

Örnek haneler çok amaçlı ve aşamalı basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. 67 

ilin her birinden 2 ilçe aynı yöntemle seçilmiş, ikinci aşamada örneğe çıkan her 

ilçenin 3 köyü yine basit tesadüfi yöntemle seçilmiş ve 3. aşamada ise her örnek 

köyde 10 hanehalkı seçilmiştir. Bu çalışmada gelir dönemi olarak yıl kullanılmış ve 
hanenin yıllık ortalama gelirleri saptanmıştır. Gelirlere ilişkin bilgiler, kişilerin 

vermiş oldukları cevaplara dayanmaktadır. Tüm gelirler hanelere yapılan haftalık 

ziyaretlerle izlenmeye çalışılmıştır (DİE, 1987:4). 

3.2.1.4. 1978 ve 1983 Yılı Gelir Dağılımı Araştırmaları 

1978 ve 1983 Yılları Gelir Dağılımı Araştırmaları Prof. Merih Celasun 

tarafından yapılmıştır. Bu çalışma bir ekonometrik model üzerinden çözümlemedir. 
Çalışmada, DPT’nin 1973 yılı araştırmasında eksik tahmin edildiği söylenen tarım 
dışı gelirler ve tarımsal nüfusa ilişkin düzeltmeler yapılarak 1973, 1978 ve 1983 
yılları gelir eşitsizliği ölçüleri için tahminde bulunulmuştur (Karaman, 1986:42 ve 

TÜSİAD, 2000:31). 

Bu çalışma, Prof. Celasun’un çalışmasını dayandırdığı 1973 yılında yapılan 
gelir dağılımı tespiti çalışmasının mahsurlarını aynen bünyesinde taşımaktadır 
(Karaman, 1986:44-5). 

3.2.1.5. 1986 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması 

1986 Yılı Gelir Dağılımı Araştırması TÜSİAD tarafından, örnekleme seçilen 
1.444 hanehalkı reisiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın 
“Türkiye’de Hane Geliri, Hanehalkı Harcamaları ve Hayat Standardı” bölümü, bir 
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gelir dağılımı çalışmasıdır. 1973 DPT çalışmasının bulgularıyla paralellik 

göstermektedir (Karaman, 1986:44-5). 

Araştırmanın örnekleme planında tabakalandırma değişkeni olarak nüfus 
yerine kayıtlı seçmen sayısı kullanılmış, seçmen nüfusu on binin üzerinde olan 

yerleşim yerleri kentsel, altında olan yerler ise kırsal olarak kabul edilmiştir. 
Örnekleme yöntemi olarak yeni bir katkı getirmektedir. Türkiye çapında çok aşamalı, 
tabakalı, kümeli, tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada haneye giren 
aylık ve yıllık gelirlerle ilgili aylık ve yıllık gelirlerle ilgili veriler toplanmış, fert 

gelirleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Hanenin toplam gelir kaynakları ayrıca araştırılmıştır 

(DİE, 1987:5). 

Bu araştırmada Türkiye’de sosyo-ekonomik önceliklerin belirlenmesi 
amaçlanmış ve hanehalklarımn sosyal ve ekonomik açıdan genel bir resmi ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın özellikle bir gelir dağılımı çalışması 

olmadığını vurgulamak gerekir (TÜSİAD, 2000:31). Bu çalışma gelir dağılımının 
tespiti amacıyla düzenlenmemiş olduğundan örnek sayısı gelir dağılımı araştırmaları 

için yeterli değildir. Ayrıca, gelir ve harcamanın aynı hanede belli aralıklarla 
izlenmemiş olması, DİE anketi dışında diğer çalışmalarda görülen aksaklığı burada 
da karşımıza çıkarmaktadır. 

3.2.I.6. 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi 

DİE tarafından 1987 yılında uygulanan Hanehalkı Gelir ve Tüketim 
Harcamaları Anketi; bölge, nüfus tabakaları ve kır-kent ayrımında gelir ve tüketim 

farklılaşmasını belirlemek üzere Türkiye genelinde kapsanan ilk anket olarak 
düzenlenmiştir (DİE, 1990:5). Bu anketin birçok amacından bir tanesi de gelir 
dağılımı analizleri için gerekli verileri derlemektir. 1985 Genel nüfus sayımı 
sonuçlarına göre oluşturulan ömeklemde tabakalı çok aşamalı sistematik örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır (TÜSİAD 2000;32). Ankette 20.000’den az nüfuslu yerleşim 
yerleri kırsal yerler 20.000’den fazla nüfuslu yerleşim yerleri kentsel yerler olarak 
kabul edilmiştir. 1987 yılı süresince kentsel yerlerde her ay değişen 1.202 hanehalkı, 
kırsal yerlerde ise bir yıl boyunca 998 hanehalkı örnekleme dahil edilmiştir. 
Toplamda 26.400 haneye ilişkin veri sunulmuştur. 
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Soru kağıtlarında bilgiler aylık kapsamda tespit edildiğinden gelirler aylık 
ortalama olarak alınmış, aylık gelirin öğrenilemediği durumlarda ise yıllık gelirden o 

aya düşen kısım tahmin edilerek tespit edilmiştir. Borç para alma, borç para verme, 

kumardan alman ve verilen paralar, bankadaki tasarruftan çekilen paralar, ödenen 

eski taksitler, menkul ve gayrimenkullerin satın almışları ve satışlarından elde edilen 

gelirler, miras, piyango, emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatları, OYAK 

ikramiyeleri vb. ikramiyeler gelir kapsamına alınmamıştır. 

3.2.1.7. 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi 

DİE 1987 yılından sonra 1994 yılında hanehalklarının tüketim ve gelirlerini 

ölçmeye yönelik bir çalışma daha yapmıştır. 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim 
Harcamaları Anketi, daha önce uygulanan anketlerden farklı bir yöntemle tüketim 

harcamaları ve gelir dağılımı amaçlarına yönelik olarak iki ayrı anket şeklinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, çalışmanın ikinci aşamasında “Hanehalkı Gelir Dağılımı 
Anketi” uygulanmıştır. Gelir dağılımı anketi, Türkiye’yi temsilen seçilen 62 kentsel, 

174 kırsal yer olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinde 26.256 örnek hanehalkı ile 

görüşme yapılarak uygulanmıştır. 

Ömeklem 1990 nüfiıs sayımı sonuçlarına göre oluşturulmuş, daha önceki 

araştırmalarda kullanılan beş sosyoekonomik bölge yerine yedi coğrafi bölge 
tabakalanması kullanılmıştır. 1987 anketine benzer şekilde 20.000’den az nüfuslu 

yerleşim yerleri kırsal yerler, 20.000’den fazla nüfuslu yerleşim yerleri kentsel kesim 
olarak tanımlanmıştır. Her bölgedeki kır yerleşim yerleri ve kent yerleri nüfusları 
dikkate alınarak üçer tabakaya ayrılmıştır. Örneklem genel olarak yerleşim yerleri, 
bloklar ve hanehalkları şeklinde üç aşamalıdır (TÜSİAD, 2000:32). 

3.2.1.8. 2002, 2003, 2004 ve 2005 Hanehalkı Bütçe Anketleri 

Türkiye İstatistik Kurumu 2002 yılından bu yana her yıl düzenli olarak 
Hanehalkı Bütçe Anketlerini (HBA) uygulamaktadır. 2002-2005 dönemi gelir 
dağılımı sonuçları bu ankete dayalı olarak hesaplanmıştır. 2006 yılından itibaren ise 
gelir dağılımı sonuçları için takip eden bölümde değinilecek olan anketten 
yararlanılmaktadır. HBA ise artık yalnızca tüketim bazlı yoksulluk rakamlarını 
açıklamak için kullanılacaktır. 
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Ankette, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri 

kapsama dahil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

belirlenen ve Kurumun diğer anket çalışmalarında da kullanılmakta olan kent-kır 
tanımı dikkate alınarak iki tabakaya ayrılmıştır. Buna göre; kentsel yerler nüfusu 

20.001 ve daha fazla olan yerleşim yerler, kırsal yerler de nüfusu 20.000 ve daha az 

olan yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan kurumsal olmayan 
nüfusun tamamı dahil edilmiştir. 2002 HBA 9.600, 2003 HBA 25.920, 2004 HBA ile 
2005 HBA ise 8.640 örnek hanehalkına uygulanmıştır. 

Bu anketten yalnızca 2003 yılı anketinde Düzey 1 ve Düzey 2 Istatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)6 bazında veri üretilmiştir. Ankette her ay değişen 
hanehalklannm, aylık tüketim harcaması kapsamında alman bilgilerin yanı sıra anket 
ayı bitiminde de fertlerin anket ayı ve son bir yıl içindeki istihdam durumu, iktisadi 
faaliyeti, mesleği, işteki durumu ile elde ettikleri faaliyet ve faaliyet dışı gelir 

bilgileri alınmıştır. Ankette yöntem olarak tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Hanehalkı fertlerinden gelir getirenlerin çalıştıkları işlerden kazandıkları 
gelir, sermaye ve mülk (ücret, kâr, faiz, kira) geliri ile emekli maaşa, dul-yetim 

aylıkları ve yaşlılara yapılan ödemeler, karşılıksız burs vb. transfer gelirleri gibi 

parasal gelirleri ve ayni gelirlerin toplamı kişisel kullanılabilir gelir kapsamı içinde 
yer almaktadır. 

3.2.I.9. 2006, 2007 ve 2008 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketleri 

2006 yılından sonra Türkiye’de gelir dağılımına ilişkin veriler, gelir 

dağılımının yanında yaşam koşulları, gelire dayalı göreli yoksulluk ve sosyal 

dışlanma konularında da bilgi derlenmesi amacıyla TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
“Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” (GYKA) ile elde edilmektedir. 

6 Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, 
bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avnıpa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun 
karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkin Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 
28/08/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. İlgili Karar Eki Cetvel Ek 7’de yer almaktadır. 
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2006 yılında uygulamaya konulan GYKA ile Avrupa Birliği ülkeleri ile 

karşılaştırılabilir şekilde gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal 
dışlanma verilerinin üretilmesi mümkün olmaktadır. Alan uygulamasının her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, 

örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. 2002-2005 yıllarında uygulanan HBA’dan 
yalnızca kesit veri elde edilebilirken, GYKA’dan kesit ve panel veri olmak üzere her 

yıl iki veri seti elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca, HBA’da (2003 yılı 
hariç)Türkiye ile kent-kır bazında tahminler üretilirken, GYKA’daki kesit veriler ile 

İBBS Düzey-1 bazında tahminler üretilmesi mümkün olmaktadır. GYKA’dan önceki 
gelir dağılımı çalışmalarında yüzdelik dilimler oluşturulmasında hanehalkı 

kullanılabilir geliri kullanılırken, bu araştırma ile birlikte TÜİK ilk kez, “eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir geliri”ni7 esas alan istatistikler üretmeye başlamıştır. 

Araştırmanın yıllık örnek hacmi yaklaşık 12.800 hanedir. Yıllık örnek hacmi, 

panel anket kapsamında olabilecek kayıplara veya ayrılan fertlerin oluşturduğu yeni 
hanehalklarma bağlı olarak yıldan yıla değişkenlik gösterebilmektedir. Yıllık kesit 

araştırma sonuçlarından, Türkiye, kent, kır ve İBBS Düzey-1, panel araştırma 
sonuçlarından ise, ülke geneli için tahminler üretilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada farklı konular için farklı referans dönemlerinin kullanımı söz 

konusudur. Gelir bilgilerinin8 referans dönemi “bir önceki takvim yılı”dır. Yani, 
2006 uygulamasındaki gelir bilgileri 2005 yılma, 2007 uygulamasındaki gelir 

bilgileri 2006 yılma ve 2008 uygulamasındaki gelir bilgileri ise 2007 yılına aittir. 

7 “Her hanehalkı üyesinin bir arada yaşamaktan sağlanan ölçek ekonomilerinden yararlandıkları kabul 
edilmektedir. Ölçek ekonomilerini dikkate alarak bireysel gelirlerin yeniden hesaplanması işlemine 
verilen ad, “hane halkı üyesi başına eşdeğer kullanılabilir gelir” (disposable income per equivalent 
household member) şeklindedir. Kısaca, “bireysel eşdeğer gelir” (individual equivalent income) 
olarak da adlandırılmaktadır (TÜSİAD, 2000: 16). Literatürde kullanılan OECD ölçeği, EUROSTAT 
ölçeği ve Oxford ölçeği ile ilgili detaylı bilgi ve bu ölçekler kullanılarak hesaplanmış 1987 - 1994 
gelir dağılımı incelemesi TÜSİAD (2000)’de yer almaktadır. 
8 2006 - 2007 - 2008 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketinde Hanehalkı Yıllık Kullanılabilir Net 
Gelirin Hesaplanması Ek 3’te sunulmaktadır. 
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3.2.2. Türkiye’de gelir dağılımının değişimi 

Bu bölümde, gelir dağılımı konusunda yapılan araştırmalar kişisel gelir 

dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı ve bölgesel gelir dağılımı 
başlıkları altında incelenecek ve Türkiye'de gelir dağılımının zaman içinde değişimi 

ortaya konulacaktır. 

3.2.2.I. Kişisel gelir dağılımı 

Bir ülkede belirli bir sürede yaratılan tüm gelirin, haneler veya kişiler 

arasında nasıl bölüşüldüğünün ortaya konulması, hanelerin sosyal ve ekonomik 
yakılarında zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi açısından 

kişisel gelir dağılımı sonuçlarına ihtiyaç vardır. Bilindiği üzere, bir ülkede belirli 

dönemler içinde üretilen gelirin fertler, aileler ve çeşitli tüketici birimler arasında 

bölünmesine kişisel gelir dağılımı denilmektedir. Kişisel gelir dağılımında kullanılan 
yöntem, nüfusun yüzdelik dilimlere ayrılması ve bu dilimlerin gelirden aldıkları 

payın belirlenmesine dayanmaktadır. 

1963 yılından 2008 yılına kadar Türkiye’de kişisel gelir dağılımına ilişkin 
sonuçlar Tablo 3-2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 3-2: Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımı, 1963-2008 

Araştırmanın 
yapıldığı yıllar 

Hanehalkı Yüzdeleri 
Gini 

Katsayısı 

En 
Yüksek/ 

En Düşük En düşük 
%20 

İkinci 
%20 

Üçüncü 
%20 

Dördüncü 

%20 
En yüksek 

%20 

1963 4,5 8,5 11,5 18,5 57,0 0,55 12,70 
1968 3,0 7,0 10,0 20,0 60,0 0,56 20,00 
1973 3,5 8,0 12,5 19,5 56,5 0,51 16,10 
1978 2,9 7,4 13,0 22,1 54,7 0,51 18,90 
1983 2,7 7,0 12,6 21,9 55,8 0,52 20,70 
1986 3,9 8,4 12,6 19,2 55,9 0,50 14,30 
1987 5,2 9,6 14,1 21,2 49,9 0,43 9,60 
1994 4,9 8,6 12,6 19,0 54,9 0,49 11,20 
2002 5,3 9,8 14,0 20,8 50,1 0,44 9,50 
2003 6,0 10,3 14,5 20,9 48,3 0,42 8,10 
2004 6,0 10,7 15,2 21,9 46,2 0,40 7,70 
2005 6,1 11,1 15,8 22,6 44,4 0,38 7,30 
2006 5,8 10,5 15,2 22,1 46,5 0,40 8,00 
2007 6,4 10,9 15,4 21,8 45,5 0,39 7,10 

2008 6,4 10,9 15,4 22,0 45,3 0,39 7,08 
Kaynaklar: 
1963- Çavuşoğlu ve Hamurdan (1966), Gelir Dağılımı Araştırması 1963, DPT, Ankara 
1968- Bulutay, Timur ve Erse (1971), Türkiye'de Gelir Dağılımı, Ankara 
1973-DPT(1976), Gelir Dağılımı 1973, Ankara 
1978-1983- Celasun (1986), “Income Distiribution and Domestic Terms of Trade in Turkey, 1978- 
1983”, METU Studies in Development, 13,(1-2):193-216 
1986-Esmer, Fişek ve Kalaycıoğlu (1986), Türkiye’de Sosyoekonomik Öncelikler, Hane Gelirleri 
Harcamaları ve Sosyoekonomik İhtiyaçlar Üzerine Araştırma Dizisi, TÜSİAD, İstanbul 
1987-DİE , (1990), 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Dağılımı Sonuçları, Ankara 
1994-DİE,(1996), 1994 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları, Ankara 
2002-2003-2004-2005- TÜİK, Hanehalkı Bütçe Anketleri Sonuçlan 
2006-2007-2008 TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşullan Anketi Sonuçlan (2002-2005 HBA verileriyle 
karşılaştırabilmek için hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla yıllık 
gelirin dağılımı alınmıştır.) 

Yukarıda gösterilen sonuçlar, bir önceki bölümde açıklandığı üzere, farklı 

anketlerden derlenmiş ve farklı yöntemlerle hesaplanmış olmaları nedeniyle tam 

anlamıyla karşılaştırılabilir değildir. Yukarıda sonuçları özetlenen araştırmalardan 

sadece 2002-2005 yıllarını ile 2006-2008 yıllarını kapsayan ve TÜİK tarafından 
gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları kendi içinde birbirleriyle karşılaştırılabilir 
niteliktedir. 
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1963 yılı gelir dağılımı araştırması sonuçlarına göre, nüfusun en düşük gelirli 

yüzde 20’lik kısmı toplam gelirin yüzde 4,5’ini alırken, nüfusun en yüksek gelirli 
yüzde 20’lik kısmı gelirin yüzde 57’sini almaktadır. 1973 yılında ise en düşük gelirli 

kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 3,5 olurken, en zengin kesimin payı ise yüzde 
56,5 olmaktadır. Ülkemizde 1960’lı yılların sonları ve 1970’li yılların başları 
sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin yoğun bir biçimde yaşandığı dönemlerdir. İçe 
dönük gelişme stratejinin ve planlı kalkınma modelinin uygulandığı bu dönemde 

tarımdaki nüfus devlet ve özel sektör aracılığıyla gelişmeye başlayan sanayi 
tesislerinde çalışmak üzere kentlere akın etmiştir. Bu dönemde gayri safi milli hasıla 

sürekli büyüme göstererek 1987 yılı sabit fiyatlarıyla yaklaşık iki kat artış 

kaydetmiştir. 

1987 yılında Türkiye’de gelir dağılımı göstergeleri 1987 yılı öncesine göre 
daha iyi durumdadır. 1987 yılında en yoksul kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 

5,2, en zengin kesimin payı ise yüzde 49,9 olarak gerçekleşmiştir. En üst gelir 
grubunun toplam gelirden aldığı payın en alt gelir grubunun toplam gelirden aldığı 
paya oranı da 9,6 olarak belirlenmiş, Gini katsayısı ise 0,43 olarak ölçülmüştür. 

Aynı çalışmada orta gelir grubunun toplam gelir içindeki payı yüzde 14,1 olarak 

gösterilmektedir. Tüm bu göstergeler 1963’ten 1987 yılma kadar açıklanan gelir 
dağılımı göstergeleri arasında en iyi olanlarıdır. 

1980’li yıllarda ülkemizde ihracata dayalı ve serbest piyasa ekonomisini esas 
alan dışa dönük gelişme stratejisinin uygulandığı bir kalkınma modeli uygulamaya 

konulmuştur. Bu dönemde ekonomi belirli geleneksel tarımsal ürünler yanında çok 
sayıda işlenmiş ürünleri de ihraç edebilir hale gelmiştir. Kamunun yoğunlaştırdığı 
fiziki ve beşeri alt yapı çalışmaları sonucu, toplumun daha geniş bir kesimi ulusal 
refahtan pay almaya ve asgari yaşam standartlarını sağlamaya başlamıştır. Özellikle, 

1983-1987 yılları arasında ülke ekonomisi sürekli büyüme göstererek 1987 yılı sabit 
fiyatlarıyla yaklaşık üçte bir oranında genişlemiş, kişi başına düşen milli gelir de bu 
dönemde satın alma gücü paritesine göre 2.973 ABD Dolarından 3.964 ABD 

Dolarına yükselmiştir. 
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1994 yılında en yoksul kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 4,9 olurken, 

en yüksek gelir elde eden grubun aldığı pay yüzde 54,9 dur9. Gini katsayısı 1994 yılı 
sonuçlarına göre 0,49 olarak ölçülmüştür. Yine, bu çalışmada, 1994 yılı için en üst 

gelir grubunun toplam gelirden aldığı payın en alt gelir grubunun toplam gelirden 
aldığı paya oranı da 11,2 olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada orta gelir grubunun 

toplam gelir içindeki payı yüzde 12,6 olarak gösterilmektedir. Tüm bu göstergeler 
1987 yılı için açıklanan göstergelere göre gelir dağılımında bir bozulmaya işaret 
etmektedir. 1980’li yılların sonlarından itibaren ülkemizde makroekonomik 

istikrarsızlık ciddi bir sorun olarak kendisini göstermeye başlamıştır. Bu dönemde 
kamu mali disiplini bozularak kamu borçlanma gereği artmış ve buna bağlı olarak 
enflasyon ve faiz oranları ciddi biçimde artış göstermiştir. Yüksek faiz oranları reel 

ekonominin işleyişini zorlaştırırken, uzun süre devam eden yüksek enflasyon sabit 
ücretlilerin gelirlerinin erozyona uğramasına yol açmıştır. Ekonomide yaşanan bu 

gelişmelerin gelir dağılımını da olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

Türkiye’de kişisel gelir dağılımını 1963-2008 dönemi için gösteren Tablo 3- 
2’de ülkede 2002 yılından itibaren gelir dağılımının iyileşmesi adına önemli 

mesafelerin kaydedildiği görülmektedir. 2002 yılında en yoksul kesimin milli 
gelirden aldığı pay yüzde 5,3 yükselirken, en yüksek gelir elde eden grubun aldığı 
pay yüzde 50,1 olarak gerçekleşmiştir. Gini katsayısı 2002 yılı sonuçlarına göre 0,44 
olarak ölçülmüştür. Yine, bu çalışmada, 2002 yılı için en üst gelir grubunun toplam 

gelirden aldığı payın en alt gelir grubunun toplam gelirden aldığı paya oranı da 9,5 

olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada orta gelir grubunun toplam gelir içindeki payı 

yüzde 14 olarak gösterilmektedir. 1994 yılına göre gelir dağılımında önemli bir 

iyileşme olarak görülebilecek bu göstergeler, daha çok söz konusu dönemde üst üste 

yaşanan ekonomik krizlerin bir sonucu olarak değerlendirilebilecektir. Bu dönemde 

ülkemiz 1994, 1999 ve 2001 ekonomik krizlerini yaşamıştır. Ekonomik kriz 

dönemlerinde genel olarak gelir dağılımı göstergelerinde kısmi iyileşmeler 

yaşanmaktadır. Ancak, bu durum alt gelir gruplarının gelirlerindeki bir artıştan çok 

15 1987 ve 2002 yılları arasında yapılan tek gelir dağılımı araştırması çok ciddi bir ekonomik krizin 
yaşandığı 1994 yılındadır. 1994 yılı gelir dağılımı araştırmasının sonuçları bu husus gözden 
kaçırılmadan değerlendirilmelidir. 
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üst gelir gruplarının gelirlerinde yaşanan daralmadan kaynaklanmaktadır. Söz konusu 
durum 1995 yılı krizi sonrası Meksika’da ve 1998 yılı krizi sonrası Güney Kore’de 
de aynı şekilde yaşanmıştır (Güder, 2006). 

2002-2008 yılları arasında gelir dağılımı göstergelerinde genel olarak bir 

iyileşme yaşanmıştır. 2008 yılında en yoksul kesimin toplam gelirden aldığı pay 

yüzde 6,4’e yükselirken, en yüksek gelir elde eden yüzde 20’lik grubun aldığı pay 
yüzde 45,3’e gerilemiştir. Gini katsayısı 2008 yılı sonuçlarına göre 0,39 olarak 
ölçülmüştür. Yine, bu çalışmada, 2008 yılı için en üst gelir grubunun toplam gelirden 
aldığı payın en alt gelir grubunun toplam gelirden aldığı paya oranı da 7,08 olarak 

belirlenmiştir. Bu dönemde özellikle makro ekonomik istikrarın sağlanması, 
kesintisiz bir büyüme dönemine girilmiş olması ve enflasyon ve faiz oranlarının 
kontrol altına alınmış olması söz konusu gelişmelerde etkili olmuştur. Bu dönemde 

gerek yüksek büyüme hızlarının gerekse Türk Lirasının ABD Dolarına karşı belirli 
ölçüde değer kazanmasının etkisiyle, kişi başına düşen ABD Dolan cinsinden milli 

gelir, Grafik 3-2’de de görüldüğü üzere kriz yılları olan 2001 ve 2009 yılları 
haricinde kayda değer şekilde artmıştır. 

Grafik 3-2: Kişi Başı Milli Gelirde Gelişmeler (GSYH, ABD Doları) 

Makro ekonomik iyileşmelerin gelir dağılımını düzeltici etkilerinin yanı sıra 

kayıt dişilik ve vergilerin gelir dağılımına etkileri de ayrıca incelenmelidir. 2010 Yılı 
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Programında kayıt dişiliği ortaya çıkaran etmenler; “yaşanan makroekonomik 

istikrarsızlıklar, geçmişteki yüksek enflasyonist ortam, yüksek vergi ve prim oranları 

ile diğer idari-mali-yasal yükler gibi ekonomik sebeplerin yanı sıra yolsuzluk, çarpık 

kentleşme, işletmelerin çok büyük bölümünün küçük ölçekli olması, işsizliğin 

yüksek olması, kamu harcamalarında israf olduğu yönünde toplumda genel bir 
algının mevcudiyeti, bürokratik formalitelerin fazlalığı, nakit kullanımının 

yüksekliği, denetim sisteminin yeterince etkin olmaması, kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği, sıkça çıkarılan afların gerek toplumdaki adalet duygusunu 
gerek kamuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirme duyarlılığını 
aşındırması ve kayıt dışılıkla mücadelede toplumsal ve siyasi iradenin oluşmaması 

gibi sosyal ve yapısal faktörler” olarak sayılmaktadır (DPT, 2010:88). 

Tablo 3-3: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü ile İlgili Tahminler 

Araştırmacı Yıl Yöntem Kayıt Dışı Ekonomi 
(GSMH’ye Oranı) 

Ilgın 2001 Basit Parasal Oran % 66,2 
1993 Basit Parasal Oran % 55,3 
1992 Ekonometrik Oran % 47,2 

Altuğ 1992 Kayıt Dışı istihdam Yaklaşımı % 35,0 
Derdiyok 1989 Vergi Yaklaşımı % 46,9 
Temel, Şimşek, 
Yazıcı 

1992 Ekonometrik Yaklaşım % 8,1 
1992 İşlem Hacmi % 1,9 
1991 Vergi Yaklaşımı (Farklı 

Varsayımlarla) 
% 29,9-16,4 

Çetintaş, Vergil 2000 Ekonometrik Parasal Tahmin % 24,7 
1992 Ekonometrik Parasal Tahmin % 23,0 

Schneider 2001 Karma Yöntem % 33,2 
Kasnakoğlu 1997 Nakit Oranı % 30 - 61 

1997 Ekonometrik % 9 - 13 
1997 İşlem Hacmi % 31,0 

Özsoylu 1990 Nakit Oranı % 11,7 
Hesap Uzmanları 
Kurulu 

2004 Girdi-Çıktı Yöntemi % 30,0 

Kaynak: Sarıca, 2006:11. 
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Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planına10 göre (2009), 
ülkemizde kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü tahmin etmeye yönelik çalışmalar, bu 
sorunun mali boyutunun gelişmiş ekonomilere kıyasla hayli yüksek olduğunu 
göstermektedir. Tablo 3-3’de de görüldüğü üzere, basit parasal oran, vergi yaklaşımı, 
ekonometrik yaklaşım, nakit oran, işlem hacmi, girdi-çıktı yöntemi, istihdam 

yaklaşımı, karma yöntem gibi çeşitli yöntemler kullanılarak aynı ya da farklı yıllar 
için yapılan çalışmalarda kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranının yüzde 2 ile yüzde 
70 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) 
verilerine göre Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı 2010 yılında yüzde 45 
civarındadır. Bu oran tarım sektöründe çalışanlarda ise yaklaşık yüzde 85’e 

yükselmektedir. Kayıt dışı istihdam edilenler sosyal güvenlik şemsiyesi dışında 
kalmakta ve kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve emekli aylığı gibi sosyal güvenlik 

uygulamalarından yararlanamamaktadır. 

Kayıt dışı faaliyetlerdeki artış, bireyler ve işletmeler arasında haksız 
rekabetin doğmasına, gelir dağılımının bozulmasına, kayıtlı çalışan mükelleflerin 
vergiye gönüllü uyumunun ve toplumdaki vergi bilincinin azalmasına yol 
açmaktadır. Bu durumun yaygınlaşması, kayıt dişilik sorununun toplum nezdinde 

normalleşmesine ve meşruiyet algısının güçlenmesine neden olmakta ve böylece 
toplumsal değerlerin zedelenmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak, artan kamu 

finansman ihtiyacının vergi oranlarının yükseltilmesi yoluyla karşılanması, vergiye 
karşı direnci daha da artırmakta, kayıt dişiliği bir kısır döngü haline getirmektedir 

(DPT, 2010:88). 

Vergiler, gelirin kamu eliyle yeniden dağıtılması yoluyla gelirin adil dağılımı 

için kullanılan en önemli politika araçlarından biridir. Türkiye’de son dönemde 
makroekonomik göstergelerde sağlanan iyileşmeler gelir dağılımına olumlu bir 

şekilde yansımakla birlikte kamunun en önemli müdahale araçlarından biri olan vergi 

10 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) 05.02.2009 tarih ve 27132 
sayılı Resmi Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır. 
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uygulamalarına bakıldığında vergi sisteminin gelirin daha adil dağılımının 
iyileştirilmesine olumlu bir katkısının olmadığı görülmektedir. 

Bilindiği üzere dolaysız vergilerin tamamına yakını faktör gelirlerinden elde 
edilmektedir. Faktör gelirleri üzerindeki vergi yükü vergi politikalarının gelir 
dağılımı üzerindeki etkilerinin analiz edilmesinde önemlidir. Çünkü, faktörlerden 

elde edilen gelirlerin fonksiyonel olarak dağılımı ve bunlar üzerindeki vergi yükünün 

dağılımı kamu müdahalesiyle gelirin yeniden dağılımının ne ölçüde gelir dağılımının 
iyileştirilmesine hizmet ettiği yönünde önemli bir fikir vermektedir. Bu kapsamda 
Temel ve ark. (1995) yılında 1987 - 1993 dönemi faktör gelirleri üzerindeki vergi 

yükü ve faktör gelirleri analizini yapmıştır. Önemli ölçüde yüksek gelir gruplarının 
faktör geliri niteliğindeki kira ve faiz gelirleri üzerindeki efektif vergi yükünün 
oldukça düşük olduğu buna karşılık orta gelir seviyesindeki maaş ve ücretler 

üzerindeki efektif vergi yükünün ise ortalamanın üzerinde olduğu ortaya 

konulmuştur (Temel ve ark., 1995). Bu durum kamu mâliyesi literatüründe genel 

olarak gelir dağılımını iyileştirdiği kabul edilen dolaysız vergilerin Türkiye’de gelir 

dağılımını iyileştirici karakterinin zayıf olduğunu göstermektedir. 

Genel olarak, dolaylı vergiler, gelir düzeyine bakılmaksızın tüm bireylerden 

aynı oranda alındığı için, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artması 

ödenen verginin ödeme gücü ile ilişkisinin kopmasına ve alt gelir gruplarının vergi 

yükünün artmasına sebep olmaktadır. Tablo 3-4’de görüldüğü üzere 1980 yılında 
dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 37 iken bu oran 1990’da yüzde 
54’e, 2000’de yüzde 59,5’e ve 2009 yılında da yüzde 64’e yükselmiştir. Bununla 
birlikte vergilerin GSYH’ye oranlan incelendiğinde dolaysız vergi gelirlerinin 

payının 1980’den 2009’a azaldığı ve devletin vergi gelirlerini artırmak için dolaylı 

vergileri kullandığı görülmektedir. Bu kapsamda gelir dağılımında adaletin 
sağlanabilmesi amacıyla vergi gelirlerinde dolaysız vergilerin oranın artırılması 
gerekmektedir. 
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Tablo 3-4: Türkiye’de Vergi Yükündeki Gelişim, (%) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

GSYH’ye Oran<1)(2) 
Dolaysız Vergiler 7,0 3,7 5,1 5,3 7,1 5,2 6,7 
Dolaylı Vergiler 4,1 4,6 6,2 6,8 10,4 11,6 11,9 
Toplam (3) 11,1 8,3 11,4 12,1 17,6 16,7 18,5 
Toplam Vergiler içerisindeki Pay 
Dolaysız Vergiler 63,3 44,3 45,1 43,8 40,5 30,9 36,0 
Dolaylı Vergiler 36,7 55,7 54,9 56,2 59,5 69,1 64,0 

(1) Vergi yükü hesabında, önceki yıllar vergi gelirleri tahsilatı 2005 ve 2009 yıllarına uygunluk sağlamak 
amacıyla ret ve iadeler hariç olarak yeniden düzenlenmiştir. 
(2) Vergi yükü hesabında 1998 bazlı GSYH rakamlarını önceki yıllarla karşılaştırılabilir hale getirmek 
amacıyla DPT tarafından üretilmiş gayri resmi GSYH rakamları kullanılmıştır. 
(3) Parafıskal gelirler ile ret ve iadeler hariçtir. 

Kaynak: Yanaşoğlu, 2010. 

Diğer taraftan, Türkiye örneğinde olduğu gibi, dolaylı vergi oranları, tüketim 
maddelerinin zorunlu olup olmamasına ve ilgili mal ve hizmetlerin tüketicilerinin ait 

oldukları muhtemel gelir gruplarına göre farklılaştırılmak suretiyle dolaylı vergilerin 

gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde bir takım 

uygulamalar da mevcuttur. Tablo 3-5’de görüldüğü üzere, Türkiye’de uygulanmakta 

olan KDV oranlarının yapısı belli başlı ülkelerle benzerlik arz etse de, alt gelir 
grubuna dahil hanehalklarınm harcamaları içerisinde yüksek paya sahip zorunlu gıda 
maddeleri ve işlenmemiş tarım ürünleri gibi mallarda yüzde 1 gibi düşük bir KDV 

oranı uygulanmaktadır. 
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Tablo 3-5: Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde KDV Oranları 

Ülke 
Genel KDV 

Oranı 
(yüzde) 

Düşük KDV Oranı (yüzde) / 
Sektörler 

En Düşük KDV Oranı (yüzde) / 
Sektörler 

Türkiye 18 

8 / İşlenmiş gıda, tekstil, 
ayakkabıcılık, turizm, ilaç, kitap ve 
benzeri yayınlar, kültürel 
faaliyetler, eğitim, sağlık 

1/ Zorunlu gıda maddeleri, 
işlenmemiş tarım ürünleri, cenaze 
hizmetleri, gazete ve dergiler, net 
alanı 150 m2’ye kadar konut 
teslimleri 

Almanya 19 

7 / Kültürel faaliyetler, tarım 
girdileri, turizm, su, engellilerin 
tıbbi cihazları, kitap, gazete, sosyal 
hizmetler, sağlık ve diş bakımı 

-

İspanya 18 

8 / Kültürel faaliyetler, su, 
engellilerin tıbbi cihazları, tarım 
girdileri, turizm, sosyal hizmetler, 
sağlık ve diş bakımı, ilaç (bazı) 

4 / îlaç (bazı), kitap, gazete, yeni 
konut teslimleri 

Fransa 19,6 

5,5 / Kültürel faaliyetler, su, 
engellilerin tıbbi cihazları, tarım 
girdileri, turizm, sosyal hizmetler, 
sağlık ve diş bakımı, ilaç (bazı) 

2,1 / İlaç (bazı), kitap, gazete 

İtalya 20 

10 / Kültürel faaliyetler, su, tarım 
girdileri (bazı), turizm, kitap, 
gazete, sosyal hizmetler, sağlık ve 
diş bakımı, ilaç (bazı) 

4 / Engellilerin tıbbi cihazları, 
tarım girdileri (bazı), yeni konut 
teslimleri 

Polonya 22 

7 / Kültürel faaliyetler, su, tarım 
girdileri (bazı), turizm, kitap, 
gazete, engellilerin tıbbi cihazları, 
sosyal hizmetler, sağlık ve diş 
bakımı, ilaç 

3 / Tarım girdileri (bazı) 

İsveç 25 6-12 / Kültürel faaliyetler, turizm, 
kitap, gazete 

-

İngiltere 17,5 5 / Çocuk oto koltuğu 0 / Su, engellilerin tıbbi cihazları, 
kitap, gazete, ilaç (bazı) 

Kaynak: Eurostat, 2010:100. 

Makroekonomik iyileşmelerin gelir dağılımının düzelmesinde olumlu 

katkısının yanında, kayıt dişilik ve vergi politikalarının gelir dağılımını bozucu bir 
etkisi olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yukarıda özetlenen ve gelir dağılımında 

dalgalı bir seyir halinde özellikle son dönemde iyileşmelere işaret eden göstergeler, 

AB ile kıyaslanınca daha anlamlı bir şekilde değerlendirilme imkanı bulacaktır. 

Türkiye’de 2007 yılında en üst gelir grubunun toplam gelirden aldığı payın en alt 

gelir grubunun toplam gelirden aldığı paya oranı 7,1 olarak belirlenmiştir. Söz 

konusu oran 2007 yılında AB-27 için 5, AB-25 için 4,8 ve AB-15 için 4,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Kişisel gelir dağılımını ölçmede en çok kullanılan ölçütlerden biri 

olan Gini katsayısı ülkemiz için 2008 yılında 0,41 olarak ölçülmüştür. AB-27’de 

2008 yılında Gini katsayısı 0,31, AB-25 ve AB-15’te ise 0,30 düzeyindedir. Bu 
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karşılaştırma ülkemizde gelir dağılımının dünya ölçeğinde hala önemli ilerlemeler 

kaydetmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, gelir dağılımına ilişkin yukarıda özetlenen göstergelere göre, 

özellikle son dönemde bu alanda önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen, halen 
kişisel gelir dağılımı göstergeleri AB ortalamalarına göre daha kötü durumdadır. 

3.2.2.2. Fonksiyonel gelir dağılımı 

Fonksiyonel gelir dağılımı, ülke içinde yaratılan gelirin üretim faktörleri 

arasında bölüşümüdür. Yani, fonksiyonel gelir dağılımı, toplam gelirin ne kadarının 
ücret, kar, rant ve faiz geliri olarak elde edildiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de 

fonksiyonel gelir dağılımının incelenmesinde TÜİK tarafından yapılan HBA (2002- 
2005) ve GYKA (2006-2008) verileri kullanılacaktır. Fonksiyonel gelir dağılımına 

ilişkin karşılaştırılabilir veriler sunmamaları nedeniyle bu iki anketin sonuçları 

çalışmada ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Türkiye’de fonksiyonel gelir dağılımının 2002-2005 yılları için durumu 

Tablo 3-6’da sunulmaktadır. 

Tablo 3-6: Toplam Yıllık Kullanılabilir Fert Gelirlerinin Gelir Türlerine Göre 

Dağılımı, 2002-2005, (%) 

Gelir Türleri 2002 2003 2004 2005 

Maaş, ücret 35,8 38,7 38,7 39,2 
Yevmiye 2,9 3,1 3,5 3,3 
Müteşebbis 34,5 32 31.8 28,8 

- Tarım 13,2 9,8 9.4 9,5 
- imalat 3,3 4,0 3,9 3,1 
- inşaat 1,3 1,3 1,2 1,4 
- Ticaret 9,8 10,5 10,2 8,9 

Hizmetler 6,9 6,4 7,1 5,8 
Gayrimenkul 4,1 3,6 2,7 2,9 
Menkul kıymet 5,1 2,6 2,2 2,7 
Transfer 17,5 20 21,2 23 
Toplam 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK HBA Sonuçlan. 
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Hanehalkı fertlerinin gelir türlerine göre yıllık kullanılabilir gelirlerinin 

dağılımına bakıldığında, 2002-2005 yılları arasında kullanılabilir gelirin en büyük 
kısmını maaş ve ücret gelirlerinin oluşturduğu görülmektedir. Maaş ve ücretlerden 

sonra yıllık kullanılabilir gelir içinde en fazla paya sahip olan gelir türleri müteşebbis 
gelirleri ve transfer gelirleri olmaktadır. Bu üç gelir türünün toplam gelir içindeki 
payı 2005 yılı itibarıyla yüzde 87,8 olmaktadır. Bu üç temel gelir türünü yevmiye, 

gayrimenkul ve menkul kıymet gelirleri takip etmektedir. 

2002 yılında maaş ve ücret gelirlerinin toplam yıllık kullanılabilir gelir 

içerisindeki payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşirken, bu oran 2003 ve 2004 yıllarında 

yüzde 38,7’ye, 2005 yılında da yüzde 39,2’ye yükselmiştir. Yine, bir diğer emek 
geliri olan yevmiye gelirlerinin toplam gelir içindeki payı 2002 yılında yüzde 2,9 

iken 2005 yılında yüzde 3,3’e yükselmiştir. İstihdam edilen fertler içinde ücretli veya 
yevmiyeli çalışanların oranındaki artış ile reel maaş ve ücretlerdeki artışlar bu 
gelişmede etkili olmuştur. İstihdam içinde ücretli veya yevmiyeli çalışanların oranı 
2002 yılında yüzde 49,8 iken 2005 yılında yüzde 57’e yükselmiştir. Aynı dönemde 

net asgari ücret endeksi (1994=100) 123 puandan 165,3 puana, özel kesimde net ele 
geçen işçi ücretleri endeksi (1994=100) 94,3 puandan 97,7 puana yükselmiştir (DPT, 
2010:183). 

2002-2005 yılları arasında müteşebbis gelirlerinin payı ise giderek 
azalmaktadır. 2002 yılında yüzde 34,5 olan müteşebbis gelirlerinin toplam 
kullanılabilir gelir içerisindeki payı, 2003 yılında yüzde 32’ye, 2004 yılında yüzde 
31,8’e, 2005 yılında ise yüzde 28,8’e gerilemiştir. Bu gelişmede özellikle tarım 
sektöründe elde edilen müteşebbis gelirinin toplam gelir içindeki payının azalması ve 

imalat sanayi ve hizmetler sektöründe elde edilen müteşebbis gelirlerinin 2005 
yılında 2004 yılma göre gerilemesi etkili olmuştur. Nitekim, 2002-2005 yılları 
arasında tarım sektöründe çalışan kişi sayısı ciddi gerileme göstermiştir. 2002 yılında 
tarım sektörünün istihdamdaki payı yüzde 34,9 iken, 2005 yılında bu oran yüzde 

25,7’ye gerilemiştir. Bu dönemde aynı zamanda Merkez Bankasfnm fiyat istikrarına 
yönelik olarak uyguladığı kararlı politikalar sonucunda enflasyonla mücadelede 
önemli başarılar elde edilmiş ve dönem başında yüzde 70’e yaklaşan enflasyon oranı 

dönem sonunda yüzde 7,7’ye düşürülmüştür. Fiyatlar genel seviyesindeki bu 
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gelişmenin kar oranlarını ve dolayısıyla müteşebbis gelirlerini de olumsuz yönde 
etkilemiş olacağı düşünülmektedir. Aşağıdaki Grafik 3-3’de enflasyon oranlarının 

2000-2010 yıllar arasındaki gelişimi gösterilmektedir. 

Grafik 3-3: Tüketici Fiyat Endeksindeki Değişim(1) (2000-2010) 

Kaynak: TCMB. 

(1) 12 aylık yıl sonu. 

Mülk gelirleri içerisinde gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri ile 

menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri yer almaktadır. Gayrimenkul gelirleri 

2002 yılında toplam gelirin yüzde 4,1 ’ini oluştururken, 2005 yılında bu oran yüzde 

2,9’a gerilemiştir. Menkul kıymet gelirlerinin toplam gelir içindeki payı da aynı 
dönemde yüzde 5,1’den yüzde 2,7’ye gerilemiştir. 2002 yılından sonra sağlanan 
siyasi ve ekonomik istikrar, ülkenin risk primini düşürmüş; aynı yıllardaki küresel 

likidite bolluğunun da tetiklemesiyle, ülkemizde önceki yıllara kıyasla çok daha 

düşük faiz oranları gerçekleşmiştir. Grafik 3-4’de de görüldüğü üzere Hazine 

iskontolu ihaleleri için gerçekleşen yıllık bileşik faiz oranları 2002 yılında yüzde 
62,7 iken 2005 yılında yüzde 16,3’e gerilemiş ve 2010 yılında yüzde 9,8’e 
düşmüştür. 
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Grafik 3-4: Hazine İskontolu İhaleleri Bileşik Faiz Oranları 

Gelir türlerinin içinde en fazla artış gösteren kalem transfer gelirleridir. 2002 

yılında toplam kullanılabilir gelir içindeki transfer gelirlerinin oranı yüzde 17,5 iken, 
2005 yılında bu oran yüzde 23’e yükselmiştir. Bu artışta söz konusu dönemde emekli 

maaşı alan kişi sayısında yüzde 14 civarındaki artış ile emekli maaşlarında reel 
olarak yaşanan iyileşmelerin önemli bir payı bulunmaktadır. Özellikle kırsal alanda 
2004 yılından 2005 yılma transfer gelirlerinde 3,4 puanlık bir artış görülmektedir. Bu 

durum Bağ-Kur tarım aylıklarındaki yüzde 100’e varan ortalama reel artışla 
paraleldir. Doğrudan gelir desteği sistemi kapsamında çiftçilere yapılan ödemelerin 

de özellikle kırsal kesimde transfer gelirinin payında yükselmeye neden olduğu 
tahmin edilmektedir. 
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Tablo 3-7: Toplam Yıllık Kullanılabilir Fert Gelirlerinin Gelir Türlerine Göre 

Dağılımı, Kent-Kır, 2002-2005, (%) 

Gelir Türleri Kent Kır 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Maaş, ücret 41,9 45,3 44,5 45,6 23,1 22,7 23,9 23,4 
Yevmiye 2,6 2,6 2,9 2,8 3,5 4,3 5,0 4,7 
Müteşebbis 25,7 24,2 25,7 22,2 52,7 50,9 47,5 44,8 
Gayrimenkul 5,2 4,4 3,2 3,6 2,6 1,5 1,3 1,2 

Menkul kıymet 6,2 2,9 2,3 2,9 2,1 2,1 2 2,2 

Transfer 18,3 20,6 21,6 22,8 16,0 18,5 20,2 23,6 
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK, HBA Sonuçlan. 

Kent ve kır ayrımına göre toplam yıllık kullanılabilir fert gelirinin gelir 

türlerine göre dağılımı Tablo 3-7’de verilmektedir. Buna göre, kentlerde maaş ve 
ücretlerin toplam gelir içindeki payı ülke geneline göre biraz daha öne çıkmaktadır. 
Kırsal alanlarda ise müteşebbis gelirlerinin toplam gelir içindeki payı ülke geneline 

göre önemli ölçüde yüksek gözükmektedir. 2005 yılında maaş ve ücretlerin toplam 
yıllık kullanılabilir fert gelirleri içindeki oranı kentlerde yüzde 45,6 iken kırsal 

alanlarda bu oran yüzde 23,4’e düşmektedir. Aynı yıl müteşebbis gelirlerinin toplam 

gelir içindeki payı kentlerde yüzde 22,2’de kalırken, kırsal alanlarda bu oran yüzde 
44,8’e yükselmektedir. Tarım müteşebbis gelirlerinin kırsal alanda oldukça önemli 
bir gelir kalemi olması bunun en önemli nedenidir. Kırsal alanlarla kentlerin gelir 

türlerinin toplam gelir içindeki payı bakımından farklılaştıkları diğer hususlar, kırsal 

alanlarda yevmiye gelirlerinin toplam gelir içindeki payının kentsel alanlara göre 
daha yüksek olması ve kentlerde gayrimenkul gelirlerinin toplam gelir içindeki 

payının kırsal alanlara göre daha yüksek olmasıdır. Ülke genelindeki eğilime paralel 
olarak kentlerde ve kırsal alanlarda emek gelirlerinin (maaş, ücret ve yevmiye) ve 

transfer gelirlerinin toplam gelir içindeki payı artmakta, müteşebbis ve gayrimenkul 

gelirlerinin payı ise azalmaktadır. 

Türkiye’de fonksiyonel gelir dağılımının 2006-2008 yıllarındaki durumu 
Tablo 3-8’de sunulmaktadır. 
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Tablo 3-8: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Gelir Türlerine Göre 

Dağılımı, 2006-2008, (%) 

2006 2007 2008 

Maaş-ücret 40,8 39,7 41,9 
Yevmiye 3,7 4,0 4,1 
Müteşebbis 24,2 23,2 22,4 

Tarım 7,1 6,4 6,2 
Tarım dışı 17,1 16,8 16,1 

Gayrimenkul 3,1 4,1 4,4 
Menkul kıymet 6,1 7,0 4,2 
Sosyal transferler 17,8 18,2 19,1 

Emekli ve dul-yetim 
aylıkları 16,7 17,0 18,1 
Diğer 1,1 1,1 1,1 

Hanelerarası 

transferler (l) 2,9 2,6 3,1 
Diğer gelirler 1,5 1,1 0,9 
Toplam 100 100 100 

Kaynak: TÜİK, GYKA sonuçlan. 
(1) Hanelerin başka kişi veya hanehalklarmdan düzenli olarak aldıkları karşılıksız ayni ya. da nakdi 
yardımlardır. 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirinin gelir türlerine göre dağılımına 

bakıldığında 2006 ve 2008 yıllarında kullanılabilir gelirin en büyük kısmım maaş ve 

ücret gelirlerinin oluşturduğu görülmektedir. 2006 yılında maaş ve ücret gelirlerinin 

toplam yıllık kullanılabilir gelir içerisindeki payı yüzde 40,8 olarak gerçekleşirken, 

bu oran 2007 yılında yüzde 39,7’ye gerilemiş 2008 yılında ise yüzde 41,9’a 
yükselmiştir. Maaş ve ücret gelirlerini müteşebbis gelirleri takip etmektedir. 2008 
yılında toplam gelir içinde müteşebbis gelirlerinin payı yüzde 22,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 16,1 puanı tarım dışı, 6,3 puanı ise tarım 
müteşebbis gelirlerinden oluşmaktadır. 2006 yılına göre 2008 yılında toplam 

kullanılabilir gelir içinde maaş-ücret ve yevmiye gelirleri ile menkul kıymet ve 

sosyal transfer gelirlerinin paylarının artış gösterdiği, gayrimenkul ve müteşebbis 

gelirlerinin payının azaldığı görülmektedir. 
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Yüzde 20’lik gruplar bakımından gelir türlerinin dağılımına bakılacak olursa, 
Tablo 3-9’da da görüleceği üzere en yoksul gelir grubu hariç tüm gruplar için, rnaaş 
ve ücret gelirleri toplam gelir içinde en fazla paya sahiptir. Tüm gelir grupları toplam 
gelirlerinin en büyük bölümünü faaliyet gelirlerinden (maaş-ücret, yevmiye, 
müteşebbis) elde etmektedir. Birinci ve ikinci yüzde 20 Tik gruplarda faaliyet 

gelirlerinin toplam gelir içindeki payı yüzde 70’in üzerindedir. 

Tablo 3-9: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Yüzde 20’lik Gelir 
Grupları ve Gelir Türlerine Göre Dağılımı, 2006-2008 (Dikey %) 

İlk %20 
(en yoksul) 

İkinci %20 üçüncü %20 Dördüncü %20 Son %20 

(en zengin) 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Maaş-ücret 23,0 24,2 23,1 38,5 37,0 39,0 42,0 39,8 42,6 44,0 43,0 45,1 41,0 40,4 42,6 

Yevmiye 24,8 21,3 23,9 11,4 10,9 11,5 5,2 6,1 5,4 2,6 3,6 3,1 0,7 0,6 0,9 

Müteşebbis 25,6 26,1 26,7 23,1 22,3 22,8 18,9 19,5 18,1 19,5 17,3 18,0 27,7 26,7 25,0 

Tarım 17,0 18,0 16,4 11,1 11,8 11,2 8,6 8,3 8,3 7,2 6,0 6,7 5,2 3,9 3,5 

Tanm dışı 8,6 8,1 10,3 12,0 10,5 11,6 10,3 11,1 9,9 12,3 11,3 11,3 22,5 22,8 21,4 

Gayrimenkul 1,2 1,8 1,7 1,1 1,8 1,8 1,6 1,8 2,3 2,3 3,1 3,6 4,4 5,7 6,1 
Menkul 

kıymet 2,9 4,3 2,7 3,9 5,4 2,8 4,3 6,5 2,7 5,4 6,6 3,5 7,5 7,9 5,4 
Sosyal 
transferler 13,3 14,3 14,0 15,9 17,5 16,7 22,8 22,2 23,8 21,7 22,9 22,6 15,4 15,6 17,2 

Emekli ve 

dul-yetim 
aylıkları 5,6 7,2 8,2 13,4 15,2 14,6 21,7 21,1 22,5 20,9 22,0 21,7 15,1 15,1 16,8 

Diğer 7,7 7,1 5,8 2,5 2,3 2,1 1,1 1,0 1,3 0,8 0,9 0,9 0,4 0,5 0,4 
Hanelerarası 

transferler (,) 7,7 6,6 6,6 4,5 3,8 4,6 3,3 2,9 4,0 2,9 2,2 3,2 2,1 2,2 2,1 
Diğer 
gelirler 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,0 1,9 1,3 1,0 1,7 1,4 0,9 1,2 0,9 0,8 
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK 
(1) Hanelerin başka kişi veya hanehalklarından düzenli olarak aldıkları karşılıksız ayni ya da nakdi 
yardımlardır. 

En yoksul yüzde 20 Tik grupta ise, müteşebbis gelirleri toplam gelirde en 

fazla paya sahip olan gelir türü olmaktadır. En yoksul gelir grubunda büyük ölçüde 
tarıma dayalı olan müteşebbis gelirlerinden sonra maaş ve ücret gelirleri ile yevmiye 
gelirleri gelmektedir. Tablo 3-9’da dikkati çeken bir husus, 2008 yılı için yevmiye 
gelirlerinin en yoksul gelir grubunun toplam gelirinin yüzde 23,9 gibi yüksek bir 
oranını oluşturmakta olmasıdır. Bu oran diğer hiçbir gelir grubunda yüzde 11 ’den 

87 



fazla olmamaktadır. Düzensiz geliri ifade eden yevmiye gelirinin düşük gelir 
grubunda yaygın olması beklenen bir sonuçtur. Diğer gelir gruplarına göre en yoksul 

kesimde, emekli, dul ve yetim aylıkları dışındaki sosyal transferler ile haneler arası 
transferler önemli gelir kaynakları olarak göze çarpmaktadır. 

En zengin gelir grubuna ait toplam gelirin gelir türleri arasındaki dağılımına 

bakıldığında, tarım dışı müteşebbis gelirleri ile menkul ve gayrimenkul gelirlerinin 

toplam gelir içindeki payının diğer gelir gruplarına göre önemli ölçüde yüksek 

olması dikkat çekmektedir. En alt ve en üst gelir gruplarından orta gelir gruplarına 
doğru gidildikçe, emekli, dul ve yetim aylıklarının toplam gelir içindeki payı 

artmaktadır. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunda bu aylıkların toplam gelir içindeki 

payı 2008 yılı için yüzde 22,5’e yükselerek bu grup için en önemli gelir kaynağı 
durumuna gelmektedir. 

Tüm gelir grupları için sosyal transferlerin toplam gelir içindeki payı 2006 
yılma göre 2008 yılında artış göstermektedir. Söz konusu artış, emekli ve dul yetim 
aylıklarının payındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2006 yılına göre 2007 yılında 

özellikle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki reel artışlar bu durumun önemli 
nedenleri arasında sayılabilir. Buna karşın diğer sosyal transferlerin toplam gelir 
içindeki payları azalış göstermiştir. Tablo 3-10’da memur maaşları, asgari ücret, 
emekli maaşları, özürlü ve yaşlılık maaşlarında 2002-2009 yılları arasındaki 
gelişmeler gösterilmektedir. Söz konusu maaşlarda yaşanan artışlar, hanehalkının 

toplam geliri içinde ücret ile transfer gelirlerindeki artışla paralel bir durum arz 
etmektedir. Tablo 3-10’da da görüleceği üzere, söz konusu yıllar arasında memur 

maaşları, emekli aylıkları, asgari ücret ile 65 yaşın üstündeki veya özürlü olan 
muhtaç kişilere verilen aylıklarda genel olarak reel bir artış görülmektedir. Söz 
konusu artış emekli aylıkları ve memur maaşları açısından daha düşük oranlarda, 

asgari ücret ile 65 yaşın üstündeki veya özürlü olan muhtaç kişilere verilen aylıklar 
açısından yüzde ellinin üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle 2005 yılında muhtaç 
özürlü aylıklarıyla ilgili olarak yapılan kanuni düzenleme sonucunda muhtaç 
özürlülere verilen aylıklar önemli miktarda artırılmış olup, 2002-2009 yılları 
arasında söz konusu aylıktaki reel artış oranı yüzde 450 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3-10: Bazı Ücret ve Sosyal Transfer Göstergelerindeki Gelişmeler 

2002 
Yıl 

Sonu 
MI ■ 

2006 
Yıl 

Sonu 

İli 

2007 
Yıl 

Sonu 

(TU 

2008 
Yıl 

Sonu 

(TL) 

2009 
Yıl Somu 

'Mı 

Nominal 

Artış Oranı 
(2009/2002) 

(Yüzde) 

Reel Artış 
Oranı 

(2009/2002) 
(Yüzde) 

Memur Maaşları-Aile 
Yardımı Dahil (Ortalama) 

508,0 962,4 1.061,8 1.138,5 1.238,5 144 26 

Net Asgari Ücret 184,0 380,3 419,2 503,4 547,0 197 54 

Emekli Sandığı 
(Ortalama)(1) 368,0 635,3 700,4 745,2 809,9 120 14 

SSK (Ortalama) 276,0 506,0 559,3 626,0 661,9 140 24 

Bağ-Kur Esnaf (Ortalama) 261,0 531,5 587,4 657,5 695,2 166 38 

Özürlü Aylığı 24,5 207,9 224,9 239,4 260,2 962 450 

65 Yaş Aylığı 24,5 69,3 75,0 79,8 86,8 254 83 

Not: Emekli aylıklarına vergi iadesinden dolayı yapılan artışlar ilave edilmemiştir. 

(1) Emekli aylıklarında sosyal yardım zamları dahil olup ortalama emekli aylığı için 3. derecenin 1. 
kademesi esas alınmıştır. 

Kaynak: DPT 

Tablo 3-11’de gelir türlerinin gelir gruplan arasındaki dağılımına yer 
verilmektedir. Buna göre, 2008 yılında toplam maaş gelirinin yüzde 2,6’sı birinci 
yüzde 20’lik grup tarafından elde edilirken, yüzde 50,7’si beşinci yüzde 20’lik grup 
tarafından elde edilmektedir. Düşük gelir grubunda ücretli çalışanların oranının ve 

elde ettikleri ücretlerin düşük oluşu bunun en önemli nedenleridir. Buna karşın, 

yevmiyeli çalışanlar özellikle birinci ve ikinci yüzde 20 Tik grupta ağırlıklı 
olduğundan, toplam yevmiye gelirlerinin yüzde 53,9’u ilk iki yüzde 20’lik grup 
tarafından elde edilmektedir. Bu durum, emek piyasasındaki büyük ücret 
farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu tablonun da gösterdiği üzere, gelir eşitsizliği 

sadece emek ile sermayenin elde ettiği gelirler arasındaki farklılıktan doğmamakta, 
aynı zamanda, farklı niteliklere sahip ve farklı alanlarda istihdam edilen emeğin 
aldığı ücretler arasındaki farklılıklardan da kaynaklanmaktadır. 

Müteşebbis gelirlerinin yüzde 5,7’si birinci yüzde 20Tik gruba giderken, 

yüzde 55,6’sı beşinci yüzde 20’lik gruba gitmektedir. Tarım müteşebbis gelirlerinden 

alt gelir grupları daha fazla pay elde ederken, alt gelir gruplarının diğer müteşebbis 

gelirlerindeki payları oldukça düşüktür. Ancak tarım sektöründeki verimliliğin de 
düşük oluşu bu sektörden elde edilen geliri de düşük kılmaktadır. Gayrimenkul ve 
menkul kıymet gelirleri bakımından alt ve üst gelir grupları arasındaki fark daha da 
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açılmaktadır. Toplam gayrimenkul gelirlerinin yüzde 69,2’si beşinci yüzde 20’lik 

grup tarafından elde edilmektedir. Menkul kıymet gelirlerinin ise yüzde 3’ü birinci 

yüzde 20’lik gruba giderken, bu oran beşinci yüzde 20’lik grupta yüzde 63,5’dir. 

Tablo 3-11: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Yüzde 20’lik Gelir 

Grupları ve Gelir Türlerine Göre Dağılımı, 2006-2008 (Yatay %) 

ilk %20 
(en yoksul) 

ikinci %20 Üçüncü %20 Dördüncü %20 Son %20 

(en zengin) 
Gelir Türleri 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Maaş-ücret 2,3 2,9 2,6 8,4 8,8 8,7 14,4 14,4 14,7 23,2 22,7 23,2 51,7 51,2 50,7 

Yevmiye 28,0 25,5 27,7 27,8 25,7 26,2 19,8 21,9 18,9 15,1 19,0 16,2 9,2 7,8 11,0 

Müteşebbis 4,4 5,4 5,7 8,5 9,1 9,6 10,9 12,0 11,7 17,3 15,6 17,4 58,9 57,8 55,6 

Tarım 9,9 13,6 12,6 14,0 17,5 16,8 17,0 18,7 19,2 21,8 19,8 23,2 37,4 30,5 28,3 

T arım dışı 2,1 2,3 3,0 6,2 5,9 6,7 8,4 9,5 8,9 15,4 14,1 15,2 67,8 68,2 66,2 

Gayrimenkul 1,6 2,1 1,8 3,3 4,1 3,8 7,1 6,3 7,4 15,8 16,2 17,7 72,2 71,3 69,2 
Menkul 

kıymet 
2,0 2,9 3,0 5,8 7,3 6,2 9,9 13,3 9,4 19,3 19,8 17,9 63,1 56,6 63,5 

Sosyal 
transferler 

3,1 3,8 3,5 8,0 9,1 8,2 18,0 17,5 18,0 26,2 26,4 25,5 44.7 43,2 44,8 

Emekli ve 

dul-yetim 
aylıkları 

1,4 2,0 2,2 7,1 8,4 7,6 18,2 17,8 18,0 26,9 27,1 26,0 46,3 44,6 46,3 

Diğer 30,2 29,8 26,2 21,1 19,3 18,3 14,6 13,1 17,8 15,6 16,4 17,4 18,4 21,3 20,4 

Hanelerarası 
transferler (1) 

11,0 11,9 10,3 14,0 13,6 14,0 16,1 15,8 19,2 21,5 17,1 22,6 37,4 41,7 33,9 

Diğer 
gelirler 

4,3 6,3 7,2 8,7 10,1 10,3 17,9 16,4 16,9 24,9 25,2 23,1 44,2 41,9 42,6 

Kaynak: TÜİK. 

(1) Hanelerin başka kişi veya hanehalklarından düzenli olarak aldıkları karşılıksız ayni ya da nakdi 
yardımlardır. 

Toplam sosyal transferlerin yüzdelik gruplar arasındaki dağılımına 

bakıldığında, birinci yüzde 20’lik grubun toplam transferlerin yüzde 3,5’ini, beşinci 

yüzde 20’lik grubun ise yüzde 44,8’ini elde ettiği görülmektedir. Bu durumun en 
önemli nedeni, sosyal transferlerin büyük bölümünün emekli, dul ve yetim 

aylıklarından oluşması ve alt gelir grubundakilerin çoğunlukla sosyal güvenceden 

yoksun olmaları nedeniyle emekli, dul ve yetim aylığı alamıyor olmalarıdır. Nitekim 

emekli, dul ve yetim aylığı dışındaki sosyal transferlerin yüzde 44,5’i birinci ve 

ikinci yüzde 20 Tik gruplar tarafından elde edilmektedir. 
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Türkiye’de fonksiyonel gelir dağılımını 2002 - 2008 dönemi için 

değerlendirdiğimizde, özellikle maaş-ücret ve yevmiye gelirlerinin ve transfer 

gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının arttığını, müteşebbis, gayrimenkul ve 
menkul kıymet gelirlerinin payının ise azaldığını görmekteyiz. Sektcrel gelir 

dağılımında görülen bu durum özellikle yukarıda detayları sunulan, makroekonomik 

göstergelerdeki iyileşmeler ile ücret ve sosyal transferlerdeki artışlarla da paraleldir. 

3.2.2.3. Sektörel gelir dağılımı 

Milli gelirin tarım, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler gibi sektörlerin arasında 

paylaşılmasına sektörel gelir dağılımı denilmektedir. Sektörel gelir dağılımı ülkenin 
ekonomik gelişmişlik seviyesi ve endüstrileşme sürecinde hangi konulara ağırlık 

vermesi gerektiği hususunda sağladığı bilgiler açısından önemlidir (DPT, 2001). 
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Tablo 3-12: Cari Fiyatlarla İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Sektörlerin GSYH 
İçindeki Payları, 2000-2009, (%) 

Dönem/İktisadi faaliyet kolları 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tarım, avcılık ve ormancılık ..m 8,6 10,1 9,7 9,3 9,1 8,0 7,4 7,4 8,1 

Balıkçılık i).? 4.2 0,2 In.? 0.2 15 ; 0,2 0,2 0,2 0,2 

Madencilik ve Taşocakçılığı 1.0 1,0 0,9 1.0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 

İmalat Sanayi 20.1 19,1 17,8 17,7 Î7.İ 17.3 17,2 16,8 16,2 15.1 

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi 
ve dağıtımı 2,0 2,4 2,3 2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 2,2 2,4 

İnşaat 5.0 4,5 4,2 4,0 4.4 4.4 4-7 4,9 4,7 3,8 

Toptan ve perakende ticaret 12,7 12,1 12,2 12,3 12,7 12,4 12,5 12,2 12,2 10,8 
Oteller ve Lokantalar 2,4 2,4 2.3 2.2 2,3 2.2 " 2 2,3 2,2 2,5 

Ulaştırma, depolama ve haberleşme 12,2 13,3 14,0 13,8 13,6 13.7 13,7 13,9 14.2 13.4 

Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 7,0 8,6 4.4 3.4 3.3 2-3 2,9 ' 62 3,5 4,5 

Konut Sahipliği 8.7 8,8 43 3.3 8,6 u 9,8 10,8 11,2 12,5 

Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 2,6 2,8 3,3 3.4 3,5 7 1.1 * 4,3 4.7 

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu 
sosyal güvenlik 

4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 4,0 3,9 3,9 3,8 4,3 

Eğitim 2.4 2,5 2.7 2.3 2.7 2.7 2.3 2.» 2.3 3,3 

Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 1.3 1.3 1,4 1.5 1,5 1.6 ll 1,6 7 1,7 

Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet 
faaliyetleri 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sektörler Toplamı 93,6 94.1 90,5 89,0 88,5 88,1 88,1 89,5 89,9 90,8 

Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri - 4.4 5,3 21 1,9 1.7 1,4 1,4 1,5 1.6 2,3 

V ergi-Sübvansiyon 10,8 11.1 12.1 12,9 13,2 13,3 13,2 12.1 11.7 11,5 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı 
fiyatlarıyla) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK. 

Tablo 3-12’de 2000 yılından 2009 yılma kadar olan dönemdeki GSYH’nin 

sektörlere göre dağılımı gösterilmektedir. Buna göre, 2000 yılında GSYH içindeki 

payı yüzde 9,9 olan tarım sektörünün payı 2009 yılı itibarıyla yüzde 8,1’e 

gerilemiştir. Tarımın ekonomi içindeki payında yaklaşık yüzde 20 oranında bir 

azalma görülmektedir. Türkiye’nin son yıllardaki hızlı büyüme temposu tarım 

sektöründe aynı hızla yaşanamamaktadır. Tablo 3-13’de GSYH’nin sektörel olarak 

büyüme oranları görülmektedir. 2001 krizinden sonra ülke ekonomisi dünya 

ortalamasının üzerinde yıllık yüzde 8,5 oranında bir büyüme performansı 
Kütüphane ve Dökümantöiyun 
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gösterirken, tarım sektöründeki büyüme yüzde 3 civarında kalmıştır. Sanayi 
sektörünün de aynı dönemde ekonomi içindeki payı azalmıştır. İmalat sanayi 2000 
yılında GSYH’nin yüzde 20,1 ’ini oluşturmakta iken bu oran 2009 yılında yaklaşık 

yüzde 25 oranında azalarak yüzde 15,1 ’e düşmüştür. Sanayinin GSYH içindeki 
payının azalmasında ithalatın önemli oranlarda artmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir. İthalat oranlarındaki değişim Tablo 3-14’de sunulmaktadır. 2001 
yılından 2009 yılına kadar hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yükseldiği 

görülmektedir. Özellikle konut sahipliğinin GSYH içindeki payı yüzde 50 oranında 
artarak, yüzde 8,7’den yüzde 12,5’e yükselmiştir. Tarım ve sanayinin GSYH içindeki 

paylarının azalmasının buna karşılık hizmetler sektörünün payının artmasının 
Türkiye’de gelir dağılımında adaletin sağlanması amacıyla yürütülen politikaları 
zayıflattığı düşünülmektedir. 

Tablo 3-13’de yer alan GSYH’nin büyüme oranlarını incelediğimizde kriz 

yılları olan 2001 ve 2009 yılları hariç GSYH’nin büyüdüğü görülmektedir. Sektörel 
olarak büyüme oranları incelendiğinde özellikle 2002 ve 2007 yılları arasındaki iki 
ekonomik kriz arası dönemde hemen hemen tüm sektörlerin büyüdüğü ancak tarım, 

ormancılık ve avcılık sektörünün ise 2003 ve 2007 yıllarında küçüldüğü 

görülmektedir. Ayrıca imalat sanayinin söz konusu dönemde sürekli büyüme 
göstermesine karşılık inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, depolama ve 

haberleşme ve gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri gibi hizmetler sektörünün alt 

sektörlerinde kaydedilen yüksek oranlı büyüme sürecini yakalayamadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 3-13: GSYH, 1998 Temel Fiyatlarla, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine 
Göre Yüzde Değişim, 2000-2009 

Dönem/İktisadi faaliyet kolları 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tarım, avcılık ve ormancılık 7 4 -6.1 9.3 -2.2 1 6,6 1,3 -7,0 4,6 3,7 

Balıkçılık -4,9 1.5 -10,7 5 1 '66 29,8 4,1 0,7 -5,7 -0,3 
Madencilik ve Taşocakçılığı -1,0 -6,5 2.4 -2,2 3,4 0 5,2 8,1 5,4 -6,7 
İmalat Sanayi <v; 2,9 8.4 11.) 8.2 8.4 5h §® -7.0 

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi 
ve dağıtımı 6,0 -3,4 3,3 4,9 7,1 14,1 8,6 6,8 3,7 -3,4 

İnşaat 4.4 -6 7.4 13,9 7.8 14.1 9,3 18,5 5,7 -5.1 -16,1 
Toptan ve perakende ticaret 7,5 -16,1 6,9 11,4 13,8 9,5 6,3 5,7 -1,5 -10,2 
Oteller ve Lokantalar 15,7 5,7 1,5 -6.2 6,8 0,4 2.1 2 ] -22) 3.7 

Ulaştırma, depolama ve haberleşme 11,2 8,9 10,7 11 6,8 74 Îİ -7.0 

Mali aracı kuruluşların faaliyetleri «44 16,0 -6,0 -5.1 14,0 13,6 14,0 9,8 4.1 8,5 
Konut Sahipliği : 1 3,8 3.5 3,2 5-8 3,6 2.7 2,1 2,3 2,9 
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 2,3 3,1 11,8 4,9 13,2 10,2 12,6 13,9 6.İ 4.5 

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu 
sosyal güvenlik 2,1 5,6 0,5 -0,7 3,1 -5,0 0,1 1,2 0,3 2,9 

Eğitim 0. 0,2 1,1 4.3 5,2 4 8 1.2 2;0 

Sağlık işleri ve sosyal hizmetler h' " --
8,0 0,8 Ül 17,8 3,9 1,7 3,3 3,2 

Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet 
faaliyetleri 3,2 2,7 7,0 -0,3 4,7 5,3 9,1 5,4 1,8 -1,1 

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları 3,8 2,6 12,2 3,1 12,7 10,8 13,5 12,2 5,6 2.3 

Sektörler Toplamı 6,5 -4.5 5.2 4.5 ‘).6 8,5 7,5 4 8 1.3 -3.4 

Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri - 9,0 8.4 9,7 

V ergi-Sübvansiyon 6.2 -5.3 6.8 6.4 9,9 10,9 6,6 5 8 -0,6 72-8.1 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı 
fiyatlarıyla) 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,7 

Kaynak: TÜİK. 

GSYH’nin sektörel dağılımı ve sektörlerin büyüme hızları incelendiğinde 

1980 sonrasında uygulanan dışa dönük büyüme stratejisiyle ekonomik liberalizasyon 

politikaları benimsenmiş ve ülkenin rekabet edebilirlik avantajı ucuz emek gücünde 

görülmüştür. Bu kapsamda uygulanan politikalar sonucunda sektörlerin paylarının 

değişimi gelir dağılımını alt gelir gruplarının aleyhine değiştirmektedir. Özellikle 
Tablo 3-14’de de görüleceği üzere ara malları ithalatının toplam ithalat içindeki 

payının 2000 yılındaki yüzde 66,1 seviyesinden 2008 yılında yüzde 75,1’e 
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yükselmesi; sanayinin büyümesinde, sanayinin istihdam oluşturmasında ve sanayinin 

gelir dağılımındaki eşitsizliği düzeltici etki oluşturmasında engelleyici olduğu 
düşünülmektedir. 

Tablo 3-14: İthalatın Ekonomik Gruplara Göre Dağılımı, 2000-2009 

Yıllar 
ARA MALLARI 

SERMAYE 
MALLARI 

TÜKETİM 
MALLARI DİĞERLERİ 

GENEL 
TOPLAM 

Tutar 

(Milyon $) 
Yüzde 

Pay 
Tutar 

(Milyon S) 
Yüzde 

Pay 
Tutar 

(Milyon $) 
Yüzde 

Pay 
Tutar 

(Milyon $) 
Yüzde 

Pay 
Tutar 

(Milvorı $) 
Yüzde 

Pay 
2000 36.010 66,1 11.365 20,9 6.928 12,7 199 0,4 54.503 100 

2001 30.301 73,2 6.940 16,8 3.813 9,2. 344 0,8 41.399 100 

2002 37.656 73,0 8.400 16,3 4.898 9,5 600 1,2 51.554 100 

2003 49.735 71,7 11.326 16,3 7.813 11,3 466 0,7 69.340 100 

2004 67.549 69,3 17.397 17,8 12.100 12,4 493 0,5 97.540 100 

2005 81.868 70,1 20.363 17,4 13.975 12,0 567 0,5 116.774 100 

2006 99.605 71,4 23.348 16,7 16.116 11,5 508 0,4 139.576 100 

2007 123.640 72,7 27.054 15,9 18.694 11,0 675 0,4 170.063 100 

2008 151.747 75,1 28.021 13,9 21.489 10,6 707 0,3 201.964 100 

2009 99.510 70,6 21.463 15,2 19.290 13,7 666 0,5 140.928 100 

Kaynak: TÜİK 

Tarım sektörünün ekonomi içindeki payının azalması, haliyle tarımsal ürün 

verimini ve bu sektörde çalışan işgücünü olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu olumsuz 
gelişmeye paralel olarak tarım sektöründe çalışarak kırsal alanda yaşayan kesim 
tarım dışı sektörlerde çalışmak üzere kentlere göç etmeye yönelmiştir. Tablo 3-15’de 

1980-2009 yılları arasında sektörlerin istihdam içindeki payı gösterilmektedir. 
Burada da tarım sektörünün istihdam içindeki payının düşüş eğiliminde olduğu 
görülmektedir. 1980 yılında istihdam için tarım sektörünün payı yüzde 62,2 iken, bu 

oran 2000 yılında yüzde 34,9, 2009 yılında ise yüzde 24,7 değerini almıştır. İstihdam 
içinde sanayi sektörünün payı 1980 yılında yüzde 11,6 iken, bu oran 2000 yılında 
yüzde 18,1 ’e ve 2009 yılında yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hizmetler 

sektörünün aynı yıllardaki gelişimi ise sırasıyla yüzde 25,7, yüzde 46,9 ve yüzde 
55,9 olmuştur. 
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Tablo 3-15: İstihdamın Sektörel Dağılımı, 1980-2009 (%) 

YILLAR Tarım Sanayi Hizmetler Toplam 
1980 62,2 11,6 25,7 100 
1985 58,6 12,8 28,2 100 
1990 46,0 15,8 37,9 100 

1995 43,4 16,2 40,4 100 
2000 34,9 18,1 46,9 100 
2001 37,6 17,5 44,9 100 

2002 34,9 18,5 46,6 100 
2003 33,9 18,2 47,9 100 
2004 29,1 20,0 50,9 100 

2005 25,7 20,8 53,5 100 
2006 24,0 20,9 55,1 100 
2007 23,5 20,8 55,7 100 
2008 23,7 21,0 55,4 100 

2009 24,7 19,4 55,9 100 

Kaynak: TÜİK Nüfus Sayımları, 1980-2000; TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, 2001-2009. 

Tarım sektörünün toplam gelirden aldığı payın gittikçe azalmasında tarım 

politikalarının önemi büyüktür. Tarım politikaları genel olarak ürünün fiyatını 

destekleme politikaları, girdi sübvansiyonları ve dolaylı destekler şeklinde 

sıralanabilir. Tarım kesimi açısından gelir dağılımının aleyhe dönmesinin en önemli 

nedenlerinden biri de, iç ve dış ticaret hadlerinin sürekli tarım aleyhine gelişmesidir. 

Tarım kesiminin reel olarak alım gücü önemli ölçüde düşmüştür. Halen nüfusunun 

önemli bir bölümü tarım kesiminde çalışan Türkiye’de, bu kesimin önemli bir 

kısmının yoksulluk sınırı altında yaşadığı da dikkate alındığında tarım politikalarına 

daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

2009 yılı için GSYH ve istihdamın sektörel dağılımı aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir. Grafik 3-5’de görüldüğü üzere tarım sektörü milli gelir içindeki 

payından çok daha fazlasını istihdam etmektedir. Bu durum, tarım sektöründeki 

katma değer düşüklüğünü ve sektörde çalışanlar için yoksulluğun önemli bir risk 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Tarımın bu şekilde diğer sektörlere göre 

getirisinin düşük olması, ekonomik büyüme dönemlerinde sektörden diğer sektörlere 

kaçışlara ve tarımsal istihdamın çözülmesine neden olmaktadır. 
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Grafik 3-5: GSYH ve İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) (2009) 

Kaynak: TÜİK 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, 2000’li yıllardan itibaren birçok 

ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tarım ve sanayi sektörünün payının giderek 
azaldığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının arttığı görülmektedir. Gelirin 

sektörel dağılımı, imalat, sanayi gibi yüksek ortalama ücret ödeyen kesimlerden, 
hizmetler gibi genellikle düşük ücret yapısına sahip sektörlere doğru bir gelişim 

göstermektedir. Sanayi kesimindeki bu daralma, vasıfsız olarak nitelendirilen 
işgücünün işsiz kalması sonucunu doğurarak gelir eşitsizliğine neden olmaktadır. 

3.2.2.4. Bölgesel gelir dağılımı 

Türkiye gibi toprakları geniş, yer altı ve yer üstü kaynak zenginliğine sahip, 
ekonomik sektörleri arasında faktör verimliliği ve kişi başına katma değer farkı 

belirgin olan, tarım sektöründe çözülme yaşayan ve bölgesel kalkınma farklı! ıklarım 
ortadan kaldıramamış bir ülkede milli gelirin kişisel, fonksiyonel ve sektörel dağılımı 

kadar bölgesel dağılımı da analiz edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. 
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Tablo 3-16: Bölgeler Arası Gelir ve Nüfus Dağılımı, (%) 

Bölgeler 
1973 1987 1994 20 03 

Gelir Nüfus Gelir Nüfus Gelir Nüfus Gelir Nüfus 

Marmara-Ege 38 33 45 32 52 38 53 39 

Akdeniz 13 11 11 14 11 13 13 13 

Iç Anadolu 23 19 22 23 15 17 16 17 

Karadeniz 16 18 9 11 11 13 9 12 

Doğu-Güneydoğu 10 19 14 20 10 19 10 19 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK. 

Tablo 3-16’da 1973, 1987, 1994 ve 2003 yıllarındaki bölgesel gelir dağılımı 
araştırması sonuçları bölgelerin nüfus payları ile birlikte gösterilmektedir. Tablodan 

da görüldüğü üzere ülkemizde bölgeler arasında gelir dağılımında ciddi eşitsizlikler 
bulunmaktadır. Söz konusu eşitsizlik 1973 ile 2003 yılları arasında bozulmaya 

devam etmiştir. Nitekim bölgeler arası gelir dağılımı farklılıklarının 1965-2001 
yılları arasında nasıl değiştiğini Gini, Theil ve Atkinson endekslerini kullanarak 

inceleyen Öztürk de (2005) benzer bulgulara ulaşmıştır. Yine, Karaca 2004 yılında 
1975-2000 yılları arasında il bazında kişi başına düşen milli gelire dayanarak yaptığı 

yakınsama analizinde Türkiye’de iller arasındaki gelir farklılıklarında azalma değil 
artış olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yine bu çalışmada doğu ve batı bölgeleri arasında 
gelir düzeyi bakımından doğu aleyhine önemli bir farklılık olduğu belirtilmiştir. 

Tablo 3-16 genel olarak değerlendirilecek olursa, ülkemizde Marmara ve Ege 
bölgesinin milli gelirden en fazla pay alan bölge olduğu ve bu bölgenin nüfusunun 
1973 yılından 2003 yılına yüzde 18 civarında artmış olmasına rağmen milli gelirden 
aldığı payın yüzde 40 civarında artmış olduğu görülmektedir. Milli gelirden en az 

pay alan bölgeler ise 1973 ve 1994 yılarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
1987 ve 2003 yıllarında ise Karadeniz bölgesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi nüfusun yaklaşık yüzde yirmisini barındırırken, milli gelirin ise yüzde 10’luk 

bir payını almaktadır. Karadeniz Bölgesinin 1973 yılından 2003 yılına nüfusunun 

yaklaşık yüzde 33 azalmasına karşın milli gelirden aldığı pay yaklaşık yüzde 45 
oranında azalmıştır. Bu iki bölge genel olarak ülkemizde ekonomik aktivitelerin en 
zayıf olduğu ve diğer bölgelere en fazla göç veren bölgeler olmaktadır. Ülkemizde 
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bu bölgelerdeki geri kalmışlığın azaltılması ve bölgeler arasındaki eşitsizliğin 
ortadan kaldırılması amacıyla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planı (DOKAP) hazırlanmıştır. 
Bunlardan GAP en ciddi ilerleme imkanı bulan bölgesel gelişme projesi olmuştur. 

Ancak yukarıdaki verilerin de işaret ettiği üzere bölgesel gelişme adına ülkemizde 

ciddi bir ilerleme olduğunu ileri sürmek güç olacaktır. 

Tablo 3-17: Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Ortalama Hanehalkı Gelirleri, 2006- 
2008 

Ortalama Gelir (TL) Türkiye=100 TRC=100 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

TÜRKİYE 15.102 18.827 19.328 100 100 100 184 169 153 

TRİ İstanbul 19.883 25.484 26.458 132 135 137 242 229 210 

TR2 Batı Marmara 13.121 14.904 16.165 87 79 84 160 134 128 

TR3 Ege 15.894 18.301 18.881 105 97 98 193 165 150 

TR4 Doğu Marmara 17.004 22.255 21.262 113 118 110 207 200 169 

TR5 Batı Anadolu 17.866 21.252 22.318 118 113 115 217 191 177 
TR6 Akdeniz 11.876 15.020 15.325 79 80 79 144 135 122 

TR7 Orta Anadolu 13.527 16.034 15.894 90 85 82 164 144 126 

TR8 Batı Karadeniz 12.038 16.360 16.203 80 87 84 146 147 129 

TR9 Doğu Karadeniz 14.479 17.311 18.387 96 92 95 176 156 146 

TRA Kuzeydoğu Anadolu 11.237 16.451 17.007 74 87 88 137 148 135 

TRB Ortadoğu Anadolu 11.079 14.932 15.839 73 79 82 135 134 126 

TRC Güneydoğu Anadolu 8.225 11.119 12.606 54 59 65 100 100 100 

Kaynak: TÜİK GYKA. 

Tablo 3-17’de TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre 

bölgesel düzeyde ortalama hanehalkı kullanılabilir gelirleri gösterilmektedir. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bölgelerin sadece toplam gelirleri arasında değil, aynı 

zamanda hanehalkı başına ortalama gelirleri arasında da ciddi eşitsizlikler 

bulunmaktadır. Buna göre, 2008 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde hanehalkı 

başına ortalama gelir Türkiye ortalamasının yüzde 65’i kadardır. Türkiye’nin en 

zengin bölgesi olan İstanbul’da ise ortalama hanehalkı geliri Türkiye ortalamasının 
yaklaşık yüzde 37 üzerindedir. Bir başka ifadeyle İstanbul’daki ortalama bir 
hanehalkımn geliri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ortalama bir 

hanehalkının gelirinin iki katından daha fazla olmaktadır. 
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Bölgeler arasındaki gelir eşitsizliği kadar bölge içindeki gelir eşitsizlikleri de 

önem arz etmektedir. Bölge içindeki gelir eşitsizlikleri genel olarak tüm ülkedeki 
gelir eşitsizlikleri ile benzerlik göstermekle birlikte, özellikle üretken genç nüfusun 

göç etmesi ile çok göç veren bölgelerde kır ve kent gelirleri arasındaki farklılık ve 
bazı bölgelerdeki cazibe merkezi haline gelmiş şehirlerin varlığı bölge içi gelir 

eşitsizliklerinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Tablo 3-18’de 2003, 2006, 
2007 ve 2008 yılları için bölgeler bazında gelir dağılımı verileri gösterilmektedir. 

Tablo 3-18: Türkiye'de Bölgeler İtibariyle Yüzde 20'lik Kesimlerin Milli 
Gelirden Aldıkları Pay, 2003, 2006, 2007, 2008 

İlk % 20 Son %20 Gini katsayısı 
2003 2006 2007 2008 2003 2006 2007 2008 2003 2006 2007 2008 

TRİ İstanbul 6,4 6,7 8,3 7,3 50,5 44,7 43,5 44,0 0,43 0,37 0,35 0,36 

TR2 Batı Marmara 7,0 6,7 7,6 7,1 43,4 42,1 40,0 40,4 0,36 0,35 0,32 0,33 

TR3 Ege 6,6 5,7 6,7 6,3 45,2 48,9 44,8 45,2 0,38 0,43 0,38 0,39 
TR4 Doğu 
Marmara 

6,8 6,8 7,0 7,8 46,4 46,6 46,9 41,2 0,39 0,39 0,39 0,34 

TR5 Batı Anadolu 5,7 6,0 7,4 6,5 47,4 48,1 46,4 47,5 0,41 0,41 0,38 0,40 

TR6 Akdeniz 6,0 5,3 6,0 7,1 47,9 48,1 48,5 46,5 0,41 0,42 0,42 0,39 

TR7 Orta Anadolu 7,5 7,6 8,0 7,3 45,7 42,2 40,9 40,9 0,38 0,34 0,33 0,34 

TR8 Batı Karadeniz 6,3 6,1 7,2 7,3 45,6 43,0 43,7 44,2 0,39 0,37 0,36 0,37 
TR9 Doğu 
Karadeniz 

7,6 6,6 7,5 6,8 42,6 44,5 42,5 43,4 0,35 0,38 0,35 0,36 

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 

6,1 6,2 5,9 5,6 44,6 44,4 46,5 49,5 0,38 0,38 0,41 0,44 

TRB Ortadoğu 
Anadolu 6,5 5,9 6,6 6,8 42,4 46,6 47,3 48,0 0,36 0,40 0,40 0,40 

TRC Güneydoğu 
Anadolu 7,1 6,4 7,1 6,7 43,9 46,5 44,7 47,0 0,36 0,40 0,37 0,39 

Kaynak: TÜİK, 2003 HBA, 2006, 2007 ve 2008 GYKA. 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere, 2003 yılında Doğu Karadeniz 
Düzey-1 bölgesi 0,35 Gini katsayısı ile gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu, İstanbul 
Düzey-1 bölgesi 0,43 Gini katsayısıyla gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge 
olmuştur. 2006 yılında ise Orta Anadolu Bölgesi Düzey-1 bölgesi gelir eşitsizliğinin 
en az olduğu bölge iken, aynı yıl Ege bölgesi gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 
bölge olmuştur. 2007 ve 2008 yılı itibarıyla gelir eşitsizliğinin en az olduğu Düzey-1 
bölgesi Batı Marmara, en yüksek olduğu bölge ise 2007 de Akdeniz 2008 yılında ise 
Kuzeydoğu Anadolu bölgesidir. 2008 yılında Tablo 3-18’den de görüleceği üzere 
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Türkiye geneli için Gini katsayısı 0,41 iken, Batı Marmara bölgesinde Gini katsayısı 

0,33, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde ise 0,44’dür. Batı Marmara’dan sonra gelir 

dağılımının en adil dağıldığı bölgeler ise 0,34 Gini katsayısıyla Orta Anadolu ve 
Doğu Marmara Bölgeleridir. 

2003 yılından 2008 yılına gelir dağılımında en yüksek iyileşme 0,43’ den 0,36 
oranına düşen Gini katsayısıyla İstanbul Düzey-1 bölgesinde yaşanmıştır. Bu bölgeyi 
Gini katsayısında 5 puanlık bir iyileşme ile Doğu Marmara Düzey-1 bölgesi takip 
etmektedir. Düzey-1 bölgeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla arttığı bölge ise 

0,38’den 0,44 oranına çıkan Gini katsayısıyla Kuzeydoğu Anadolu Düzey-1 bölgesi 

olmuştur. Bu bölgeden sonra gelir eşitsizliğinde en fazla bozulma Ortadoğu Anadolu 
Bölgesinde görülmektedir. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizde gelir dağılımı sorunu sadece 
ulusal değil aynı zamanda bölgesel bir sorundur. Ülkenin en az gelişmiş bölgelerinde 
de gelirler arasında ciddi eşitsizlikler bulunmaktadır. 
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4. TÜRKİYE ’DE GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ GELİR OLUŞUMU 
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Gelir dağılımının hem sosyal hem ekonomik bir olgu olarak çok boyutlu bir 

şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu bölümde, gelir dağılımıyla ilgili olarak 
şimdiye kadar Türkiye’de uygulanmamış bir yöntem uygulanarak gelir grupları 
arasındaki gelir oluşum ilişkisi incelenecektir. Öncelikle, çalışmada kullanılan veri 
setleri sunulacaktır. Ardından Miyazawa tarafından geliştirilen yöntemin tanıtılması 

ve uygulanmasından önce yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için önce Girdi-Çıktı 

modelinde çarpan mekanizması ve gelir çarpanı tanıtılacak ve Türkiye için söz 

konusu çarpanlar hesaplanacaktır. Daha sonra da Miyazawa yöntemi tanıtılıp, model 
uygulanacak ve modelin sonuçları yorumlanacaktır. 

4.1. Çalışmada Kullanılacak Veri 

Bu bölümde Girdi-Çıktı çarpanları ve Miyazawa tarafından geliştirilen 

yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan veri seti tanıtılacaktır. Çalışmada en 

güncel Girdi-Çıktı tablosunun kullanılabilmesi için Erten (2009) tarafından 
hazırlanmış olan Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), 2006 yılı için 3 sektörlü olarak 

toplulaştırılarak Girdi-Çıktı tablosu olarak kullanılmıştır. Girdi-Çıktı tabloları ile 

yapılan analizlerde, tablonun ait olduğu yılın, ekonominin genel durumunu gösteren 

bir yıl olması, yapılan analizlerin ülkenin genel durumunu yansıtması açısından 

önemlidir. Bu kapsamda 2006 yılının Türkiye’de ekonomik göstergelerdeki 
değişimlerin azaldığı, kriz döneminin etkilerinin yavaşladığı bir dönem olması bu 
yılın verilerinin seçiminde ayrıca bir tercih sebebidir. Çalışmada kullanılan diğer veri 

seti HBA’dır. Girdi-Çıktı tablolarında hanehalklarım gelir gruplarına ayırmak üzere, 

2006 yılı HBA verileri kullanılmıştır. 

Bu kapsamda Erten (2009) tarafından oluşturulan Türkiye Sosyal Hesaplar 

Matrisinden elde edilen toplulaştırılmış Girdi-Çıktı tablosu sunulacaktır. Sonra 

tüketim ve gelir matrislerinin oluşturulmasında kullanılan HBA’nm tüketim ve fert 

verileriyle ilgili bilgi sunulacak ve çalışmada kullanılmak üzere farklı veri kaynakları 

arasında yapılan dönüşümler açıklanacaktır. 
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4.1.1. Çalışmada kullanılan Girdi-Çıktı tablosu 

Bu çalışmada 3 sektörlü olarak toplulaştırılmış 2006 yılı Girdi-Çıktı tablosu 
kullanılmaktadır". Miyazawa yönteminin uygulanması için 2006 yılı toplulaştırılmış 
Girdi-Çıktı tablosu üretilmektedir. 2006 yılı Girdi-Çıktı tablosu oluşturmak üzere, 
Erten (2009) tarafından hazırlanan Türkiye için Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), bazı 

toplulaştırmalar yapılarak kullanılmıştır. Bahse konu SHM 9 sektörlü olarak 
oluşturulmuştur12. Bu sektörler; tarım, madencilik, tüketim mallan imalatı, ara malı 
imalatı, sermaye mallan, enerji, inşaat, özel hizmetler ve kamu hizmetlerinden 

oluşmaktadır. Miyazawa yönteminin uygulanması için, HBA’dan NACE sınıflaması 
ile uyumlu 9 sektörlü yeterli veri üretilemediği için gelir grupları arasındaki gelir ve 
tüketim yoluyla gerçekleşen gelir etkileşiminin incelenmesinde tarım, sanayi ve 

hizmetler olmak üzere 3 sektörde toplulaştırma yapılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan Girdi-Çıktı tablosu Tablo 4.1 ’de sunulmaktadır. 

11 TÜİK tarafından resmi veri olarak yayımlanan en güncel tarihli Girdi-Çıktı tablosu 2002 yılma 
aittir. 2002 yılı Girdi-Çıktı tablosu 1995 Avrupa Hesaplar Sistemi’nde (AHS’95) yer alan tanım ve 
kavramlara göre hazırlanması yönüyle bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 2002 yılı Arz-Kullanım ve 
Girdi-Çıktı Tabloları, 1958, 1963, 1968, 1973, 1979, 1985, 1990, 1996 ve 1998 yılı tablolarından 
sonra Türkiye için hazırlanan onuncu tablodur. 2002 yılma ilişkin 59 faaliyet ve 59 ürün grubuna göre 
alıcı ve temel fiyatlarla arz ve kullanım tabloları hazırlanmıştır. Tablolar, Avrupa Topluluğunda 
kullanılan sanayi ve ürün sınıflaması olan Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE 
Revize 1.1) ve Faaliyete göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflamasına (CPA 2002) göre hazırlanmıştır. 
Ayrıca amaca göre tüketim sınıflamaları ve harmonize sistem sınıflamasına göre elde edilen verilerin 
CPA 2002’ye dönüşümleri sağlanarak tablolarda kullanılmıştır (TÜİK,2008). 
12 Erten (2009)’da bahse konu 2002 yılı Girdi-Çıktı tablosunun verilerinden hareketle 2006 
SHM’sinin oluşturulması geniş kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Erten (2009) 2006 yılı SHM’si EK. 
l’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4-1: 2006 Yılı 3 Sektörlü Toplulaştırılmış Girdi-Çıktı Tablosu (Bin TL) 

Tüketim Yatırım 

Tarım Sanayi Hizmetler Özel Devlet Özel Devlet İhracat İthalat Tarife 
Toplam 

Kullanım 

Tarım 14.176.991 70.014.903 11.307.211 52.931.436 217.458 171.874 29.347 7.341.027 34.709.099 2.670.100 118.811.048 

Sanayi 16.042.868 218.070.300 63.602.735 221.560.912 1.318.908 85.770.140 23.108.062 126.832.739 152.807.327 50.450.166 553.049.171 

Hizmetler 9.311.068 77.489.689 141.879.650 278.742.431 71.027.342 53.885.991 6.772.236 37.752.718 21.655.715 18.397.388 636.808.022 

İşgücüne 
Yapılan 
Ödemeler 

21.982.982 62.814.223 121.227.705 

İşletme 
Artığı 
(Brüt) 

49.001.346 109.932.717 268.886.796 

Üretim 
Üzerindeki 
Diğer Net 
Vergiler 

8.295.793 14.727.339 29.903.925 

Toplam 
Üretim 
Değeri 

118.811.048 553.049.171 636.808.022 

Kaynak: Erten (2009) SHM kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 



4.1.2. Tüketim ve gelir matrisleri 

Gelir dağılımı ile ilgili çalışmaların en temel veri kaynağı, hanehalklarmın 

gelir, harcama ve sosyal durumlarıyla ilgili bilgilerin derlendiği hanehalkı gelir ve 
tüketim harcamaları araştırmalarıdır (TÜİK, 2007). Çalışmada, hanehalklarmın 
%10’luk gelir grupları bazında gelir ve tüketim harcamalarını bulmak üzere 2006 yılı 
HBA ham verileri kullanılacaktır. 

Bilindiği üzere, hanehalkı bütçe anketlerinde hanehalkı tüketimine konu olan 
malların anketlerde yer alan kodları, bu çalışmada diğer veri kaynağı olarak 

kullanılan Girdi-Çıktı tablolarındaki gösterimden farklılık arz etmektedir. Veri 
kaynaklarının üretildiği ekonomik sınıflama düzlemi birbirinden farklılık arz 
etmektedir. İstatistiki verilerin üretilmesinde kullanılan sınıflamalar arasındaki ilişki 

Ek 4’te gösterilmiştir. Hanehalkı bütçe anketlerinde kullanılan sınıflandırma yöntemi 
hanehalkları Kişisel Tüketim Harcamalarının Amaca Göre Sınıflanması (COICOP) 

iken Girdi-Çıktı tablolarının üretilmesinde NACE veya Tüm Ekonomik Faaliyetlerin 

Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.3) kullanılmaktadır. Bu sebeple, 
COICOP sınıflamasında üretilen HBA verileri ISIC sınıflamasına dönüştürülmüştür. 

4.1.2.1. Tüketim matrisi veri seti 

2006 yılı HBA’da tüketim veri setinde yer alan ürünler 5 basamaklı olarak 
COICOP-HBA sınıflamasında kodlanmaktadır. Tüketim matrisini oluşturmak üzere; 
hanehalklarmın tükettiği ürünlerin Girdi-Çıktı tablosunda ISIC koduna göre verilen 

sektör kodları Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) sektör kodlarıyla uyumlaştırılmıştır. 

Hanehalklarmın tüketim tutarları HBA verilerinden hesaplanan oranlara göre 

çalışmada kullanılan Girdi-Çıktı tablosunda yer alan hanehalklarmın toplam sektörel 

tüketimlerinin dağıtılması ile bulunmuştur'3. Buna göre, hanehalklarmın 1 ’inci 

13 ..... 
Hanehalkı bütçe anketleri ile milli gelir rakamları arasında hanehalklarmın gelirlerini saklama 

kaygısı nedeniyle farklar olmaktadır. Anket verileri milli gelir rakamlarına göre daha az çıkmaktadır. 
Bu farklılık yapılan çalışmalarda dünyanın pek çok ülkesinde değişen oranlarda görülmektedir 
(Ravillion, 2003). Bu kapsamda anket verileri ile Girdi-Çıktı tablosu verilerinin uyumlaştırılması 
amacıyla HBA’dan hesaplanan %10’luk gelir grupları halinde hanehalkları tüketim ve gelir oranlan, 
Girdi-Çıktı tablosundaki hanehalkı tüketim ve gelirleri ile çarpılarak, gelir gruplarının gelir ve tüketim 
tutarları elde edilmiştir. 
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%10’luk gelir grubu en yoksul, 10’uncu %10’luk gelir grubu en zengin olmak üzere 
gelir gruplan itibarıyla yaptıkları tüketim harcamaları sektörel bazda Tablo 4-2’de 
sunulmaktadır. 

Tablo 4-2 Gelir Gruplarının14 2006 Yılı Sektör Bazlı Tüketimleri (Bin TL) 

Tarım Sanayi Hizmetler 
Gelir 

Grupları Yüzde Tutar TL Yüzde Tutar TL Yüzde Tutar TL 

1.% 10 GG 4,91 2.600.900 3,39 7.501.310 2,22 6.183.224 

2.% 10 GG 7,23 3.826.341 5,10 11.289.809 3,75 10.455.667 

3.% 10 GG 8,43 4.460.905 6,02 13.340.553 4,79 13.338.703 

4.% 10 GG 7,72 4.085.718 6,65 14.733.634 5,73 15.958.850 

5.% 10 GG 9,86 5.220.874 7,51 16.640.625 7,68 21.413.973 

6.% 10 GG 10,66 5.643.438 8,58 19.013.134 8,90 24.808.891 
7.% 10 GG 11,63 6.154.240 10,00 22.154.636 10,83 30.197.767 

8.% 10 GG 11,59 6.135.623 11,75 26.030.566 13,08 36.455.509 
9.% 10 GG 12,38 6.551.595 14,75 32.671.237 15,57 43.405.497 

10.% 10 GG 15,59 8.251.802 26,26 58.185.408 27,45 76.524.349 

TOPLAM 100,00 52.931.436 100,00 221.560.912 100,00 278.742.431 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları. 

4.I.2.2. Gelir matrisi veri seti 

2006 Yılı HBA’da fert veri setinde esas işte yer alman ana sektör verisi 
NACE sınıflamasında verilmiştir. Gelir matrisini oluşturmak üzere; Girdi-Çıktı 

tablosunda ISIC koduna göre verilen sektör kodları E1BA sektör kodlarıyla 

uyumlaştırılmak üzere toplulaştırma yapılmıştır. 

Hanehalklarımn gelir tutarları, HBA verilerinden hesaplanan oranlar sabit 
kalmak kaydıyla, çalışmada kullanılan Girdi-Çıktı tablosunda yer alan 

hanehalklarımn toplam sektörel gelirlerinin dağıtılması ile bulunmuştur. Toplam 

sektörel gelir hesaplanmasında, hanehalklarımn işgücü gelirleri ve sermayenin 

sektörel dağılım oranları sabit kalmak kaydıyla hanehalklarma transfer olan gelir 

toplanarak toplam gelir elde edilmiştir. Hanehalklarma transfer olan sermaye geliri 

çalışmada Girdi-Çıktı tablosu hazırlanmasında temel alman SHM’de sermayenin 

14 1 ’inci %10’luk gelir grubu en yoksul, 10’uncu %10’luk gelir grubu en zengin gelir grubunu 
göstermektedir. 
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hanehalklarma transfer edilen oranı olarak alınmıştır. Hanehalklarmın gelir grupları 

itibarıyla gelirleri Tablo 4-3’de sunulmaktadır. 

Tablo 4-3: Gelir Gruplarının 2006 Yılı Sektör Bazlı Gelirleri (Bin TL) 

rarım Sanayi Hizmetler 

Gelir Grupları Yüzde Tutar TL Yüzde Tutar TL Yüzde Tutar TL 
l.%10 GG 6,70 4.678.450 2,69 4.567.149 1,01 3.881.518 
2.% 10 GG 14,53 10.142.450 3,86 6.572.597 3,10 11.875.776 

3.% 10 GG 10,44 7.283.567 6,19 10.524.653 3,96 15.192.851 
4.% 10 GG 9,43 6.579.651 7,86 13.362.064 4,65 17.829.635 

5.% 10 GG 6,21 4.331.142 9,42 16.026.499 6,08 23.335.513 
6.% 10 GG 4,97 3.469.336 8,16 13.871.594 8,60 33.005.840 

7.% 10 GG 9,00 6.279.305 12,77 21.724.901 9,47 36.307.042 

8.% 10 GG 6,79 4.736.794 12,54 21.329.918 12,02 46.107.123 
9.% 10 GG 15,99 11.160.135 14,36 24.415.151 15,17 58.182.694 

10.% 10 GG 15,95 11.132.699 22,16 37.680.896 35,94 137.862.187 

TOPLAM 100,00 69.793.527 100,00 170.075.422 100,00 383.580.178 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazann kendi hesaplamaları 

4.2. Girdi - Çıktı Tabloları ve Girdi Çıktı Analizi 

Literatüre Profesör Leontief (1936) tarafından kazandırılan Girdi-Çıktı analizi 

ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi 
ekonomi çapında, çok sektörlü ve nicel olarak incelemektedir. Girdi-Çıktı analizinde 
kullanılan Girdi-Çıktı tablosu satırlar ve sütunlardan oluşmaktadır. Tabloda satırlar 

çıktı miktarlarını, bir başka deyişle sektörün ürettiği mal veya hizmetlerin kullanım 
yerlerini, sütunlar ise girdi miktarlarını, yani sektörün üretim için gereksinim 

duyduğu mal veya hizmetin kaynağının nereden sağladığını göstermektedir. Daha 
açık bir şekilde ifade edecek olursak, herhangi bir sektörün satırında yer alan 
değerler, söz konusu sektörün belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer sektörlere 
giden kısmını, bir başka deyişle diğer sektörlere sağladığı girdi miktarını 
göstermektedir. Herhangi bir sektörün sütununda yer alan değerler ise, söz konusu 
sektörün üretim yapabilmek için diğer sektörlerden talep ettiği girdi miktarını 
göstermektedir (SNA, 2008:507-518). 
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Girdi-Çıktı Akım Tablosu dört bölmeden oluşmaktadır. Girdi-Çıktı 

tablosunun genel yapısı ve Girdi-Çıktı temel denklemi Kutu 4-1’de sunulmaktadır. 
Kutu 4-1’ de yer alan tablodan görüldüğü üzere, ara ve nihai mallar olmak üzere iki 

kategoriden oluşan mallar ile ara (üretilmiş) ve ana (temel) girdiler olmak üzere iki 
kesimden oluşan girdiler ayrımı söz konusudur. 

Girdi-Çıktı tabloları yaygın olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konuları 
incelemek ve analiz etmek üzere kullanılmaktadır. Örneğin, sektörler arası ilişkileri 
ve arz-talep ilişkilerini nicel değerler aracılığıyla ortaya koyan Girdi-Çıktı modeli, 
mevcut ekonomik durumu analiz etmek, sonraki ekonomik modeli belirlemek ve 

tahminde bulunmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Girdi-Çıktı analizinin 
kullanıldığı amaçlardan birincisi, yapısal değişim ile ilgili konuları ele almasıdır. 

Ekonomi içinde bir bütünlük/denge sağlaması ve ekonomideki tüm sektörel ilişkileri 
belli bir dönemde gösterebilmesi sayesinde, farklı dönemler arasında karşılaştırma 

yapma olanağı sağlamaktadır. Bu karşılaştırmalar ise, sektörel performansı ve yapısal 

değişimi izlemeye yardımcı olmaktadır. İkincisi, Girdi-Çıktı tabloları, bir sektörün 
diğer sektörlerle karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Herhangi bir sektördeki bir 
birimlik talep değişikliğinin diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri 

ile sektörler arasında meydana gelen etkileşimler hesaplanabilmektedir (OECD, 
2006c:278-9). 
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Kutu 4-1: Girdi-Çıktı Genel Denklemi 

Ara talep Nihai Talep 
Toplam 
Çıktı Sektörler 

1,2,   n 

Ara Girdiler Sektörler 

1, 
2, 

N 

xü Yi Xi 

Temel Girdiler Vj 
Toplam Çıktı Xj 

Tablo 4-4: Girdi-Çıktı Tablosunun Genel Yapısı 

Girdi-Çıktı Tablolarının genel denklemleri aşağıdaki gibidir: 
+ X, 

X2 

Xn 
Burada: 

x 

Xii 
Y 

X|1 
x2ı 

X12 
x22 

Xn. 

+ 

+ 

Xı„ 

x2n 

X™ 

+ Y, 
+ y2 

Y„ 

X 

Ara girdi kullanımı 
Sektörel ara girdi (j sektörünün i sektöründen kullanımı) 
Nihai talep 
Toplam çıktı’dır. 

eşittir. 
Her bir sektör i için toplam üretimin değeri (Xj) ara talep (Xj,) ve nihai talebin (Yj) toplamına 

i= l,....,n. (1) Xi = '^xij + Yj; 
J=1 

Girdi katsayıları Girdi-Çıktı modelinin temellerini oluştunnakta olup, sektörler arasında 
sektörlerin diğer sektörlerden aldıklarını ve verdiklerini gösteren temel katsayıdır. Girdi katsayıları 
aşağıdaki gibi gösterilmektedir: 

X] 

~Xj (2) 
Girdi katsayısı herhangi bir sektör veya ürün için girdi yapısı hakkında bilgiler 

sağlamaktadır. Girdi katsayı matrisi sınırlı bilgi sunmakla birlikte Girdi-Çıktı modelinde analiz için 
temel oluşturmaktadır. 

a, - -

Girdi katsayısı aşağıdaki gibi yazılmaktadır: 
Xij = ClijXj 

Burada: 
(3) 

i = 1,. ..., n (satır sektörler) 
J = 1,. ... ,n (sütun sektörler) 

ay = Ara girdi katsayısı matrisi 

Xij = j sektörünün i sektöründen toplam kullanımı 

X, = j sektörünün toplam çıktısı 
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Kutu 4-1: Girdi-Çıktı Genel Denklemi (Devamı) 

(3) numaralı eşitlik genel eşitlikte yerine konulduğundaki sonuç aşağıda gösterilmektedir: 
XI 

X2 

all XI 

a21 XI 

al2X2 

a22 X2 

aln Xn 

a2n Xn 

Yİ 

Y2 

Xn = ani XI + an2 X2 + .. + ann Xn + Yn 

Xi = Y,a‘jXi + Y (4) 
Eşitlik (4) matris formunda şöyle gösterilebilir: 
X=AX+Y (5) 

(5) numaralı eşitlik çözülürse sonuçları aşağıdaki gibi yeniden gruplanabilir: 
Yİ = (l-all)Xl - al2X2 

Y2 = a21 XI + (1 - a22)X2 

Yn = - ani XI - an2X2 - .. + 

Yukarıdaki gösterim aşağıda yer alan matns formatmda gösterilebilir: 
Y=(I-A)X 

Aynı şekilde (6) numaralı eşitlik aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir: 
X=(I-A)-‘Y 

aln Xn 

a2n Xn 

(1 - ann)Xn 

(6) 

(7) 

Burada: 

(I-A)-1 Leontief ters matrisi (L) 
Y : Nihai talep 
I Birim matris 

A : Ara girdi katsayı matrisi 
X Toplam çıktı 

Nihai talepteki bir birimlik değişim sistemde bütün sektörlerin birbirlerini etkilemesi 
sonucunda toplam üretimde bir değişime sebep olur. Eşitlik (7) aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir: 

AX = (1-A)'‘AY (8) 
Burada: 

AY = Nihai talepteki değişim 

AX = Çıktı / üretimdeki değişinf dir. 

(8) sayılı eşitlik kullanılarak, nihai talepteki bir birimlik değişimin, denge çıktı düzeyinde yol açtığı 
değişim hesaplanabilmektedir.  
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4.2.1. Çarpan analizinin genel yapısı 

Girdi-Çıktı analizinin sunduğu en önemli bilgilerden biri dışsal 

değişkenlerdeki bir birimlik değişimin ekonomik birimlerde oluşturduğu doğrudan, 

dolaylı ve indirgenmiş etkilerinin incelenebilmesidir. Çarpan mekanizması dışsal 
değişkenlerdeki bir birimlik değişimin sektörler arasındaki etkileşim ile tüm sistem 

üzerindeki etkilerini göstermektedir. Çarpan mekanizması, sektörler arası karşılıklı 

bağımlılık dolayısıyla sektörler arasında besleme ve uyarma etkileri oluşturmaktadır 

(Bkz: Kutu 4-2: Besleme ve Uyarma Etkileri). Çarpan analizinin kullanım alanları; 
dışsal bir değişimin, ekonomideki sektör çıktılarında, yeni çıktı sebebiyle oluşacak 

istihdam artışında, hanehalklarında yeni çıktıdan kaynaklanacak gelir artışlarının 

tahmininde ve oluşacak sektörel katma değerin hesaplanmasında kullanılmasıdır 
(Miller, Blair, 2008:244). 
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Kutu 4-2: Besleme ve Uyarma Etkileri 

Ekonomik yapıyı oluşturan sektörler arasında karşılıklı olarak meydana gelen 
bağımlılıklar vardır. Tüm sektörler diğer sektörlere bağımlı olarak üretim yaparlar. 
Sektörlerin birbirleriyle yaptıkları mal ve hizmet alışverişleri birbirlerine olan 
bağımlılıklarını göstermektedir. Her sektör üretimini gerçekleştirebilmek için 
ekonomideki diğer sektörlerden ve kendisinden ara girdi kullanmak zorundadır. 
Sektörün diğer sektörlerden aldığı girdi miktarının toplam üretim içindeki payı 
doğrudan besleme etkisini ifade etmektedir. Diğer yandan, her sektörün çıktısı diğer 
sektörlerin üretim yapabilmeleri için ara girdi olarak kullanılmaktadır. Elir sektörün 
çıktısını girdi olarak kullanan sektörlerin gelişmesine olan katkısı ise sektörün 
doğrudan uyarma etkisidir. Bir sektörün diğer sektörlerin çıktılarına olan talebinin 
büyüklüğünün bir göstergesi olarak, bu sektörün diğer sektörlerden ve kendisinden 
doğrudan aldığı ara girdilerin toplamının sektörün çıktısına oranı, sektörün doğrudan 
besleme etkisini vermektedir. 

Rasmussen (1956)’de nihai talepteki birim artışların yol açtığı toplam girdi 
gereksinimlerini Leontief ters matrisinin elemanlarının verdiği belirtilmektedir. 
Buradan yola çıkılarak, belli bir sektördeki bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı 
toplam üretim artışı, o sektörün toplam besleme etkisi; tüm sektörlerdeki birer 
birimlik nihai talep artışlarının belli bir sektörün üretiminde yol açtığı artış da, o 
sektörün toplam uyarma etkisi olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre bir sektörün toplam besleme ve uyarma etkileri Leontief ters 
matrisinden elde edilebilmektedir. Örneğin, j sektörünün toplam besleme katsayısı; 

BLRj =5>-
ı=l 

Leontief ters matrisinin sütun elemanlarının toplamıdır, i sektörünün toplam 
uyarma katsayısı ise; 

FLRİ =J>- 
M 

Leontief ters matrisinin satır elemanlarının toplamıdır. 
Kaynak: Rasmussen, P.N., Studies in Intersectorial Relations, Amsterdam, North-Holland P.C. 
(1956). Schultz S., Approaches to Identifying Key Sectors Empirically by Means of Input-Output 
Analysis, Journal of Development Studies, 14, 77-96, (1977).  

4.2.2. Gelir çarpanı 

Gelir çarpanı sektörel politikalarda yapılacak değişikliklerin hanehalkları 

gelirlerini değiştirmedeki etkinliğinin ölçümünde kullanılmaktadır. 
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4.2.2.1. Basit gelir çarpanı ve toplam gelir çarpanı 

Girdi-Çıktı tablosundaki hanehalklarımn gelirlerini h satır vektörü olarak 

gösterecek olursak hc gelir katsayıları olarak tanımlanır ve hc = h x X'1 olarak 
gösterilebilir ve hc’nin her bir elementi [an+ı,ı,...,an+ı,n]’dir. Basit gelir çarpanı 
hanehalklarına Girdi-Çıktı akımında dışsal bir değişken olarak alındığı modeldeki 

ifadesiyle hanehalklarımn gelirinin sektör çıktısına oranı (an+ij = zn+ij/xj)’dır. 

m(h)j = E!l,an+.. iÇ burada 1 = Leontief ters matrisinin katsayılarıdır (9) 

(9) sayılı formülde gösterilen m(h)j basit gelir çarpanını ifade etmektedir ve j 
sektöründeki bir birimlik nihai talep artışının hanehalklannda ne kadar gelir artışı 

oluşturacağını göstermektedir. Basit gelir çarpanı ile hanehalklarımn gelirlerinde 
doğrudan ve dolaylı gelir artışları görülmektedir. (9) numaralı formülden de 

görüleceği üzere, basit gelir çarpanı, Leontief ters matrisinin j sektörü sütun 
vektörünün gelir katsayısıyla çarpımıdır. 

Tablo 4-4: Girdi-Çıktı Tablosunda Endüstriler Arası İlişki (Hanehalkı 
İçselleştirilmiş) 

Alıcı Sektörler 

1 ... j . . . n Hanehalkı (Tüketici) 
1 Zil . . . Zij . . . Z\n Zl,n+1 

Satıcı 
Sektörler 

Zil • Zjj . . Zn,j Zi,n+1 

n Znl • Znj . . Zn,n Zn,n+1 

Hanehalkı (Gelir) Zn+1,1 • Zn+l,i • • zn+1 >n Zn+l,n+l 

Kaynak: Miller ve Blair, 2008:35. 

Hanehalkları sektörel üretim için sektörlere sundukları işgücü sonucu gelir 

elde ederler ve elde ettikleri gelirleri sektörlerde harcarlar. Hanehalklarımn Girdi- 

Çıktı analizinde dışsal bir değişken değil de sektörlerden gelir elde eden ve elde ettiği 
bu geliri sektörlerde harcayan içsel bir değişken olarak alınmasına modelin 
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hanehalkma göre kapatılması denilmektedir (Miller ve Blair, 2008:35). Basit gelir 

çarpanı hanehalkının dışsal olduğu, yani hanehalkının gelir ve tüketiminin dolaylı 

etkilerinin Leontief ters matrisinde dikkate alınmadığı etkileri göstermektedir. Tablo 
4-5’de gösterildiği üzere modeli hanehalkma göre kapatarak, içsel bir değişken 
olarak alırsak toplam gelir çarpanım elde ederiz. 

Burada 1 hanehalkının içselleştirildiği Leontief ters matrisinin katsayılarını 
göstermektedir. 

Formül (10)’da verilen toplam gelir çarpanı ile hanehalklarının herhangi bir 
sektördeki talep artışından kaynaklanacak yeni gelir artışını yani sektörlerdeki bir 

birimlik toplam talep artışının hanehalklarının gelirlerinde doğrudan (sektördeki 
talep artışının etkisi), dolaylı (diğer sektörlerdeki talep artışlarının etkisi) ve 

indirgenmiş (hanehalklarının yeni gelir ve tüketiminden kaynaklanan etki) etkilerini 
analiz edebiliriz. 

4.2.2.2. Tipi ve Tip II gelir çarpanları 

Sektörel çıktıda bir birimlik nihai talep artışı, çıktı miktarını bir birimden 

fazla artırmaktadır. Benzer şekilde gelir çarpanlarında da doğrudan hanehalkının 

gelirlerini etkileyecek nihai talep değişiklikleri hanehalkının gelirinde bir birimden 
fazla değişime sebep olacaktır. Tip I olarak anılan söz konusu etkiyi inceleyen 

denklem aşağıdaki gibidir (11). 

Denklem (1 l)’den görüleceği üzere Tip I gelir çarpanı, basit gelir çarpanının 

toplam çıktı içindeki hanehalkı geliri oranına bölünmesi ile bulunmaktadır. Formül 

(1 l)’deki m(h)1, j sektörü için Tip I gelir çarpanını göstermektedir. Tip I gelir çarpanı 
hanehalkı gelirlerini etkileyecek bir birimlik nihai talep değişiminin j sektöründeki 

(10) 

n 

(11) 
^n+l,j ^n+l,j 
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hanehalkı gelirlerinde meydana getireceği doğrudan ve dolaylı gelir değişimini 

göstermektedir. 

Toplam gelir çarpanının hesaplanmasında kullanıldığı üzere hanehalklarınm 
gelir ve harcamaları da Leontief Ters Matrisine içsel bir değişken olarak dahil 

edildiğinde Tip II gelir çaıpanı elde edilir. 

Lj n+U İJ m(h) 
m(h) = ^(12) 

an+l,j an+l,j 

Tip II olarak anılan ve söz konusu etkiyi inceleyen denklem (12)’de 

görüleceği üzere toplam gelir çarpanın toplam çıktı içindeki hanehalkı geliri oranına 

bölünmesi ile bulunmaktadır. Formül (12)’deki m(h)nj j sektörü için Tip II gelir 
çarpanını göstermektedir. Tip II gelir çarpanı hanehalkı gelirlerini etkileyecek bir 
birimlik nihai talep değişiminin j sektöründeki hanehalkı gelirlerinde meydana 

getireceği doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş gelir etkilerini göstermektedir (Miller ve 

Blair, 2008:253). 

Tanımlanan çıktılardan hangisinin kullanılmasının gerektiği, etkisi araştırılan 

dışsal faktörün doğasıyla ilgilidir. Örneğin, kamunun sanayi sektöründeki üretime 

yönelik harcamalarındaki bir artışın hanehalklarınm gelirlerini ne kadar etkilediğinin 
ölçülmesi için basit ve toplam gelir çarpanını kullanmak daha uygun olacaktır. Söz 

konusu talep artışı ithalatçı bir sektörde gerçekleşiyorsa hanehalkları modelde 
içselleştirilmeyeceğinden basit gelir çarpanı, hanehalklarınm modelde 
içselleştirileceği yerel üretime yönelik bir sektördeki kamu harcamalarında ise 

toplam gelir çarpanı kullanılmalıdır. Tip I ve Tip II gelir çarpanı için bir ömek 
verecek olursak, bir fabrikanın yüksek işgücü maliyetlerinden dolayı başka bir yere 

taşınması gerektiği durumda, söz konusu fabrikanın başka bir yere taşınmasının 

toplam gelir etkisi Tip I ve Tip II gelir çarpanı ile ölçülür (Miller ve Blair, 2008:254). 

Genel olarak Tip I gelir çarpanının hanehalkı faaliyetlerini içermediği için 
ekonomik etkiyi düşük tahmin ettiği, Tip II çarpanının ise hanehalkınm gelir ve 
harcamaları konusunda katı bir varsayımı olduğundan ekonomik etkiyi yüksek 
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değerlendirdiği düşünülmektedir. Oosterhaven at al. (1986:69) gelir çarpanı etkisinin 

kabaca Tip I ve Tip II çarpanın ortasında bir değer olacağını belirtmektedirler. 

4.2.2.3. Üç sektörlü Girdi-Çıktı çarpan tablosu 

Bu bölümde Girdi-Çıktı çarpanlarının hesaplandığı tablo sunulacaktır. Tablo 

4-6’da üç sektörlü toplulaştırılmış Girdi-Çıktı tablosunun verileriyle hesaplanmış 
besleme etkisi, uyarma etkisi, basit gelir çarpanı, toplam gelir çarpanı, Tip I gelir 

çarpanı ve Tip II gelir çarpanı verileri yer almaktadır15. 

Tablo 4-5: 2006 Yılı Üç Sektörlü Toplulaştırılmış Girdi-Çıktı Tablosu ile 
Hesaplanan Çarpanlar Tablosu 

Sektörler 
Besleme 

etkisi 
Uyarma 

etkisi 
Basit gelir 

çarpanı 

Toplam 
gelir çarpanı 

Tip I - gelir 
çarpanı 

Tip II - gelir 
çarpanı 

Tarım 1,644 1,502 0,284 0,407 1,536 2,200 
Sanayi 2,371 2,291 0,314 0,450 2,769 3,964 

Hizmetler 1,629 1,851 0,292 0,418 1,533 2,195 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Grafik 4-1’de de görüldüğü üzere sanayi sektörüne ait gelir çarpanları diğer 

sektörlerin gelir çarpanlarından daha yüksektir. Dolayısıyla hanehalklarının 
gelirlerini sektörel nihai talep değişikliklerinde en fazla artıracak sektör sanayi 
sektörü olacaktır. 

15 2002 yılı Girdi-Çıktı tablosu çarpanları Ek.2’de sunulmaktadır. 
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Grafik 4-1: 2006 Yılı Üç Sektörlü Toplulaştırılmış Girdi-Çıktı Tablosu Gelir 
Çarpanları 

-Besleme etkisi 

-Uyarma etkisi 

• Basit gelir çarpanı 

-Toplam gelir çarpanı 

-Tip I - gelir çarpanı 

Tip II - gelir çarpanı 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Toplam gelir çarpanında ve Tip II çarpanında hanehalkı modelde 

içselleştirilmiştir ve bu çarpanlar, herhangi bir sektörün çıktısında meydana gelecek 

bir birimlik toplam talep artışı sonucunda hanehalkları gelirlerinde oluşacak 
doğrudan dolaylı ve indirgenmiş etkileri göstermektedir. Toplam gelir çarpanına 

göre sanayi sektörü çıktılarında meydana gelecek toplam 1.000 TL tutarındaki bir 
talep artışı, hanehalklarınm gelirlerinde 450 TL tutarında bir gelir artışı 

oluşturacaktır. Tarım ve hizmetler sektörlerinde ise bu artış 407 TL ve 418 TL’dir. 

Tip II çarpanı ise, hanehalklarınm gelirlerinin sektördeki doğrudan bir politikayla 
değiştirildiğinde, hanehalkları gelirlerinde oluşacak toplam artışı göstermektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, gelirlerde doğrudan artış yapacak gelir vergisi indirimi gibi 
bir politika sonucunda toplam talepte meydana gelecek bir birimlik bir artışın, 

hanehalkları gelirlerinde oluşturacağı toplam gelir artışını Tip II çarpanı 
göstermektedir. Tip II çarpanı en yüksek olan sektör yine sanayi sektörü olup, nihai 
talepteki gelir kaynaklı 1.000 TL tutarında bir artış hanehalkları gelirlerinde 3.964 

TL tutarında bir gelir artışı sağlamaktadır. Tip II çarpanı tarım ve hizmetler sektörü 

için birbirine çok yakın olup yaklaşık 2,2’dir. Tarım ve hizmetler sektörlerinin nihai 

taleplerinde gelir temelli 1000 TL tutarında bir artış hanehalkları gelirlerinde 
sırasıyla 2.200 TL ve 2.195 TL tutarında bir gelir artışı sağlamaktadır. 
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Basit gelir çarpanı ve Tip I gelir çarpanlarında, hanehalkı sistemde 

içselleştirilmediğinden, çarpan etkisi toplam gelir çarpanı ve Tip II gelir çarpanına 

göre daha küçük olmaktadır. Grafik 4-2’den görüldüğü üzere Tip I gelir çarpanı ve 

basit gelir çarpanı en yüksek olan sektör sanayi sektörüdür. Basit gelir çarpanına göre 
sanayi sektörü çıktılarına yönelik meydana gelecek toplam 1.000 TL tutarındaki bir 

talep artışı, hanehalklarımn gelirlerinde 314 TL tutarında bir gelir artışı 

oluşturacaktır. Tarım ve hizmetler sektörlerinde ise bu artış 284 TL ve 292 TL’dir. 

Tip I gelir çarpanına göre ise, sanayi sektörü çıktılarına yönelik meydana gelecek 

gelir temelli toplam 1.000 TL tutarındaki bir talep artışı, hanehalklarımn gelirlerinde 

2.769 TL tutarında bir gelir artışı oluşturacaktır. Tarım ve hizmetler sektörlerinde ise 
bu artış 1.536 TL ve 1.573 TL olmaktadır. 

Grafik 4-2: Besleme ve Uyarma Etkileri 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Grafik 4-2’de görüldüğü üzere, üç sektör arasında, en yüksek besleme ve 

uyarma etkilerine sahip sektör sanayi sektörü olmaktadır. 2006 yılı toplulaştırılmış 

Girdi-Çıktı tablosu çarpan analizine göre, sanayi sektörü hanehalklarında gelir 
oluşumu ve diğer sektörlerde oluşturacağı besleme ve uyarma etkileri yönünden 
öncelikli sektör olarak ortaya çıkmaktadır. 
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4.3. Türkiye’de Gelir Grupları Arasındaki Gelir Oluşumu İlişkisinin 
Miyazawa Yöntemi ile İncelenmesi 

4.3.1. Miyazawa yöntemi 

Standart endüstriler arası analizlerde tüketim talebi dışsal bir değişken olarak 

ele alınmaktadır. Miyazawa yönteminde ise hanehalkı sektörü katıldığı üretim 

faaliyetlerine sahip olduğu faktörler karşılığında elde ettiği geliri tüketime 
dönüştüren bir üretici sektör olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde yatan 

husus tüketimin genel olarak gelir dağılımı yapısına bağlı olmasıdır. Gelir dağılımı 
yapısı ise farklı gelir gruplarının harcama ve tüketim davranışlarını etkilemektedir. 
(Miyazawa, 1976:1) 

Miyazawa yöntemi ile gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisinin 
incelenmesinde ekonominin bir bütün olarak ele alınması ve hem sektörler arası hem 

de gelir grupları arası etkileşimin doğrudan ve dolaylı etkilerinin analiz edilebilmesi, 
bu yöntemin gelir dağılımının incelenmesinde çok yönlü ve açıklayıcı olarak ön 
plana çıkmasını sağlamaktadır. Miyazawa yöntemi ile gelir gruplarının elde ettikleri 

gelirlerin diğer gelir gruplan üzerindeki etkileri inceienebilmektedir. Bu analiz gelir 
dağılımının temel yapısının anlaşılmasına ve farklı politikaların gelir dağılımı 
üzerindeki etkilerinin tahmin edilebilmesine imkan vennektedir. Bu bölümde 

Miyazawa yöntemi anlatılacaktır. 

Bu çalışmada endüstriler arası ilişkinin incelenmesinde katma değer sektörü 
bir yandan n adet sektöre bölünürken bir yandan da satır boyunca r adet gelir 

grubuna bölünmüştür. Ykj, k’ıncı grubun j’inci sektörden kazandığı geliri Ykj (j=l 
,..., n; k=l ,..., r ), gelir dağılımının en genel şekliyle izlediği yolun (oluşumunun- 
davranışınm) gösterildiği r x n gelir-oluşum matrisini ifade etmektedir. Bu gelir 
dağılımı oluşumunda Qk, i’inci malın k’ıncı gelir grubu tarafından tüketildiğini 

gösteren ( i=l ,..., n ; k=l ,..., r ) matris olarak tanımlanmaktadır. Modelin 

katsayıları Şekil 4-1’de gösterilmektedir16. 

16 Miyazawa (1976) orijinal metinde bu bölüme kadar kullanılmakta olan Girdi-Çıktı genel 
gösterimlerinden farklı kısaltmalar kullandığı için bu bölümde Miyazawa’mn orijinal gösterimleri 
açıklanacak ve kullanılacaktır. 
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Şekil 4-1: Miyazawa Çerçevesi 

Burada; 
A = n x n ara girdi katsayıları 
matrisini: aij = xij / Xj, 
V = r x n katma değer oranları 
matrisini: vkj=Ykj/Xj, 
C = n x r tüketim katsayıları 
matrisini: cik = Cik / Yk, 
Xj = j ’inci sektörün çıktısını, 
Yk = k’ıncı gelir grubunun gelirini 

göstermektedir. 

Modelde ayrıca; 
X = bir çıktı sütun vektörünü, 
fc = bir tüketim talebinin sütun 

vektörünü göstermekte ve 
f = tüketim dışındaki nihai talebi 
gösteren bir sütun vektör 
olarak alınmaktadır. 

Tüketimi içsel bir değişken olarak aldığımızda, Girdi-Çıktı sistemi aşağıdaki 

gibi özetlenebilir 17: 

X = AX + fc + f. (13) 

Tüketim talebi fc’yi içsel bir değişken, hanehalkım kurgusal bir üretim 

faktörü yerine ayrı bir karar-alıcı birim olarak alırsak, bölünmüş bir tüketim fonksi¬ 

yonunun da tanımlanması gerekmektedir. 
Bu modelde kullanılacak tüketim fonksiyonu aşağıda (14) gösterilmekledir: 

/c=CVX = Itrk=1(cW vwX)= Z£=ı cikvkjXj (14) 

(14) nolu denklemi (13) nolu denklemede yerine koyarsak, (15) nolu 
denklemi elde ederiz. 

X = AX + CVX + f (15) 

17 Modelin detaylı analitik anlatımı Ek 4’te sunulmaktadır. 

Sektörler n r 

1 

2 

n 
aij Cik 

n 

r-

• 

vkj 

£* II II 1 ,2, ...,n 
T 2 , ..., r (nr) 
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(15) nolu denklemi X için çözersek aşağıdaki alternatif çözümlere 
ulaşabiliriz. 

X = [I-A-CV]"1 f (i) 

= B[I-CVB]'f (ii) 

= B[I+ CKVB] f (iii) (16) 

Burada B=[I-A]"' Leontief ters matris çarpanıdır18. 

VBC = L =(lkv) k= 1, ..., r 

K = (I-L)-'=(kkv) v = 1, ..., r 

L ve K’yı yukarıdaki şekilde yazdığımızda aşağıdaki (17) nolu denkleme 
ulaşabiliriz. 

Bfl-CVB]"1 = B[I+CKVB], (17) 

Şekil 4-2: Gelir Grupları Arası Tüketim ve Gelir İlişkisi 

Bf v(v) Bf c(vVv)Bf 

Her bir sektörün v’inci grubun v’inci gnıbun 
çıktısında artış gelirinde artış  _> tüketiminde artış 

1 2 3 

Bc(v)v(v)Bf v(k)Bc(vVv)Bf 

v’inci grubun ilave tüketiminden k’ıncı grubun gelirindek i v’inci 
kaynaklanan her bir sektör —> grubun ilave gelir artışından 

çıktısındaki artış kaynaklanan gelir alışı 
4 5 

Kaynak: Miyazawa, 1976:8 

18 B=[I-A]‘' Leontief ters matris çarpanı geleneksel Girdi-Çıktı çözümlemesinde ve bölüm., da L 
olarak tanımlanmaktadır, ancak Miyazawa L’yi başka bir gösterim için kullandığından burada B 
olarak ifade edilmektedir. 
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Şekil 4-2’de görüleceği üzere; L, örneğin lkV, aşağıdaki gibi yazılabilir: 

v(k) Rr(v)v(v) Rf lkv = v(k) Bc(v)= ( * = (5. Adım / 2.Adım) (18) 
Burada lkv katsayısı, v’inci gelir grubunun 1 birim ilave gelirinden 

kaynaklanan harcamasının, k’ıncı gelir grubunda ne kadar gelir artışına sebep 
olacağını göstermektedir. Bu yüzden L “Gelir Grupları Arasındaki Katsayı Matrisi” 

(matrix of inter-income-group coefficients) olarak ve K’da “Gelir Gruplarının 
Karşılıklı Çarpan Matrisi” (the international multiplier of income groups) olarak 
adlandırılmaktadır. 

Özetle, yukarıda açıklanan denklemler sonucunda Miyazawa (1963, 1968, 
1976) L, K ve KVB matrislerini türetmiştir. “Gelir grupları arasındaki katsayı 
matrisi” olarak adlandırılan L matrisinin her bir katsayısı her hangi bir gelir 

grubunun gelirindeki ilave bir birim artıştan dolayı yaptığı harcamanın başka bir gelir 

grubunun gelirindeki doğrudan gelir artışı etkisini göstermektedir. K matrisinin her 

bir katsayısı ise her hangi bir gelir grubunun gelirindeki ilave bir birim artıştan dolayı 
yaptığı harcamanın başka bir gelir grubunun gelirindeki toplam, yani doğrudan, 

dolaylı ve indirgenmiş gelir artışı etkisini göstermektedir. Çok sektörlü gelir çarpanı 

matrisi olarak anılan KVB matrisinin her bir bileşeni ise, i sektöründeki bir birim 

toplam talep artışının her hangi bir gelir grubunda oluşturacağı ilave toplam (direkt, 
dolaylı ve indirgenmiş) gelir artışını göstermektedir. 
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Şekil 4-3: Genişletilmiş Çıktı Gelir Akımı 
Endüstriler Endüstriler Kurumsal Sektörler 

Endüstrilerin 

Toplam Çıktısı 

Katma Değer Oluşumu 

O 0) 

Q e 
V 

03 V> 

G ^ 
S m 
u 

Endüstrilerin 

Katma Değeri 

Toplam Katma Değer 
Bölüşümü 

Endüstriler 

Endüstrilerarası 

Mal Akımları 

Endüstrilerarası 

Talep Döngüsü 

Aramalları İthalatı 

Endüstrilerin 
Nihai Talebi 

Dış Dünya 

vc 

Faktörlerin 

Katma Değeri 

Nihai Talep 

Sektör 
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Gelirin ikincil 

Dağılımı 

Sektördı 
Edilen 1 

Gel 
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Gelirin Birincil 

Dağılımı 

Endüslrilere 

Yap lan 
İthalatlar 

Elde 

ürtiçi 

0 • 
>ÖÛ t_ 
<L> <U 

Q "c 

es CQ 
& 

Sektörlerin İhracatı 
Endüstriler Kurumsal Sektörler 

Kaynak: Maurizio ve Claudio, 2005:8. 

Şekil 4-3’de üretim ve dağılımın genel mekanizması endüstriler, kurumsal 
sektörler ve temel faktörler ile katma değer bileşenleri arasındaki ilişki ile 

gösterilmektedir. Şekilde her bir çizgi bir harcamayı göstermekteyken, her bir kutu 
akımın matris dönüşümünü göstermektedir. En üst kısımda endüstriler arası ilişki 

görülmektedir. Şekil 4-3’de genişletilmiş gelir-çıktı bağı akımı ilerleme analizi 

yapmaya imkan tanımaktadır. Şekil 4-3’den hangi değişkendeki bir birimlik şokun, 

hangi değişken üzerinde etki yapabileceği incelenebilmektedir. Şekilde görüldüğü 

üzere gelir dağılımı süreci nihai talep ve endüstri çıktısı arasında geri besleyici bir 

bağ yaratmaktadır. Endüstrilerde üretim süreci toplam çıktıyı, toplam katma değeri 

ve endüstri katma değerini oluşturur. Girdi-Çıktıyla oluşturulan katma değer daha 
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sonra katma değer bileşenleri ve toplam katma değer bölüşümünde paylaşılır. Daha 

sonra gelirin birincil dağılımında katma değer bileşenleri kurumsal alt sektörlerde 
bölüşülür. Gelirin ikincil dağılımında da vergileme yoluyla kurumsal sektörlerin 

katma değerleri kurumsal alt sektörlerde kullanılabilir gelir olarak dağılır. Sonunda 
kullanılabilir gelir de kurumsal alt sektörlerde yeniden nihai talebe dönüşür. 

Miyazawa geliştirmiş olduğu yönteminde Girdi-Çıktı modellerine çok önemli 

bir katkı yaparak, hanehalkının gelir ve tüketimini içsel değişkenler olarak denkleme 
dahil etmiş ve Girdi-Çıktı modellerinin ekonominin en önemli çalışma alanlarından 

biri olan gelir dağılımının incelenmesinde kullanılmasına öncülük etmiştir. Bu 

bölümün bundan sonraki kısmında açıklanan Miyazawa yöntemi ile hazırlanmış 
tablolar Türkiye’de gelir grupları arasındaki gelir oluşumu ilişkisini incelemek üzere 
kullanılacaktır. 

4.3.2. Gelir grupları arasındaki etkileşimin incelenmesi 

4.3.2.1. Gelir Gruplan Arasındaki Katsayı Matrisi (L Matrisi) 

2006 yılı HBA ve Girdi-Çıktı tablosu verilerine dayanılarak hesaplanan Gelir 

Grupları Arasındaki Katsayı Matrisi (L Matrisi) Tablo 4-7’de sunulmaktadır. 

Tablo 4-6: Gelir Grupları Arasındaki Katsayı Matrisi (L Matrisi) 

1.%10GG 2.%10GG 3.%10GG 4.%10GG 5.%10GG 6.%10GG 7.%10GG 8.%10GG 9.%10GG 10.%10GG 

1.%10GG 0,032 0,022 0,022 0,021 0,022 0,022 0,020 0,020 0,019 0,016 

2.%10GG 0,067 0,046 0,047 0,045 0,047 0,047 0,043 0,044 0,040 0,034 

3.%10GG 0,069 0,049 0,050 0,049 0,051 0,051 0,047 0,048 0,045 0,038 
4.%10GG 0,076 0,054 0,056 0,054 0,057 0,057 0,052 0,054 0,050 0,043 
5.%10GG 0,081 0,058 0,061 0,060 0,063 0,063 0,058 0,061 0,056 0,049 

6.%10GG 0,087 0,063 0,066 0,065 0,070 0,070 0,065 0,068 0,063 0,055 

7.%10GG 0,118 0,085 0,089 0,087 0,093 0,092 0,085 0,089 0,083 0,072 

8.% 1OGG 0.125 0,090 0,095 0,094 0,101 0,101 0,093 0,098 0,091 0,079 

9.%10GG 0,171 0,122 0,128 0,126 0,135 0,135 0,124 0,130 0,120 0,104 

10.%10GG 0,307 0,224 0,237 0,236 0,256 0,255 0,238 0,250 0,232 0,202 

TOPLAM 1,134 0,812 0,851 0,836 0,897 0,892 0,824 0,863 0,799 0,692 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları. 
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Tablo 4-7’de gösterilen matrisin her bir katsayısı; tablonun en üst satırında 

yer alan gelir grubu hanehalklarınm gelirlerindeki bir birimlik artıştan dolayı yaptığı 
harcamanın tablonun en sol sütununda yer alan herhangi bir gelir grubunun 

gelirlerinde oluşturduğu doğrudan artışı göstermektedir. Buna göre; en yoksul l’inci 

%10’hık gelir grubundaki hanehalklarınm gelirlerinin 1.000 TL tutarında artması 
halinde, bu gelir grubunun yaptığı harcamalar kendi gelir grubundaki hanehalklarınm 

gelirlerini 32 TL artırmaktadır. Diğer gelir gruplarında ise gelir grubu 
hanehalklarınm gelir seviyeleri yükseldikçe elde ettikleri gelir gittikçe 

yükselmektedir. Söz konusu artış en yoksul gelir grubu için 32 TL iken, 3’üncü 
%10’luk gelir grubu hanehalklarmda 69 TL, 7’inci %10’luk gelir grubu 
hanehalklarında 118 TL ve en zengin 10’uncu %10’luk gelir grubu hanehalklarmda 

ise 307 TL olarak gerçekleşmektedir. Yine matrise göre en zengin 10’uncu %10’luk 
gelir grubu hanehalklarınm gelirlerinde yapılacak doğrudan 1.000 TL’lik bir gelir 
artışı en yoksul hanehalklarınm yer aldığı l’inci %10’luk gelir grubunda 16 TL, 

kendi gelir grubunda ise 202 TL tutarında bir gelir artışı oluşturmaktadır. 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu verileri ile yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo 4-7’deki son satırda yer alan değerler ait oldukları sütuna denk gelen 
hanehalkı grubunun tüketim katsayısını göstermektedir (Grafik 4-3). Gelir grupları 

tüketim katsayısı, en üst satırda yer alan hanehalkı gelir grubuna yapılacak doğrudan 
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gelir transferinin ilgili gelir grubunun yaptığı harcamalardan dolayı tüm 

hanehalklarmda oluşturacağı toplam doğrudan gelir artışını göstermektedir. 1 ’inci 

%10’luk gelir grubu hanehalklarının gelirlerindeki 1.000 TL tutarındaki artışın 
harcanması yoluyla diğer gelir gruplarında oluşturacağı doğrudan gelir artışının 
toplam tutarı 1.134 TL olacaktır. Bu tutarın tüm gelir grupları için en yüksek tutar 

olduğu görülmektedir. Grafik 4-4’te sunulduğu üzere, tüketim katsayısı en yüksek 
olan gelir grubu en yoksul gelir grubu olan l’inci %10’luk gelir grubu olurken, 
tüketim katsayısı en küçük olan gelir grubu ise en zengin gelir grubu olan 10’uncu 

%10’luk gelir grubudur. 

Grafik 4-4: Gelir Grupları Arasındaki Katsayı İlişkisi 

■ 1.%10GG ■ 2.%10GG B3.%10GG B4.%10GG B5.%10GG 

B 6,%10GG 7.%10GG B8.%10GG 9.%10GG ■ 10.%10GG 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu verileri ile yazarın kendi hesaplamaları 
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Grafik 4-4’ de gelir gruplarının gelirlerinde meydana gelecek artışlardan 

dolayı yapacakları harcamalar neticesinde tüm gelir gruplarının gelirlerinin nasıl 

artacağı gösterilmektedir. Grafik 4-4’de görüldüğü üzere, herhangi bir gelir 
grubundaki gelir artışı en yoksuldan en zengine doğru gittikçe artan bir biçimde gelir 

gruplarının gelirinde artışa yol açmaktadır. Bir başka deyişle, her hangi bir gelir 
grubuna yapılan gelir transferi, her halükarda en zengin kesimde daha fazla gelir 

artışına yol açmaktadır. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru gidildikçe, 
gelir artışlarının dağılımında üst gelir gruplarına doğru bir yığılma olduğu 

görülmektedir. 

Bu kısımda gelir grupları arasındaki gelir oluşum ilişkisinin doğrudan etkileri 
incelenmiş olup, bundan sonraki kısımda gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisinde 

gelir gruplan arasındaki etkileşimde dolaylı ve indirgenmiş etkiler de incelenecektir. 

4.3.2.2. Gelir Gruplarının Karşılıklı Çarpan Matrisi (K Matrisi) 

2006 yılı verilerine dayanılarak hesaplanan gelir gnıplarının karşılıklı çarpan 

matrisi Tablo 4-8’de sunulmaktadır. Tablodaki her bir katsayı, tablonun üst satırında 

yer alan hanehalkı gelir gruplarından birinin gelirindeki doğrudan artışın, tablonun 

sol sütunundaki gelir gruplarının her birinde oluşturacağı doğrudan, dolaylı ve 
indirgenmiş gelir artışını göstermektedir. Örneğin, 5’inci %10’luk gelir grubunun 
gelirlerindeki 1.000 TL Tik bir gelir artışı aynı gelir grubunun gelirle rinde çarpan 

etkisiyle 1.331 TLTik bir gelir artışına sebep olmaktadır (1.000 TL doğrudan etki ve 
331 TL dolaylı ve indirgenmiş etki). Bu gelir grubundaki gelir artışı aynı zamanda en 

yoksul gelir grubunda 113 TL, 9’uncu %10’luk gelir grubunda 694 TL ve en zengin 
gelir grubunda ise 1.310 TL tutarında dolaylı ve indirgenmiş bir gelir artışı 
oluşturmaktadır. 

Tablo 4-8’deki en alt satır gelir grupları arası çarpanların aynı gelir grubu için 
toplamını ya da en üst satırda yer alan gelir grubundaki gelir artışının tüm 
hanehalklarında oluşturacağı toplam (doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş) gelir artışını 
göstermektedir. Yukarıda bahsedilen 5’inci %10’luk gelir grubunun gelirlerindeki 
1.000 TL tutarındaki doğrudan artış tüm gelir gruplarında toplam 5.615 TL tutarında 
bir artışa sebep olmaktadır. En yoksul l’inci %10’luk gelir grubu hanehalklarmın 
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gelirlerindeki doğrudan 1.000 TL tutarındaki bir gelir artışı ise aynı gelir grubunun 

gelirlerini toplam 1.146 TL tutarında, tüm gelir gruplarındaki hanehalklarının toplam 
gelirlerini ise 6.844 TL tutarında artırmaktadır. Bu artış tüm gelir gruplarındaki en 

büyük toplam gelir artışını göstermektedir. Bu durum en alt gelir gruplarının marjinal 
tüketim taleplerinin yüksek olması ve düşük vergi ve tasarruf oranları ile 

açıklanabilir (Rose, Beamount, 1986a: 12). En zengin 10’uncu %10’luk gelir 
grubunun gelirlerindeki doğrudan 1.000 TL tutarındaki bir artış ise aynı gelir 

grubundaki hanehalklarının gelirlerinde toplam 2.047 TL gelir artışı, tüm 
hanehalklarmda ise en düşük toplam gelir artışı olan 4.671 TL tutarında gelir artışı 

oluşturmaktadır. 

Tablo 4-7: Gelir Gruplarının Karşılıklı Çarpan Matrisi (K Matrisi) 

1.%10GG 2.%10GG 3.%10GG 4.%10GG 5.%10GG 6.%10GG 7.%10GG 8.%10GG 9.%10GG 10.%10GG 

1.%10GG 1,146 0,106 0,110 0,106 0,113 0,113 0,103 0,108 0,101 0,088 

2.%10GG 0,305 1,223 0,231 0,222 0,237 0,238 0,217 0,228 0,212 0,185 

3.%10GG 0,336 0,246 1,255 0,246 0,263 0,264 0,242 0,254 0,237 0,207 
4.%10GG 0,379 0,277 0,288 1,278 0,297 0,298 0,273 0,287 0,268 0,235 

5.%10GG 0,421 0,309 0,320 0,310 1,331 0,333 0,305 0,321 0,300 0,264 

6.%10GG 0,460 0,337 0,351 0,340 0,364 1,367 0,336 0,354 0,331 0,291 

7.%10GG 0,613 0,449 0,466 0,452 0,483 0,486 1,445 0,468 0,437 0,384 

8.%10GG 0,663 0,486 0,505 0,491 0,525 0,528 0,484 1,510 0,477 0,419 

9.%10GG 0,879 0,645 0,669 0,649 0,694 0,698 0,640 0,673 1,628 0,552 

10.%10GG 1,644 1,208 1,257 1,222 1,310 1,319 1,210 1,275 1,191 2,047 

Toplam 6,844 5,287 5,450 5,316 5,615 5,645 5,256 5,478 5,181 4,671 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu verileri ile yazarın kendi hesaplamaları 

Özetle, gelir grupları katsayı matrisi ve gelir grupları arası çarpan matrisi 
değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır; 

• Hangi gelir grubunun yaptığı harcama olursa olsun, bu harcama 

üst gelir gruplarında alt gelir gruplarına oranla daha fazla gelir 

artışı gerçekleştirmektedir (Grafik 4-4). Bu durum gelir 

dağılımında süregelen bozukluğun temel açıklayıcılarından biri olarak 
görülmektedir (Rose ve Beamount, 1986a: 17). Lenzen ve Schaeffer 
(2004) Brezilya için yaptıkları çalışmada buldukları benzer sonuçlar 
üzerine, gelirin büyük miktarda çalışanlarca elde edildiğini ancak 
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çoğunlukla zenginler tarafından kazanıldığını ifade etmektedirler. 
Yani hangi gelir grubunda gelir artışı yaşanırsa yaşansın, söz konusu 

gelir artışı üst gelir gruplarına daha fazla yansımaktadır. 

Grafik 4-5’de açıkça görüldüğü üzere tüm gelir gruplarında en yüksek gelir 

artışı l’inci %10’luk gelir grubu hanehalklarının gelirlerindeki artıştan, en düşük 

gelir artışı ise 10’uncu %10’luk gelir grubu hanehalklarının gelirlerindeki artıştan 

kaynaklanmaktadır. 

Grafik 4-5: Gelir Gruplan Arasındaki Katsayı Tablosu (Gelir Gruplarına 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları 

Grafik 4-6’da l’inci %10’luk gelir grubu ve 10’uncu %10’luk gelir 

gruplarının gelir oluşum etkileri karşılaştırılmaktadır. Bu grafikte görüldüğü üzere en 

yoksul gelir grubunun gelirlerindeki artış, en üst gelir grubundaki artışa göre, en üst 

gelir grubu hariç tüm gelir gruplarının gelirlerinde daha yüksek artış oluşturmakta 

hem de tüm gelir gruplarında daha yüksek toplam gelir artışına sebep olmaktadır. 
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Grafik 4-6: l’inci %10 Gelir Grubu ve 10’uncu %10 Gelir Grubu Gelir 

Grupları Arası Çarpanı 

10.%10GG 

1.%10GG 

i 

/ 

İt, 
1 

s s s s 

0 1 2 3 4 5 6 

Toplam 10%10GG ■ 9.%10GG 8.%10GG ■ 7.%10GG IS 6.%10GG 

■ 5.%10GG S 4.%10GG «BT/olOGG «2.%10GG ■ 1.%10GG 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları 

Üst gelir gruplarında oluşan gelir artışlarının alt gelir gruplarında oluşturduğu 
etki çok kısıtlı kalmaktadır. En üst gelir grubu hanehalklarının gelirlerindeki 
1.000 TL tutarındaki bir gelir artışı aynı gelir grubu hanehalklarının gelirlerinde 

toplam 2.047 TL gelir artışı, en yoksul gelir grubunda ise sadece 88 TL gelir artışı 

oluşturmaktadır. Bu sonuç, gelir dağılımını iyileştirmek için öncelikle üst gelir 
gruplarının gelirlerinin iyileştirilmesiyle toplam refah artışının toplumun tüm 

kesimlerine yayılacağını iddia eden damlama teorisinin Türkiye için geçerli 

olmadığını ortaya koymaktadır (Bkz. Kutu 4-3: Damlama Teorisi). Yukarıda sunulan 

çarpan katsayıları Türkiye için daha çok toplanma (trickle up) teorisinin geçerli 

olduğuna işaret etmektedir. Yani, alt gelir gruplarına yapılan transferlerden, tüm gelir 

gruplarındaki haneler doğrudan ve dolaylı olarak yüksek miktarda kazanç 

sağlamaktadır (Rose ve Beamount, 1986b:26). Lenzen ve Schaeffer (2004) 

Brezilya’da gelir dağılımını incelemek için Miyazawa modelini uygulamış ve 

Brezilya’da gelir dağılımında iyileşme sağlanamamış olmasını yukarıda açıklanan 

damlama teorisinin ülkesi için geçerli olmaması ile açıklamıştır. 
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• Alt gelir gruplarına yapılan transferlerden çarpan mekanizması 
sonucunda üst gelir grupları bulundukları gelir grubu (zenginliği) 

arttıkça, artan oranda gelir elde etmektedir. Örneğin, iş yaratma ya da 
vergi reformu gibi bir politikayla ortaya çıkan transfer harcamaları 

2’nci gelir grubunun gelirlerinde 1.000 TL tutarındaki bir gelir artışı 
1 ’inci %10’luk gelir grubunda 106 TL, 8inci, 9’uncu ve 10’uncu 

%10’luk gelir gruplarında ise sırasıyla 486 TL, 645 TL ve 1.208 TL 

gelir artışı ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda, gelir dağılımının 
iyileştirilmesine yönelik yapılan transferlerin etkinliği dolaylı ve 

indirgenmiş etkiler sonucunda azalmaktadır; çünkü gelir grupları 

çarpanları üst gelir grupları için daha yüksektir. Bu durum Türkiye’de 
gelir dağılımının bozukluğunun yapısal bir temelden kaynaklandığını 

göstermektedir. 

• Üst gelir grupları alt gelir gruplarının harcamalarından, alt gelir 
gruplarına oranla daha fazla yararlanmaktadır. Örneğin, alt gelir 
gruplarının tüketimlerinin önemli bir kısmı konut kirasına gitmekte ve 

bu durum üst gelir gruplarının gelirlerini artırmaktadır. 

Geliri etkileyen çarpan sürecini açıklayan bu yöntemde katı bir varsayımla, 
sadece gelir oluşumunun, dağılımının ve harcamanın içsel değişkenleri dikkate 

alınmıştır. Devlet yöntemde dışsal bir değişken olarak alınmaktadır. Bu da özellikle 

çarpan katsayılarının daha düşük olması sonucunu doğurmaktadır. Ancak, gelir 
dağılımı üzerine bir çalışma yapıldığından, katsayıların büyüklüğünden ziyade 

birbirlerine oranlarının dikkate alınması sonuç için yeterli görülmektedir (Rose ve 
Beamount, 1986b: 13). Çalışmada, ayrıca, üst gelir gruplarının ilave tasarrufları ile 

elde edilen ikincil kazanımlar yönteme dahil edilmemektedir. 
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Kutu 4-3: Damlama Teorisi 

Damlama teorisi, bir ekonomideki yüksek gelirli kişilere vergi indirimi 
sağlayarak onların daha fazla kazanmasını sağlamaya dayanmaktadır. Teoriye göre; 
zenginlerden daha az vergi almak üretimi arttıracak ve dolaylı olarak bu durumdan 
fakirler de faydalanacaktır. Thomas Sowell’a göre, damlama teorisi karşıtı bazı 
ekonomistlerin savundukları gibi bu teorinin gerçekleşmesi zenginlere çıkar 
sağlamaktan ziyade, önce işçi kesimine fayda sağlamaktadır. Çünkü teoriye göre, 
zenginler kar etmek için paralarını öncelikli olarak yatırımlara harcamakta ve bu 
yatırımlar sonucunda da yeni iş imkânları oluşarak alt gelir grubundaki insanlar 
doğrudan gelir elde edebilmektedirler. Teoride, söz konusu yatırım aktivitelerinin 
verimli olacağı ve ekonomik büyümeyi canlandırarak, nihayetinde bu kişilerden ve 
yardımcı oldukları insanlardan devletin daha fazla vergi geliri elde edeceği 
varsayılmaktadır. 

Keynezyen yaklaşımın, 1970’lerden itibaren yeni ekonomik krizlerle birlikte 
yerini arz yönlü politikalara bırakmasıyla birlikte, damlama teorisi de ekonomistler 
arasında kabul görmeye başlamıştır. 

Damlama teorisini savunan ekonomistlerden Jude Wanninsky, bu teorinin 
Laffer’in vergi, ekonomik büyüme ve istihdam ile ilgili teorisiyle de uyumlu 
olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği gibi Laffer Eğrisi, yüksek vergi oranlarının 
insanları üretmekten nasıl alıkoyduğunu ve bunun da nasıl daha az istihdama ve 
ekonomide zarara yol açtığını açıklamaktadır. Jude Wanninsky, Laffer’in bu 
savından hareketle arz yönlü politikaları savunmakta ve bu çerçevede, zenginlerden 
alman yüksek vergileri kesmenin daha fazla ekonomik aktiviteyi teşvik edeceği ve 
neticede daha çok ekonomik büyüme sağlayacağını savunmaktadır. 

Damlama teorisini savunan ekonomistler, bu teorinin gelir dağılımı üzerinde 
olumlu etkisinin olduğunu ifade etmektedirler. Aghion, Bolton (1997) üst gelir 
gruplarının artan gelirlerinden sonra oluşacak ekonomik büyümenin orta ve alt gelir 
grubundakilere yansıyacağını, bu sayede daha fazla fırsat eşitliği sağlanacağını, 
damlama sürecinin hızlanarak ekonomideki üretim verimliliğini artıracağını bütün 
bunların sonucunda da gelir dağılımı üzerinde olumlu yansımaların olacağını 
söylemişlerdir. 

Damlama teorisi günümüzde halen tartışılmakla birlikte gücünü kaybetmektedir. 
Obama’mn 2008 başkanlık seçim kampanyasında söylediği “Kalkınmanın damlama 
teorisi bizi başarısızlığa uğratmıştır” sözleri onu başarıya taşımıştır. Bu açıklama ve 
Obama’nm zaferi, bazılarının zengini daha da zenginleştirdiğini söylediği bir 
ekonomik zihniyetin sonunu getiriyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte damlama 
teorisinin ABD ekonomisi için etkin bir politika tercihi olmadığına dair çeşitli 
ampirik çalışmalar da bulunmaktadır. Lan ve Hegii (2009) ABD’de 1967-2001 
yılları için Gini katsayısı ile varlık ve sennaye gelirleri arasında bir ilişki olmadığını 
bularak, ABD’de gelir dağılımında bir damlama etkisinin geçerli olmadığının 
vurgulamaktadır. Ayrıca Rose ve Beaumont (1986a) ve Hewings (2008) üst gelir 
gruplarının alt gelir gruplarına oranla ekonomideki çarpan etkisinden dolayı her 
zaman daha fazla gelir elde ettiği sonucuna ulaşarak, bu teorinin gelir dağılımı 
üzerindeki olumlu etkisi olduğu savını zayıflatmışlardır.  
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4.3.2.3. Çok Sektörlü Gelir Çarpanı Matrisi (KVB Matrisi) 

Sektörel bazda gelir gruplan arasındaki çarpan mekanizması yoluyla gelir 

oluşumu ilişkisini gösteren matris, çok sektörlü gelir çarpanı matrisi olarak 
adlandırılmaktadır. Herhangi bir sektörde bir birimlik toplam talep artışında, her bir 

gelir grubunun doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş gelirinin ne kadar artacağını 

gösteren ve 2006 yılı verilerine dayanılarak hazırlanmış olan çok sektörlü gelir 
çarpanı matrisi Tablo 4-9’da sunulmaktadır. 

Tablo 4-8: Çok Sektörlü Gelir Çarpanı Matrisi (KVB Matrisi) 

Gelir Grupları Tarım Sanayi Hizmetler 

1.%10GG 0,142 0,119 0,103 
2.%10GG 0,304 0,247 0,226 
3.%10GG 0,297 0,273 0,252 
4.%10GG 0,318 0,309 0,284 
5.%10GG 0,326 0,343 0,323 
6.%10GG 0,349 0,370 0,372 
7.%10GG 0,476 0,497 0,476 
8.%10GG 0,500 0,535 0,533 
9.%10GG 0,710 0,708 0,703 
10.%10GG 1,254 1,312 1,387 
TOPLAM 4,675 4,712 4,659 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo 4-9’un verileri incelendiğinde tarım sektörünün talebinde meydana 
gelecek 1.000 TL tutarındaki bir artış en alt gelir grubunun gelirini 142 TL 3’üncü ve 

7’nci %10’luk gelir gruplarının gelirlerini sırasıyla 297 TL ve 476 TL ve üst gelir 
grubunun gelirlerini ise 1.254 TL artırmaktadır. Sanayi sektörünün talebinde 
meydana gelecek 1.000 TL tutarındaki bir artış en alt gelir grubunun gelirini 119 TL, 

3’üncü ve 7’nci %10’luk gelir gruplarının gelirlerini sırasıyla 273 TL ve 497 TL ve 
en üst gelir grubunun gelirlerini ise 1.312 TL artırmaktadır. Hizmetler sektörünün 

nihai talebinde meydana gelecek 1.000 TL tutarındaki bir artış en alt gelir grubunun 
gelirini 103 TL, 3’üncü ve 7’nci %10’luk gelir gruplarının gelirlerini sırasıyla 252 
TL ve 476 TL ve en üst gelir grubunun gelirlerini ise 1.387 TL artırmaktadır. 
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Grafik 4-7: Çok Sektörlü Gelir Çarpanı Yoluyla Sektörel Taleplerin Toplam 
Gelir Üzerindeki Etkisi 

4,720 
4,700 

4,680 

4,660 
4,640 

4,620 

Tarım Sanayi Hizmetler 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo 4-9’un en alt satırı, sektörlerde meydana gelecek toplam talep 
artışlarının hanehalklarımn toplam gelirlerini ne kadar artıracağını göstermektedir. 

Yukarıda verilen Grafik 4-7’de de görüleceği üzere sektörel bazda tüm 

hanehalklarımn toplam gelirlerinin artışı birbirine yakın olmakla birlikte en yüksek 

gelir çarpanı sanayi sektörüne aittir. Sanayi sektörüne yönelik nihai talepte ortaya 
çıkan 1.000 TL tutarındaki bir artış; toplam hanehalkı gelirlerini 4.712 TL artırırken, 

tarım sektöründeki talep artışı toplam geliri 4.675 TL, hizmetler sektöründeki talep 

artışı ise toplam geliri 4.659 TL artırmaktadır. 

Çok sektörlü gelir çarpanı matrisinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

• Grafik 4-8’de görüldüğü üzere, üç sektörde de gelir oluşum 

katsayıları alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına gidildikçe tedrici 
olarak artmaktadır. Yani, bütün sektörlerde sektörel bir talep artışı, 

üst gelir gruplarının daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktadır. 

134 



• Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında hizmetler sektörüne yönelik 
talep artışının alt gelir gruplarında geliri en az, üst gelir grubunda ise 
gelirleri en fazla artıran sektör olduğu görülmektedir. Hizmetler 
sektörünün tüm gelir gruplarının toplam gelirlerinde diğer sektörlere 

göre daha az gelir artışı sağladığı görülmektedir (Grafik 4-7). 

Grafik 4-8: Gelir Gruplarına Göre Çok Sektörlü Gelir Çarpanı 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları 

• Grafik 4-8’de görüleceği üzere, tarım sektörünün, üç sektör içinde alt 

gelir gruplarının oran olarak en fazla gelir elde ettiği ve üst gelir 

gruplarının ise oran olarak en az gelir elde ettiği sektör olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, gelir dağılımını düzeltmeye yönelik en 

uygun sektörün tarım sektörü olduğu değerlendirilmektedir. 

Hizmetler sektörünün ise gelir dağılımını en fazla bozan sektör 

olduğu görülmektedir. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Gelir dağılımı, ekonomik ve sosyal boyutları olan çok yönlü bir konudur. 

Öncelikle, adil gelir dağılımı farklı toplumsal kesimler arasında siyasi, iktisadi ve 

sosyal bakımdan görece daha dengeli bir durum meydana getirdiği için sosyal barışa 
katkı sağlamaktadır. Marjinal fayda yaklaşımına göre de yoksul kişilerin gelirlerinde 

meydana gelecek artışlar daha zengin olanların gelirlerinde meydana gelecek ilave 

artışlara kıyasla daha fazla faydaya yol açmakta, bu nedenle, gelirin yüksek gelirli 
gruplardan düşük gelirli gruplara yeniden dağılımı toplumsal refahı artırmaktadır. 
Bununla birlikte, gelir dağılımında adaletin sağlanması ekonomik ve sosyal kalkınma 

açısından da önemlidir. Çünkü gelir dağılımının daha adil bir hale gelmesi fırsat 

eşitliğini artıracak ve böylece yoksulların gelir elde etme olanaklarını ve yaşam 

standartlarını yükseltecektir. Böylelikle, alt gelir gruplarının beşeri sermayelerinin 

güçlendirilmesi hem bu grupların gelirden daha fazla pay almalarını sağlayacak hem 
de bu grupların ülke kalkınmasına sağladığı katkıyı artıracaktır. 

Gelir dağılımındaki farklılıkları azaltmak amacıyla devlet, öncelikle gelirin 

elde edilme sürecinde aldığı önlemler ile dengesizliğe neden olan asli faktörleri 
değiştirmeye yönelebilmektedir. Devlet, emek faktöründen kaynaklanan eşitsizlikleri 
özellikle alt gelir gruplarının eğitim ve sağlık olanaklarına erişimini sağlamak 
suretiyle gidermeye çalışmaktadır. Servet faktörünün dağılımından kaynaklanan 
eşitsizliğin giderilmesinde ise devlet, servet vergilerine yönelik düzenlemeler 

suretiyle bölüşüm sürecine müdahalelerde bulunabilmektedir. Faktör fiyatları yani 

emeğin ve servetin değerinin belirlenmesi gelirin birinci dağılımını 
şekillendirmektedir. Yani, devlet makroekonomik istikrar ve yaptığı politika 
tercihleri sonucunda faiz oranlarının düşmesini sağlayarak servet gelirlerini 

azaltabilmekte ve benzer şekilde işsizlik oranlarının azaltılması ve işgücünün 

vasfının iyileştirilmesi ile de emeğin değerini artırarak gelir dağılımını 
iyileştirebilmektedir. 
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Gelirin ikinci dağılımında ise kamu hizmetlerinin sunulması ve kamusal 

gelirlerde, özellikle vergilerde yer alan zorlayıcılık unsuru kaynak ve gelir açısından 

önemli bir yeniden dağılım sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmetlerinden 

faydalananlar ile bu hizmetin finansmanını sağlayanların farklı kesimler olması gelir 
transferine neden olmaktadır. Aynı zamanda, farklı gelir düzeylerine yönelik 

vergiler, kişisel harcamalar ve tasarruflar üzerinde etkili olduğundan, artan oranlı 

gelir vergileri kaynak ve gelir dağılımındaki dengesizliğin engellenmesinde araç 
olarak kullanılabilmektedir. Transfer harcamaları ise, farklı gelir gruplarının 

gelirlerinin asgari bir düzeye çıkarılmasında etkili olmaktadır. 

Çalışmada Türkiye’de 1963-2008 yılları arasında yapılmış gelir dağılımı 
çalışmalarının sonuçlarına göre kişisel, sektörel, fonksiyonel gelir dağılımının 
değişimi incelenmiştir. Buna göre özellikle 2001 yılındaki ekonomik krizin ardından 

yakalanan makroekonomik istikrarla birlikte gelir dağılımında kısmi bir iyileşme 
olmakla birlikte gelir dağılımının hala bozuk olduğu görülmektedir. Son dönemdeki 

iyileşmenin kaynakları araştırıldığında özellikle alt gelir gruplarının transfer 
gelirlerinin ve maaş, ücret ve yevmiye gelirlerinin tüm gelir gruplarının toplam 

gelirleri içindeki paylarının arttığı, faiz ve enflasyonun düşmesinin de gelir 
dağılımına olumlu yansıdığı görülmektedir. 

Son dönemde görülen iyileşmeye rağmen, Türkiye gelir adaleti bakımından 
AB ve OECD ülkeleri ile kıyaslandığında en düşük sıralarda yer alan ülkeler 

arasındadır. Gini katsayısı ülkemiz için 2008 yılında 0,41 iken, AB-27’de 0,31 
düzeyindedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en eşitsiz gelir 

dağılımına sahip ülke konumundadır (OECD: 2008:25). Gelir eşitsizliğinin görece 
yüksek olması gelir dağılımının Türkiye’de pek çok çalışmaya konu olmasına neden 

olmuştur. Bu çalışmalarda Türkiye’de gelir dağılımının bozukluğu vurgulanmış ve 
gelir dağılımının iyileştirilmesi için politika önerileri sunulmuştur. Ancak, 
Türkiye’de gelir dağılımının yapısıyla ilgili daha detaylı bilgiler sunacak ve gelir 
grupları arası gelir oluşum ilişkisini inceleyecek çalışmalar yapılmamıştır. 

Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan çalışmanın temel amacı, gelir dağılımının 
yapısının ve hanehalklarmm gelir ve harcamalarının sektörler arası etkileşim 
sonucunda diğer hanehalkı gelirlerini nasıl etkilediğinin ortaya konulmasıdır. Bu 
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kapsamda Girdi-Çıktı tablosu ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) ham verileri 

kullanılarak yüzde 10’luk gelir grupları halinde, hanehalkları arasında gelir oluşum 
ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle Girdi-Çıktı yönteminde çarpan ve gelir çarpanı 
incelenmiş, daha sonra Miyazawa yöntemi uygulanarak gelir grupları arasındaki gelir 
oluşum ilişkisi analiz edilerek herhangi bir gelir grubunun gelirlerinin çeşitli politika 
uygulamaları ile örneğin, vergi indirimi, iş yaratma ya da doğrudan nakit transferi ile 

bir birim artırılmasının tüm gelir gruplarında oluşturacağı etki incelenmiştir. Ayrıca 
sektörel olarak her bir sektörün nihai talebine yönelik artışların hanehalklarmm gelir 
gruplarına göre gelirlerini ne kadar artıracağı hesaplanmıştır. 

Çalışmada veri olarak Erten (2009); tarafından hazırlanmış Sosyal Hesaplar 
Matrisi (SHM) kullanılarak 2006 yılı için, tarım, sanayi ve hizmetler olmak üzere üç 
sektörlü toplulaştırılmış Girdi-Çıktı tablosu ile hanehalklarmm gelir ve tüketimlerini 

yüzde 10’luk gelir gruplarına bölmek üzere 2006 HBA ham verileri kullanılmıştır. 

İlk olarak sektörlerin nihai talebinde bir birimlik bir artış dolayısıyla 
hanehalklarmm gelirlerinin ne kadar artacağı Girdi-Çıktı tablosu kullanılarak 
incelenmiştir. Yapılan çalışmayla basit, toplam, Tip I ve Tip II gelir çarpanları 

hesaplanmıştır. Girdi-Çıktı çarpan analizine göre; tarım, sanayi ve hizmetler 
sektörlerinin nihai talebindeki bir birimlik artışın hanehalklarında gelir oluşturma 
etkisi incelendiğinde, hesaplanan tüm gelir çarpanlarına göre hanehalklarmm 

gelirlerini en fazla sanayi daha sonra tarım daha sonra da hizmetler sektörünün 

artırdığı görülmüştür. 

Daha sonra yüzde 10 Tuk gelir grupları arasında gelir oluşum ilişkisinin 

incelenmesi için Miyazawa yöntemi kullanılmıştır. HBA ham verileri kullanılarak 

yüzde 10 Tuk gelir gruplarının üç sektörlü gelir ve tüketim matrisleri oluşturulmuştur. 

Gelir ve tüketim matrisleri Girdi-Çıktı tablosu iktisadi sınıflama sistemi ile uyumlu 

olarak toplulaştırılmıştır. Gelir ve tüketim matrisleri ile toplulaştırılmış Girdi-Çıktı 

tablosu kullanılarak gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisi analiz edilmiştir. Her bir 

gelir grubunun gelirindeki artış dolayısıyla yapacağı harcamaların sektörler arası 

etkileşim sonucunda diğer gelir gruplarının gelirlerinde oluşturacağı gelir artışının ilk 

olarak doğrudan etkisi ve daha sonra da toplam, yani doğrudan, dolaylı ve 

indirgenmiş etkisi incelenmiştir. 
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Son olarak da gelir grupları arasındaki gelir oluşum ilişkisi sektörel olarak 

incelenmiş, her bir sektörün nihai talebine yönelik artışların hanehalklarının gelir 

gruplarına göre gelirlerini ne kadar artıracağı hesaplanmıştır. 

Miyazawa yöntemi ile yapılan analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Herhangi bir gelir grubuna yapılacak gelir transferinin tüm hanehalklarının 
gelirlerinde oluşturacağı doğrudan etkiyi gösteren tüketim katsayısının; en 

yüksek olduğu gelir grubu en yoksul gelir gnıbu olurken, tüketim katsayısının 

en küçük olduğu gelir grubu ise en zengin gelir grubudur. 

• Üst gelir gruplarında oluşan gelir artışlarının alt gelir gruplarının gelirlerinde 
yaptığı etki çok kısıtlı kalmaktadır. 

• En yoksul gelir grubunun gelirlerindeki artış, en üst gelir grubu hariç tüm 

gelir gruplarının gelirlerinde en üst gelir grubunun oluşturduğu artışa göre 

daha yüksek gelir artışı oluşturmaktadır. Ayrıca, en yoksul gelir grubunun 
gelirindeki artışın tüm gelir gruplarına yaptığı toplam gelir artışı, en üst gelir 
grubunun gelirindeki artışın yaptığından daha yüksek bir toplam artışa sebep 
olmaktadır. 

• Herhangi bir gelir grubundaki gelir artışı gelir gruplarının gelirinde en 
yoksuldan en zengine doğru gittikçe artan bir biçimde artışa yol açmaktadır. 
Bir başka deyişle, herhangi bir gelir grubuna yapılan gelir transferi, her 
halükarda en zengin kesimde daha fazla gelir artışına yol açmaktadır. Alt 

gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru gidildikçe, gelir artışlarının 

dağılımında üst gelir gruplarına doğru bir yığılma olduğu görülmektedir. 

• Gelir gruplan arası gelir oluşum ilişkisi, tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri 

ayrımında incelendiğinde de benzer sonuçlar elde edilmektedir. Tarım, sanayi 
ve hizmetler sektörlerinin nihai talebindeki bir birimlik artış, üç sektörde de 

üst gelir gruplarının daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktadır. 

• Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında hizmetler sektörüne yönelik bir talep 
artışının alt gelir gruplarında geliri en az, üst gelir grubunda ise gelirleri en 
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fazla artıran sektör olduğu görülmektedir. Ayrıca hizmetler sektörünün tüm 

gelir gruplarının toplam gelirlerinde diğer sektörlere göre daha az gelir artışı 

sağladığı da görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı hizmetler sektörünün gelir 
dağılımını en fazla bozan sektör olduğu görülmektedir. 

• Tarım sektörünün, üç sektör içinde alt gelir gruplarının oran olarak en fazla 
gelir elde ettiği ve üst gelir gruplarının ise oran olarak en az gelir elde ettiği 

sektör olduğu görülmektedir. Bu nedenle, gelir dağılımını düzeltmeye yönelik 
en uygun sektörün tarım sektörü olduğu değerlendirilmektedir. 

Tüm bu sonuçlar ışığında yapılan değerlendirme ve öneriler aşağıda 
sunulmaktadır. 

Makroekonomi, vergi ve kayıt dışılıkla ilgili politikalar; 

Gelir grupları arası gelir oluşum ilişkisinde, üst gelir grupları çarpan 
mekanizması sonucunda her halükarda alt gelir gruplarına oranla daha fazla gelir 
elde etmektedir. Bu durum özellikle fiziki ve beşeri sermaye sahipliği ile ilgilidir. Alt 

gelir gruplarına yapılacak transferlerde bile üst gelir grupları daha fazla gelir elde 
etmektedir. Çünkü sermaye ve toprak gibi üretim faktörlerinin sahipliği genellikle üst 

gelir gruplarında olduğu için, yapılan harcamalardan elde edilen gelir en fazla üst 
gelir gruplarında yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda gelir dağılımını alt gelir grupları 

aleyhine bozan yüksek faiz oranlarının düşürülmesi ve enflasyonla mücadele gibi 
makroekonomik politikalara öncelik verilmelidir. 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve büyüme arasındaki ilişki literatürde net 

olarak ortaya konulamamıştır. Bununla birlikte büyüme teorilerinde, büyüme ile 
tasarruflar arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan çalışmada gelir 

dağılımının sektörler arası etkileşim sonucunda gelir ve harcama ilişkisi çerçevesinde 

yapısı incelenmiştir. Yapılan analizlerde alt gelir gruplarına yapılacak transferlerin 

tüm gelir gruplarında diğer gelir gruplarına yapılacak transferlere oranla daha fazla 

gelir oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelir dağılımının iyileştirilmesine yönelik 

önerilen politikalar alt gelir gruplarının beşeri sermayelerinin artırılmasına 

odaklanmaktadır. Bu sayede alt gelir gruplarının da üretkenliğinin, dolayısıyla 
gelirlerinin artması bu gelir gruplarının da tasarruflarını artırabilecektir. Bu sayede 
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uzun vadede tasarruf oranlarının da yükseleceği ve adil gelir dağılımına ve 

büyümeye olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Vergi sistemi gelir dağılımında en önemli araçlardan biridir. Özellikle servet 
üzerinden alınan vergiler servetin yeniden dağılımının sağlanmasında çok etkili bir 

araçtır. Ülkemizde yapılan çalışmalar, vergi sistemimizin gelir dağılımında adaleti 
sağlayıcı bir yapısının olmadığını göstermektedir. Bu kapsamda gelir dağılımının en 

önemli araçlarından biri olan vergi sisteminde, doğrudan vergilerin vergi gelirleri 

içindeki payının artırılması ve artan oranlı vergi sisteminin iyileştirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Vergi sisteminin verimli işlemesini engelleyen kayıt dişilik ülke 

ekonomisinin rekabet edebilirliğini azaltmakta ve özellikle kayıtdışı çalışanların 

ilerleyen yaşlarda emekli aylığı ya da işsizlik sigortası yardımlarına hak 
kazanamaması, kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalması, sağlık 

hizmetlerinden faydalanamaması gibi sebeplerle kayıt dışı çalışanların gelirlerini 

azaltmaktadır. Bu kapsamda kayıt dışı ile mücadele edilmesinin hem vergi gelirlerini 

artıracağı hem de gelir dağılımını iyileştireceği düşünülmektedir. 

Beşeri sermayenin artırılmasına yönelik politikalar; 

Fiziki sermayenin yanı sıra beşeri sermaye de gelir oluşumu ilişkisinde gelir 

grupları arasındaki farklılıklarda önemli rol oynamaktadır. Gelir dağılımının ciddi 

biçimde bozuk olduğu ülkelerde, en yoksul kesimler aynı zamanda, en kısıtlı eğitim 
ve sağlık imkanlarına erişim sağlayabilen kesimlerdir. Bu nedenle bu kesimler, 

vasıfsız işgücü ve genellikle geçici olarak işgücü piyasasına katılmakta ve bu 

özellikleri nedeniyle düşük gelir elde etmektedirler. Bu durum, literatürde “gelir 
dağılımı bozukluğu-vasıfsız işgücü-gelir dağılımı bozukluğu” kısır döngüsü olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, gelir dağılımındaki bozukluğun kalıcı bir şekilde 

azaltılmasının ancak alt gelir gruplarının beşeri sermayelerine yapılacak yatırım ile 

mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumuyla alt gelir gruplarının beşeri 
sermayesinin geliştirilmesi ile birlikte, gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi 
bakımından işsizliğin azaltılması da önemlidir. Bu kapsamda aktif istihdam 
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politikalarıyla özellikle alt gelir gruplarının meslek edindirme programlarıyla 

istihdam edilebilirliklerinin artırılması gerekmektedir. İşsizlik oranlarının azaltılması 
ve bu kesimlerin istihdam edilmesi çok önemli olmakla birlikte, gelir dağılımının 

iyileştirilmesi bakımından asgari ücretin kişilerin aileleri ile birlikte geçimlerini 
sağlayacak bir düzeyde belirlenmesinin ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesinin de 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Alt gelir gruplarının beşeri sermayesinin geliştirilebilmesi bağlamında bu 

grupların kamu hizmetlerine erişiminin artırılması ve kamu transferlerinin bu 
gruplara daha fazla yönlendirilmesi gibi politikalarla desteklenmesi de önemli 

bulunmaktadır. Ayrıca, yaşam boyu elde edilen gelirdeki dalgalanmaların 

düzenlenmesinde ve hastalık, yaşlılık gibi sosyal risklere karşı bireylerin 

korunmasında sosyal güvenlik sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Toplumda yaşlılar, 
özürlüler gibi çalışamayacak durumda olan bazı kesimler ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek yeterli geliri işgücü piyasası aracılığıyla elde edemeyebihnektedir. 
Bu kesimlerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmeleri için sosyal 

transferlere ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan çalışmada ortaya çıkan önemli bir husus 
da alt gelir gruplarına yapılacak bu transferlerden üst gelir gruplarının da ciddi 
oranlarda gelir elde edeceğidir. Özellikle kriz dönemlerinde ekonominin 
canlandırılması amacıyla talep yönlü olarak uygulanan politikalarda alt gelir 

gruplarının gelirlerinin artırılmasına yönelik transferlerin, tüm gelir gruplarında en 
fazla etkiyi oluşturarak, ekonomiyi yeniden canlandıracağı da dikkate alınmalıdır. 

Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerine ilişkin politikalar; 

Tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri bakımından gelir grupları arası gelir 
oluşumu ilişkisinde yukarıda sayılan hususların yansımaları görülmektedir. Alt gelir 
gruplarının harcamaları özellikle gıda ağırlıklı olan tarım sektöründe, üst gelir 
gruplarının harcamaları ise sağlık, eğitim gibi hizmetleri alarak beşeri sermayelerine 
yatırım yaptıkları hizmetler sektöründe yoğunlaşmaktadır. Aynı şekilde üst gelir 
gruplarının gelirleri yüksek nitelik gerektiren yöneticilik, bankacılık gibi sektörlerin 
yer aldığı hizmetler sektöründe, alt gelir gruplarının gelirleri ise vasıfsız işgücü 
gerektiren tarım sektöründe yoğunlaşmaktadır. Yani gelir dağılımında yukarıda 
açıklanan kısır döngü sonucunda alt gelir grupları alt gelir grubu olmaya devam 
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etmektedir. Bu kapsamda özellikle alt gelir gruplarının beşeri sermayesinin 
artırılması sektörler arasındaki gelir eşitsizliğine de azaltıcı bir etki yapacaktır. 

Sanayi sektörü gelir çarpanları analizine ve çok sektörlü gelir çarpanı 
matrisine göre sektördeki talep artışlarında tarım ve hizmetler sektörlerine göre 
hanehalklarında daha fazla gelir artışı sağlamaktadır. Bu kapsamda özellikle sanayi 

sektöründe sigortalı işçi çalıştırma oranlarının da diğer sektörlere göre daha yüksek 

olduğu dikkate alınarak, hanehalklarınm gelirlerini artırmak ve gelir dağılımında 

adaleti sağlamak bakımından sanayi sektörüne de öncelik verilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Girdi-Çıktı Tablosu hazırlanmasına ilişkin politikalar; 

Girdi-Çıktı tabloları ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında 

önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkiye için en son yayımlanan resmi Girdi- 
Çıktı tablosu 2001 yılın aittir. Daha doğru politikalar üretilebilmesi için en güncel 

verilere ihtiyaç duyulması sebebiyle Girdi-Çıktı tablolarının güncellenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Çalışmada kullanılan Miyazawa yöntemi gelir grupları arası g;elir oluşum 

ilişkisinin incelenmesinde kullanıldığı gibi bölgeler arası gelir oluşum ilişkilerinin 

incelenmesinde de kullanılabilmektedir. TÜİK’te bölgesel Girdi-Çıktı tablolarının 
hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu veriler 

hazırlandığında bu çalışmada sunulan yöntem ile bir bölgede oluşturulacak talep 
artışının ya da herhangi bir bölgeye yapılacak gelir transferinin aynı bölge ve diğer 

bölgelerde oluşturacağı gelir artışının hesaplanmasında da kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 

Çalışmada 2006 yılı verileri kullanılmıştır. Girdi-Çıktı analizlerinde 

kullanılan verilerin ait oldukları dönemin genel ekonomik yapısını gösteren bir yıl 
olması; yani, kriz dönemi, öncesi ya da sonrası bir yıl olmaması yapılan analizin 
ülkenin genel durumunu yansıtması açısından önemlidir. Bu çalışmada kullanılan 

2006 yılı verileri, ekonominin oturmuş olduğu, hızlı değişimlerin yaşanmadığı bir yıl 

olması açısından doğru bir tercih olarak görülmektedir. Ancak bilindiği üzere tüm 

dünyada ve Türkiye’de çok ciddi bir küresel ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu 

143 



çerçevede yeni yayımlanacak Girdi-Çıktı tabloları ile bu çalışmada yapılan 

analizlerin tekrarı, ekonominin değişen yapısının incelenmesi açısından gerekli 

görülmektedir. 

TC. Kalkınma Bakanlığı 
Kütüphane ve Dokümantasyon 

Şube Müdürlüğü 



EKLER 

EK 1. Sosyal Hesaplar Matrisi, Erten (2009) 

Kaynak: Erten (2009) 



EK 2. 2002 Girdi-Çıktı Tablosu Çarpanları 

Sektör 
kodu Sektör 

Besleme 

etkisi 
Uyarma 

etkisi 

Basit 
gelir 

çarpanı 

Tip I -
gelir 

çarpanı 

Toplam 
gelir 

çarpanı 

Tip 11 -
gelir 

çarpanı 

01 
Tarım, avcılık ve ilgili hizmet 
faaliyetleri 1,664 3,089 0,114 1,193 0,118 1,231 

02 
Ormancılık, tomrukçuluk ve ilgili 
hizmet faaliyetleri 1,283 1,369 0,000 0,002 0,003 0,035 

05 

Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme 
çiftliklerinin işletilmesi ve balıkçılıkla 
ilgili hizmetler 1,487 1,037 0,002 0,028 0,005 0,057 

10 
Maden kömürü, linyit ve turba 
çıkarımı 1,765 1,353 0,000 0,001 0,004 0,046 

11 

Tetkik ve arama hariç, ham petrol ve 
doğalgaz çıkarımı ve bunlarla ilgili 
hizmet faaliyetleri 1,564 3,581 0,001 0,006 0,005 0,047 

13 Metal cevheri madenciliği 2,165 1,315 0,001 0,002 0,006 0,058 
14 Taşocakçılığı ve diğer madencilik 1,960 1,964 0,001 0,008 0,005 0,055 
15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 2,450 2,149 0,049 0,664 0,055 0,573 
16 Tütün ürünleri imalatı 2,399 1,073 0,026 0,251 0,032 0,332 
17 Tekstil ürünleri imalatı 2,782 3,296 0,008 0,085 0,014 0,150 

18 
Giyim eşyası imalatı; kürkün 
işlenmesi ve boyanması 2,843 1,253 0,005 0,041 0,012 0,122 

19 

Derinin tabaklanması, işlenmesi; 
bavul, el çantası, saraçlık, koşum 
takımı ve ayakkabı imalatı 2,829 1,501 0,010 0,107 0,016 0,170 

20 

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç); hasır ve buna benzer, 
örülerek yapılan maddelerin imalatı 2,615 1,536 0,002 0,020 0,008 0,079 

21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 2,688 3,546 0,002 0,015 0,008 0,085 

22 
Basım ve yayım; plak, kaset v.b. 
kayıtlı medyanın çoğaltılması 2,438 1,554 0,001 0,012 0,007 0,070 

23 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 2,415 2,686 0,001 0,035 0,006 0,068 

24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2,567 6,312 0,005 0,038 0,011 0,112 
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 2,738 2,593 0,002 0,023 0,008 0,089 

26 
Metalik olmayan diğer mineral 
ürünlerin imalatı 2,359 2,306 0,001 0,006 0,006 0,064 

27 Ana metal sanayii 2,960 7,321 0,001 0,008 0,007 0,077 

28 
Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya 
sanayii 2,794 2,144 0,001 0,008 0,007 0,075 

29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 2,569 2,321 0,001 0,007 0,007 0,071 

30 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem 
makineleri imalatı 2,336 1,227 0,001 0,006 0,006 0,065 

31 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazların 
imalatı 2,772 2,003 0,001 0,009 0,007 0,076 

32 
Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları imalatı 3,142 2,540 0,001 0,014 0,008 0,087 

33 
Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler 
ile saat imalatı 2,755 1,308 0,001 0,008 0,007 0,077 

34 
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı- 
römork imalatı 2,994 1,926 0,001 0,008 0,008 0,080 

35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 2,295 1,280 0,001 0,003 0,006 0,061 
36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 2,930 1,202 0,001 0,016 0,008 0,084 
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EK 2. Girdi-Çıktı Tablosu Çarpanları (Devamı) 

Sektör 
kodu Sektör 

Besleme 
etkisi 

Uyarma 
etkisi 

Basit 

gelir 
çarpanı 

Tip I -
gelir 

çarpanı 

Toplam 
gelir 

çarpıanı 

Tip II -
gelir 

çarpanı 

37 Yeniden değerlendirme 2,946 1,027 0,001 0,021 0.008 0,081 

40 
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su 
üretimi ve dağıtımı 2,558 5,184 0,001 0,008 0.006 0,066 

41 
Suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması 1,453 1,267 0,000 0,002 0,004 0,037 

45 İnşaat 2,295 1,349 0,001 0,005 0,006 0,060 

50 

Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin 
satışı, bakımı ve onarımı; motorlu 
taşıt yakıtının perakende satışı 1,934 2,501 0,001 0,008 0,005 0,054 

51 

Motorlu taşıtlar ve motosikletler 
dışında kalan toptan ticaret ve ticaret 
komisyonculuğu 1,836 4,442 0,001 0,010 0,005 0,057 

52 

Motorlu taşıtlar ve motosikletler 
dışında kalan perakende ticaret, 
kişisel ve ev eşyalarının tamiri 1,633 3,151 0,002 0,013 0,005 0,055 

55 Oteller ve lokantalar 2,107 1,533 0,017 0,129 0,022 0,227 

60 
Kara taşımacılığı ve boru hattıyla 
taşımacılık 1,847 4,720 0,001 0,005 0,005 0,049 

61 Su yolu taşımacılığı 1,799 1,900 0,001 0,012 0,005 0,055 
62 Havayolu taşımacılığı 2,270 1,277 0,001 0,017 0,006 0,068 

63 

Destekleyici ve yardımcı ulaştırma 
faaliyetleri; seyahat acentelerinin 
faaliyetleri 2,028 3,009 0,001 0,010 0,006 0,060 

64 Posta ve telekomünikasyon 1,928 1,949 0,001 0,003 0,005 0,050 

65 
Sigorta ve emeklilik fonları hariç, 
mali aracı kuruluşların faaliyetleri 1,654 3,968 0,000 0,002. 0,004 0,043 

66 

Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta 
ve emeklilik fonları ile ilgili 
faaliyetler 1,668 1,225 0,000 0,002 0,004 0,043 

67 
Mali aracı kuruluşlara yardımcı 
faaliyetler 2,074 1,317 0,001 0,029 0,005 0,055 

70 Gayrimenkul faaliyetleri 1,461 2,114 0,001 0,049 0,004 0,045 

71 
Operatörsüz makine ve teçhizat ile 
kişisel ve ev eşyalarının kiralanması 1,920 1,176 0,001 0,008 0,005 0,054 

72 Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 1,732 1,219 0,001 0,005 0,004 0,046 
73 Araştırma ve geliştirme hizmetleri 2,557 1,537 0,010 0,064 0,016 0,163 
74 Diğer iş faaliyetleri 1,814 4,057 0,001 0,013 0,005 0,056 

75 
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu 
sosyal güvenlik 1,840 1,014 0,002 0,003 0,006 0,063 

80 Eğitim hizmetleri 1,448 1,109 0,001 0,001 0,004 0,040 
85 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 2,009 1,090 0,002 0,007 0,007 0,070 

90 

Kanalizasyon, çöp ve atıkların 
toplanması, hıfzıssıhha ve benzeri 
hizmetler 2,060 1,241 0,001 0,006 0,005 0,057 

91 
Başka yerde sınıflandırılmamış üye 
olunan kuruluşların faaliyetleri 1,863 1,315 0,001 0,002 0,005 0,053 

92 
Eğlence, dinlenme, kültür ve sporla 
ilgili faaliyetler 1,913 1,586 0,001 0,003 0,005 0,054 

93 Diğer hizmet faaliyetleri 1,920 1,064 0,001 0,008 0,005 0,052 
95 Evlerde yaptırılan hizmet işleri 1,000 1,000 0,000 0,000 0,002 0,023 

Kaynak: 2002 yılı Girdi-Çıktı Tablosu ile yazarın kendi hesaplamaları. 
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EK 3. 2006 - 2008 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketinde Hanehalkı Yıllık 
Kullanılabilir Net Gelirin Hesaplanması 

1) Maaş, ücret veya yevmiye net nakdi geliri 
2) Maaş, ücret veya yevmiye ayni geliri 
3) Maaş, ücret veya yevmiye toplam net geliri (l)+(2) 
4) Müteşebbis net nakdi geliri (Tarım / Tarım dışı) 
5) Müteşebbis ayni geliri (Tarım / Tarım dışı) 
6) Müteşebbis toplam net geliri (Tarım / Tarım dışı) (4)+(5) 
7) Gayrimenkul net nakdi geliri 
8) Gayrimenkul ayni geliri 
9) Gayrimenkul toplam net geliri (7)+(8) 
10) Menkul Kıymet geliri 
11) İşsizlik ödenekleri 
12) Emekli maaşı 
13) Yaşlılık maaşı 
14) İsteğe bağlı emeklilik 
15) Dul/yetim maaşı 
16) Ölüm tazminatı 
17) Hastalık yardımı 
18) Sakatlık aylığı 
19) Malullük aylığı 
20) Gazilik aylığı 
21) Eğitim ile ilgili karşılıksız burs ve bağışlar 
22) Aile ve çocuk yardımları 
23) Konut yardımları 
24) Diğer sosyal yardımlar 
25)Sosyal transferler (11+12+13+14+15+16+17+ 18+19+20+21+22+23+24) 
26) 15 yaşından küçük fertlerin gelirleri 
27) Haneler arası transferler (alman) (Nafaka dahil) 
28) Hanenin kendi tüketimi için ürettiği ürünlerin değeri 
29) İzafi kira geliri (Yıllık) 
30) Haneler arası transferler (verilen) (Nafaka dahil) 
31) Ödenen vergiler (varlık, kira, motorlu taşıt, vb.) ve sosyal güvenlik primleri 
32) Hanehalkı yıllık kullanılabilir net geliri (3+6+9+10+25+26+27+28+29)-(30+31) 
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EK 4. Ana Ekonomik Sınıflamaların İlişki Ağı 

□ünya 

COFOG 

AB 

Kaynak: TÜİK, MİNTEMUR, 1. Ekonomik ve sosyal sınıflamalar, 23-25 Ocak 2008, Ulusal 
Sınıflandırma Komitesi Eğitimi Sunuşu, bilgi için bkz. http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS 
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EK 5. Miyazawa Yönteminin Analitik Gösterimi 

Miyazawa yönteminde endüstriler arası ilişkinin incelenmesinde katma değer 
sektörü bir yandan n adet sektöre bölünürken bir yandan da satır boyunca r adet gelir 

grubuna bölünmüştür. Ykj, k’ıncı grubunj’inci sektörden kazandığı geliri Ykj (j=l 
n; k=l r), gelir dağılımının en genel şekliyle izlediği yolun 
(oluşumunun-davranışınm) gösterildiği r x n gelir-oluşum matrisini ifade etmektedir. 
Bu gelir dağılımı oluşumunda Cik, i’inci malın k’ıncı gelir grubu tarafından 
tüketildiğini gösteren (i=l ,..., n ; k=l ,..., r) matris olarak tanımlanmaktadır. Modelin 
katsayıları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir19 

Şekil: Miyazawa Çerçevesi 

Sektörler n r 

1 / 

2 

■ 

n 
aij cik 

11 

■1 Vkj 

i,j = 1 , 2 , ...,n 
k =1,2, ....r (nr) 

Burada; 

A = n x n ara girdi katsayıları matrisini: aij = xij / Xj, 

19 Miyazawa (1976) orijinal metinde bu bölüme kadar kullanılmakta olan Girdi-Çıktı genel 
gösterimlerinden farklı kısaltmalar kullandığı için bu bölümde Miyazawa’mn orijinal 
gösterimleri açıklanacak ve kullanılacaktır. 
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V = r x n katma değer oranları matrisini: vkj=Ykj/Xj, 

C = n x r tüketim katsayıları matrisini: Cik = Cjk / Yk, 

Xj = j’inci sektörün çıktısını, 

Yk = k’ıncı gelir grubunun gelirini 

göstermektedir. 

Modelde ayrıca; 

X = bir çıktı sütun vektörünü, 

fc = bir tüketim talebinin sütun vektörünü göstermekte ve 

f = tüketim dışındaki nihai talebi gösteren bir sütun vektör olarak alınmaktadır. 

Tüketimi içsel bir değişken olarak aldığımızda, Girdi-Çıktı sistemi aşağıdaki gibi 

gösterilebilir: 

X = AX + fc + f. (1) 

Standart bir Girdi-Çıktı analizinde yer alan F’yi f ve fc toplamı olarak alırsak, fc 
burada içsel bir değişken olmakta ve 4. bölümde türetilmiş (7) nolu eşitliğin 
Miyazawa formülizasyonundaki (2) numaralı aşağıdaki sonucu elde edilmektedir. 

X = [I-A]'1 {fc+ f} (2) 

Tüketim talebi fc’yi içsel bir değişken, hanehalkını kurgusal bir üretim faktörü yerine 
ayrı bir karar-alıcı birim olarak alırsak, bölünmüş bir tüketim fonksiyonunun da 
tanımlanması gerekmektedir. 

Bu modelde kullanılacak tüketim fonksiyonu aşağıda (3) gösterilmektedir: 

fc = CVX = Tk=t(cW *(k)X)= lUı cikVkjXj (3) 

Burada c(k) = (cık, c2k, ..., cnk) bir sütun vektör ve v(k)= (vkı, vk2, ..., vkn) de bir satır 
vektördür. Eğer tüketim fonksiyonumuza homojen olmayan terimler veya dışsal 

elementler eklersek C, tüketim katsayıları matrisi olur ve bu durumda f ye homojen 
olmayan terimleri ekleyebiliriz. (3) nolu denklemi (1) nolu denklemede yerine 
koyarsak, (4) nolu denklemi elde ederiz. 
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X = AX + CVX + f (4) 

(4) nolu denklemi X için çözersek aşağıdaki alternatif çözümlere ulaşabiliriz. 

X = [I-A-CV]"1 f (i) 

= B[I-CVB]_1 f (ii) 

= B[I+ CKVB] f (iii) (5) 

Burada B=[I-A]"' Leontief ters matris çarpanıdır20. 

(5) nolu eşitlikteki ilk gösterim (i) bize endüstriler arası ve indirgenmiş tüketim 
faaliyetleri yoluyla toplam talebin çıktı üzerindeki tüm etkilerini göstermektedir. 

Eşitlikteki birinci gösterim (i) ikinci gösterim (ii)’ye dönüştürülebilir. Bu, “Orijinal 
Leontief tersi” olarak adlandırılan B nin [I - CVB]"1 ile sağdan çarpılması ile yapılır. 

Dönüşüm aşağıdaki gibidir: 

[I-A-CV]'1 = [ (I-CV(I-A)'1} (I-A)]'1 

= (I-A)'1 [I-CVB]'1 (6) 

= B[I-CVB]_1 

Ters [I-CVB]'1 matrisini, altbileşen ters matris olarak adlandırabiliriz. Bu ters matris 
içsel değişkenlerin her bir gelir grubunun tüketim harcamalarına etkisini 

göstermektedir. (5) nolu eşitlikteki (ii) numaralı gösterimin avantajı, içsel tüketim 

faaliyetinin ters yansımasını üretim aktivitesinin ters yansımasından ayırabilmesidir. 

Ayrıca, böyle kolay hesaplanabilir bir formülün geliştirilmesi, gelir grupları arası 
faaliyetlerin teorik tarafını anlamak için yararlıdır. Böyle bir ayrım (i) nolu eşitlikte 
ise yapılamamaktadır. 

VBC = L =(lkv) k= 1, ..., r 

K = (I-L)'1=(kkv) v= 1,...,r 

L ve K’yı yukarıdaki şekilde yazdığımızda aşağıdaki (7) nolu denkleme ulaşabiliriz. 

20 B=[I-A]_1 Leontief ters matris çarpanı geleneksel Girdi-Çıktı çözümlemesinde ve bölüm., da L 
olarak tanımlanmaktadır, ancak Miyazawa L’yi başka bir gösterim için kullandığından burada B 
olarak ifade edilmektedir. 

152 



B[I-CVB]'' = B[I+CKVB]. (7) 

n x n altbileşen ters [I-CVB]'1 matrisinin, matrisin tersini almadan, büyüklüğü rxr 
olan gelir gruplan arası gelir çarpanı K’yı kullanarak elde edebileceğimizi, (5)’teki 
(iii)’ncü gösterimden çıkartabilmekteyiz. 

Gelir-Grupları-Arası Çarpanları 

Bu bölümde K ve L matrislerinin üretilmesi ilerleme süreciyle gösterilecektir. 

(7)’deki (iii) eşitliğinin ispatı aynı zamanda müdahalelerle başlayan ilerleme 
(propagation) süreci kullanılarak da yapılabilir. Bu yöntem aynı zamanda K ve L 
matrislerinin ekonomik anlamlarını da açıklamaya yardımcı olmaktadır. 

İlerleme sürecinin sayısal bir dönemini göstermek için m ’yi kullanırsak, 

Sonuç yine (7) nolu eşitliği sağlamaktadır. 

Çok Sektörlü Gelir Çarpanı 

Çok sektörlü gelir çarpanı bize her bir gelir grubunun toplam (direkt, dolaylı 

ve indirgenmiş) gelirinin, her hangi bir sektördeki bir birimlik toplam talep artışında 
ne kadar artacağını göstermektedir. Çok sektörlü gelir çarpanını bulmak üzere 

X, = Bf 

Xm = BCVXm.ı (m >2) (8) 

Elde ederiz buradan, 

Xm = (BCVf1 Bf = BC(VBCf2 VBf 

= BCL m’2 VBf olur. (9) 

Sonuç olarak, 

(10) 

Böylelikle, eğer : terimi (örneğin: (Z^=0 Lm) yakınsıyor ise, 

X = B[I + C (I - L )_1 VB]f 

= B[I + CKVB]f dir. (11) 
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öncelikle denge çıktısını kullanarak denge gelirini elde etmek gerekmektedir. Denge 

geliri ve denge çıktısı arasındaki ilişki (12) numaralı eşitlikte görüldüğü gibidir. 

Y = VX (12) 

(5) nolu eşitliğin (iii)’ncü gösterimini (12) nolu eşitlikte yerine koyarsak, gelir 
denklemi aşağıdaki gibi olur: 

Y = VB[I + CKVBJf 

= [I + VBCKJVBf 

= [I + LKJVBf, (13) 

burada I + LK = K çünkü [I - L] K = I ‘dır, sonuç olarak; 

Y = KVBf (13) 

elde edilir. 

(13) nolu eşitliği doğrulamak üzere fnin ilerleme sürecinden hareket edilirse 

(Parantez içindeki m ilerleme sürecinin her bir safhasını göstermektedir.) (14) nolu 

eşitliğe ulaşılabilir. 

Y(l) =VX(1) = VBf 

Y(m) = VX(m) = VBCY(m-1) (14) 

= LY(m-l) = Lm-1 Y(l). m>2için 

Bu da gelirin seri dağılımının aşağıdaki gibi oluşmasını sağlamaktadır. 

Y = I- =l Y(m) = Y(1)+ LY(i)+ L2Y(i) + L3Y(1) +... 

= [I + L + L2 + L3 +...]Y(1). (15) 

Dolayısıyla, eğer Lm terimi yakınsak ise aşağıdaki gelir oluşumunun temel eşitliğini 
elde ederiz. 

Y = [I-L]"1 VBF 

= KVBF. (15) 
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r x n büyüklüğündeki KVB, çok sektörlü gelir çarpanı matrisidir, ya da diğer bir 

ifadeyle gelir oluşumu çarpanları matrisidir. KVB matrisi her bir gelir grubunun 

toplam her hangi bir sektördeki bir birimlik toplam talep artışında ne kadar artacağını 

göstermektedir. 
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EK 6. Erten (2009)’da Kullanılan Girdi-Çıktı Tablosu Serisi Oluşturma 
Yöntemi 

Erten (2009) çalışmasında, özgün bir yöntem geliştirilerek 1998 ve 2002 yılı 
girdi-çıktı tabloları bir arada kullanılmakta ve 1998 ile 2002 yılları arasında yaşanan 

dinamik değişim süreci çeşitli varsayımlar altında ileriye doğru da yürütülerek 
ekonomik dinamiklerde meydana gelen değişiklikleri daha doğru bir şekilde 

yansıtabilme gücüne sahip, 1998 - 2006 dönemini kapsayan, yeni milli gelir serisi ve 

kamu kesimi genel dengesiyle tam uyumlu bir 9 sektörlü girdi-çıktı tablosu serisi 

oluşturulmaktadır. 

Erten (2009) tarafından kullanılan yöntemin temel çerçevesi aşağıda adım 

adım özetlenmiştir: 

1. 1998 ve 2002 Yılı Girdi-Çıktı Tablolarının Uyumlaştırılması: 1998 
ve 2002 yılı girdi-çıktı tabloları TÜİK tarafından ESA 95’te yer alan tanım ve 
kavramlara göre temel fiyatlarla hazırlanmış olan ilk tablolardır. İki farklı 
girdi-çıktı tablosunun bir arada kullanılabilmesi için temel yöntem ve 

sınıflandırmalar açısından uyumlu olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, 1998 ve 
2002 yılı girdi-çıktı tabloları öncelikle çalışmada kullanılan tanıma göre 9 

sektörlü olarak toplulaştınlmıştır. Daha sonra da iki tablo arasında görülen bazı 

küçük tanımsal uyumsuzlukları gidermek için uyarlamalar yapılmıştır. 

2. Toplam Katma Değer / Üretim Oranlarının Tahmin Edilmesi: 
1998 ve 2002 yılları girdi-çıktı tabloları üzerinden sektörel bazda (üretim 
üzerinde kalan vergiler dâhil) toplam katma değerin toplam üretime oranı 

hesaplanabilmektedir. Toplam katma değerle toplam üretim arasındaki fark ise 

temel fiyatlarla toplam ara girdi kullanımı miktarını vermektedir. Ancak, ara 
yıllar için de sektörel toplam katma değer / toplam üretim oranlarının tahmin 
edilmesi gerekmektedir. Toplam katma değer / toplam üretim oranlarının yıllar 
bazında tahmin edilmesi için tanım gereği 0 ile 1 arasında değerler bulmayı 

garanti altına alan logit fonksiyonu kullanılmıştır. Logit fonksiyonu: 
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/ 

L = İn 
P (D 

1 -P. 

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada P, tahmin edilmek istenen oran olup tanım 
gereği L’nin bütün değerleri için 0 ile 1 aralığında değerler almaktadır. 
Dolayısıyla, L için Türkiye ekonomisindeki dinamik değişim sürecini ve kriz 

yıllarındaki kırılmaları parçalı bir fonksiyon yapısı 1998 ve 2002 yılı girdi-çıktı 
tablolarından hesaplanan sektörel katma değer / üretim oranlarıyla birlikte 

kullanılarak her bir yıl ve sektör için toplam katma değer / üretim oranları 
tahmin edilmiştir. L için seçilen zamana bağlı parçalı fonksiyon yapısı 

belirlenirken İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 500 büyük şirkette 
net katma değer / toplam aktifler oranının yıllara göre değişim eğilimi gösterge 
niteliğinde kullanılmış olup, belirlenen fonksiyon yapısı aşağıdaki gibidir: 

L = 

, (?-6)2 
a + b' ,(9/8) , t — 3 için 

, (t-4)2 
ü + b‘ ,(2/3) , t = l için 

, (t- 4)2 
a + b‘ ,(3/2) , t = 8 için 

L it-4)2 a + b  , geri kalan t için 

(2) 

3. Dış Ticarete İlişkin Büyüklüklerin Sektörel Dağılımının Tahmin 
Edilmesi: Yıllara göre mal ihracatı ve ithalatı TÜİK tarafından sektör bazında 
yayınlanmaktadır. Bu istatistiklerde yer alan miktarlar öncelikle burada 
kullanılan sektörel tanıma uygun olarak dokuz sektör altında toplulaştırılmıştır. 

Hizmet ihracat ve ithalatının sektörel dağılımı ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan ödemeler dengesi istatistiklerinden 
alınmıştır. Ancak, yeni milli gelir serisi serbest bölgelerde yapılan ihracat ve 

ithalat faaliyetlerini yurtiçi faaliyetler olarak kapsamaktadır. Bu nedenle Dış 

Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından hazırlanan serbest bölgelerin ticari 

faaliyetlerine ilişkin istatistikler de kullanılarak serbest bölgelerden yurt dışına 

ihraç edilen miktarlar ihracat rakamlarına eklenmiş, yurtiçinden serbest 

bölgelere ihraç edilen miktarlar ise ihracat rakamlarından çıkarılmıştır. Benzer 
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şekilde serbest bölgeler tarafından yurt dışından yapılan ithalat miktarları 

ithalat rakamlarına eklenmiş serbest bölgelerden yurtiçinde yerleşikler 

tarafından yapılan ithalat miktarları ise ithalat rakamlarından çıkarılmıştır. 
Dolar bazında bulunan tutarlar her yılın ortalama dolar kuru kullanılarak TL’ye 

dönüştürülmüş, daha sonra da sektörel alt dağılım oranları değişmeksizin 

toplam rakamlar yeni milli gelir serisindeki rakamlara eşit olacak şekilde 

uyumlaştırılmıştır. 

4. Dolaylı Vergilerin Ekonomik ve Sektörel Dağılımının Tahmin 

Edilmesi: 1998 ve 2002 yılı net vergi matrislerinden vergilerin alt dağılım 
oranları (üretim ve nihai kullanım üzerinde kalma ve sektörel ayrım bazında) 

toplamları l’e eşit olacak şekilde hesaplanmıştır. Ara yıllar içinse 1998 ve 

2002 yılları arasındaki değişim eğiliminin daha sonra da devam ettiği 
varsayılmış, bir başka ifadeyle bu eğilim ileriye doğru yürütülmüştür. Aynen 

toplam katma değer / toplam üretim oranlarının yıllar bazında tahmin 
edilmesinde yapıldığı gibi burada da logit fonksiyonu kullanılmış ancak burada 

eğilimin sadece zamana bağlı olduğu düşünüldüğünden L fonksiyonu zamana 
bağlı doğrusal bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır: 

Vergilerin alt dağılım oranlarının toplamının bire eşit olmasını sağlamak 
amacıyla da yukarıdaki fonksiyon aşağıda gösterilen yapı içerisinde 
kullanılmıştır: 

Burada, Aü, ise yıllar ve vergi türüne göre alt dağılım oranlarını göstermekte 

olup ]rA„. =1 özelliği sağlanmaktadır. 

Edilmesi: Katma değerin sektörel dağılımı hesaplanırken öncelikle DPT 

L = a + b-t (3) 

1 

(4) 

5. Katma Değerin ve Diğer Akımların Sektörel Dağılımının Tahmin 
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tanımlı kamu kesimi genel dengesinden hareketle kamu hizmetleri sektörünün 

katma değerinin düzeyi hesaplanmış, daha sonra da geri kalan katma değer 

tutarı yeni milli gelir serisinde yer alan kamu hizmetleri sektörü dışındaki 
sektörlerin katma değerinin dağılım oranlarına uygun olarak diğer sektörlere 

dağıtılmıştır. Bu şekilde hesaplanan katma değer düzeyleriyle daha önce 
hesaplanan toplam katma değer üretim miktarları kullanılarak her bir sektörün 

üretim sürecinde kullandığı ara girdilerin toplam düzeyi hesaplanmış 

olmaktadır. Ara girdi kullanımının her bir sektör ve yıl için alt dağılımının 
tahmin edilmesinde de aynen vergilerde olduğu gibi sadece zamana bağlı logit 

fonksiyonu yapısı kullanılmıştır. Böylece girdi-çıktı tablosu serisinin 
sütunlarının oluşturulması tamamlanmış olmaktadır. İhracat dışında kalan nihai 

kullanım unsurlarının sektörel dağılımının tahmin edilmesinde de öncelikli 
olarak aynen vergilerde kullanılan yöntem kullanılmıştır. 

6. Girdi-Çıktı Bloğunun Dengeye Getirilmesi: Böylece, girdi-çıktı 

tablosu serisinin satırları da tamamlanmış olmaktadır. Ancak, kuşkusuz, bu 

şekilde oluşturulan girdi-çıktı tablosu otomatik olarak dengede 
olmayacağından tablonun dengeye gelmesi için son bir uyarlama daha yapmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede, tahmin edilen ara girdi miktarlarının, tahmin 

edilen nihai kullanım unsurlarına göre ekonomideki gerçek durumu daha fazla 

yansıtma gücüne sahip olduğu düşünüldüğünden, dönüştürülmüş RA S yöntemi 
sadece nihai kullanım unsurlarının sektörel alt dağılımlarının tablo dengeye 
gelene kadar değişmesini sağlayacak şekilde kullanılmıştır. 
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EK 7. Türkiye’nin İktisadi Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 

KOD Düzev 1 Düzev 2 Düzey 3 
TRİ İstanbul 
TRİO İstanbul 
TR100 İstanbul 

TR2 Batı Marmara 
TR21 

TR211 
Tekirdağ 

Tekirdağ 
TR212 Edime 
TR213 Kırklareli 
TR22 Balıkesir 
TR221 Balıkesir 
TR222 Çanakkale 
TR3 
TR31 

Ege 
İzmir 

TR310 İzmir 
TR32 Aydın 
TR321 Aydın 
TR322 Denizli 

TR323 Muğla 
TR33 Manisa 
TR331 Manisa 

TR332 Afyon 
TR333 Kütahya 
TR334 Uşak 
TR4 Doğu Marmara 
TR41 Bursa 

TR411 Bursa 

TR412 Eskişehir 
TR413 Bilecik 
TR42 
TR421 

Kocaeli 
Kocaeli 

TR422 Sakarya 
TR423 Düzce 

TR424 Bolu 

TR425 Yalova 

TR5 Batı Anadolu 
TR51 Ankara 

TR510 Ankara 

TR52 
TR521 

Konya 
Konya 

TR522 Karaman 

TR6 Akdeniz 
TR61 

TR611 
Antalya 

Antalya 
TR612 İsparta 
TR613 Burdur 

TR62 Adana 
TR621 Adana 

TR622 Mersin 

TR63 Hatay 
TR631 Hatay 
TR632 Kahramanmaraş 
TR633 Osmaniye 
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EK 7. Türkiye’nin İktisadi Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) (Devamı) 
KOD 

Düzev 1 Düzey 2 Düzey 3 
TR7 Orta Anadolu 

TR71 Kırıkkale 

TR711 Kırıkkale 

TR712 Aksaray 
TR713 Niğde 
TR714 Nevşehir 
TR715 Kırşehir 
TR72 Orta Anadolu Kayseri 
TR721 Kayseri 
TR722 Sivas 
TR723 Yozgat 
TRC 
TRC1 Güneydoğu Anadolu Gaziantep 
TRC 11 Gaziantep 
TRC 12 Adıyaman 
TRC 13 Kilis 

TRC2 Şanlıurfa 
TRC21 Şanlıurfa 
TRC22 Diyarbakır 
TRC3 Mardin 
TRC31 Mardin 
TRC32 Batman 

TRC33 Şımak 
TRC34 Siirt 
TR8 Batı Karadeniz 
TR81 Zonguldak 
TR811 Zonguldak 
TR812 Karabük 
TR813 Bartın 

TR82 Kastamonu 
TR821 Kastamonu 
TR822 Çankırı 
TR823 Sinop 
TR83 Samsun 
TR831 Samsun 

TR832 Tokat 
TR833 Çorum 
TR834 Amasya 
TR9 Doğu Karadeniz 
TR90 Trabzon 
TR901 Trabzon 
TR902 Ordu 
TR903 Giresun 
TR904 Rize 
TR905 Artvin 
TR906 Gümüşhane 
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EK 7. Türkiye’nin İktisadi Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) (Devamı) 

KOD Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 
TRA 

TRA1 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum 

TRA11 Erzurum 

TRA12 Erzincan 

TRA 13 Bayburt 
TRA2 Ağrı 
TRA21 Ağrı 
TRA22 Kars 

TRA23 İğdır 

TRA24 Ardahan 

TRB 

TRB1 Ortadoğu Anadolu Malatya 
TRB 11 Malatya 

TRB12 Elazığ 
TRB 13 Bingöl 
TRB 14 Tunceli 

TRB2 Van 

TRB21 Van 

TRB22 Muş 
TRB23 Bitlis 

TRB24 Hakkari 

Kaynak: 28.8.2002 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı Kararnamenin Eki: I Sayılı Cetvel 
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EK 8. Küresel Gelir Eşitsizliği (2009) 

Ülkenin Gelir 
Grubu 

Toplam 
Nüfus 

(Milyon) 

Nüfus 

Payı 
(%) 

Toplam 
GSMH 

(Milyon Dolar) 

Gelir 

Payı 
(%) 

Kişi Başına 
GSMH 

(Milyon Dolar) 
Düşük Gelir 846 12,5 429.718 0,7 512 

Alt Orta Gelir 3,810 56,3 8.812.199 15,1 2.316 

Üst Orta Gelir 1.001 14,8 7.297.240 12,5 7.495 

Üst Gelir (OECD 
üyesi olmayan) 91 1,3 2.366.450 4,0 22.173 

Üst Gelir (OECD 
üyesi) 1.024 15,1 39.542.045 67,7 39.473 

Toplam 6.772 100 58,447.652 100 8.278 

Türkiye 74 614.603 8.720 

Kaynak: Dünya Bankasının Dünya Kalkınma Göstergeleri kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

Gelir eşitsizliği küresel bir olgudur. Dünya nüfusunun yüzde 68,8’ini 

oluşturan alt orta ve düşük gelir grubu ülkeler gelirin yüzde 15,8’ini elde ederken, 

nüfusun yüzde 16,4’ünü oluşturan üst gelir grubu ülkeler ise gelirin yüzde 71,1 ’ini 
elde etmektedir. 
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