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. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın
Ge li şi mi, Ge lir Da ğı lı mı ve Yok sul luk
Üze ri ne Et ki si

1950'ler de Kal dor gi bi ba zı ik ti sat çı lar, da ha bo -
zuk bir ge lir da ğı lı mı nın da ha yük sek ta sar ruf lar ve
teş vik et ki si yo luy la da ha yük sek bü yü me oran la rı na
ne den ola ca ğı nı dü şün mek tey di. Bu na gö re; da ha
yük sek mar ji nal ta sar ruf eği lim le ri nin an cak kâr la rın
sü rek li ola rak top lam ha sı la içe ri sin de ki pa yı nı art tır -
dı ğı da ha bo zuk bir ge lir da ğı lı mı na sa hip eko no mi -
ler de müm kün ola ca ğı dü şü nü lü yor du. Yi ne, tek nik
se çi mi li te ra tü rün de; da ha ser ma ye yo ğun tek nik le rin
art tı ğı ve ye ni den ya tı rı la bi lir fon la rı art tır mak için bu
tip tek nik le rin se çil me si ge rek ti ği öne ril mek tey di. Bu
ba kış açı sı, ül ke le rin ön ce lik le bü yü yüp ye ni den da -
ğı lı mı da ha son ra gün dem le ri ne al ma la rı nı tav si ye et -
mek tey di.1

Gü nü müz de ki am pi rik ça lış ma lar2, da ha adil ge lir
da ğı lı mı na sa hip ül ke le rin da ha yük sek bü yü me oran -
la rı na sa hip ola bi le ce ği ni gös ter mek te dir. Ge lir da ğı -
lı mıy la eko no mik bü yü me ara sın da po zi tif bir iliş ki -

nin var lı ğı nı sap ta ma ya yö ne lik ola rak bir den faz la
me ka niz ma öne ril mek te dir:3

a) Bi rin ci me ka niz ma çe şi di, po li tik eko no miy le
il gi li dir ve ba zı po li tik ge liş me ler ne ti ce sin de ge lir
da ğı lı mı bo zuk luk la rı nın han gi fak tör ler ka na lıy la
eko no mik bü yü me yi en gel le yi ci fonk si yon üst len di -
ği ni or ta ya koy mak ta dır:

i. Yük sek ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği, da ha faz la
si ya si is tik rar sız lı ğa, da ha faz la be lir siz li ğe bun lar da
da ha az ya tı rı ma ve da ha dü şük eko no mik bü yü me ye
ne den ol mak ta dır.

ii. Yük sek ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği, ye ni den da -
ğı tım cı ver gi sel po li ti ka la ra, da ha faz la cay dı rı cı et ki -
le re ve da ha dü şük eko no mik bü yü me ye ne den ol -
mak ta dır.

iii. Yük sek ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği, yük sek ge -
lir gru bun da ki bi rey le re ver gi sel teş vik ler el de et me
ko nu sun da lo bi oluş tur mak için oran tı sız bir güç sağ -
la mak ta, bu da eko no mi nin bel li alan la rın da faz la dan
ya tı rım lar ya pı la rak yan lış kay nak tah sis le ri ya ra tıl -

VII

1 UNC TAD: "UNC TAD-X High-Level Round Tab le on Trade and Develop ment: Direc tions for the Twenty-First Cen tury-In come
Dist ribution and Develop ment", United Nations Con feren ce on Trade and Develop ment, Rapor No: TD(X)/RT.1/1, 23.11.1999.

2 Alesina ve Perot ti'nin 1993 tarih li, Pers son ve Tabel lini'nin 1994 tarih li, Alesina ve Rod rik'in 1994 tarih li, Bird sall, Ross ve Sabot'-
nun 1995 tarih li, Bour guig non'un 1995 tarih li, Deinin ger ve Squire'ın 1996 tarih li ve Lar rain ve Ver gara'nın 1997 tarih li çalış maları

3 UNC TAD, a.g.e., s. 6-7.
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ma sı na ve do la yı sıy la da ha dü şük eko no mik bü yü me -
ye ne den ol mak ta dır.

b) Di ğer me ka niz ma lar, ge lir da ğı lı mı ada le ti ve ya
ada let siz li ği nin  eko no mik et ki le ri ni or ta ya koy mak -
ta dır:

i. Bir üre tim fak tö rü olan top ra ğın (do ğa nın) da ğı -
lı mın da ada let sağ lan ma sı, da ha faz la iş gü cü kul la nıl -
ma sı na ve top rak tan da ha faz la ve rim alın ma sı na ne -
den ola cak tır. Da ha adil top rak da ğı lı mı nın yük sek ta -
rım sal ve rim li lik ve da ha eşit da ğı tıl mış top rak tan
sağ la nan kır sal ge lir ya rat tı ğı na yö ne lik çok sa yı da
ka nıt mev cut tur ve az ge liş miş ta rı ma da ya lı eko no -
mi ler de bu ge lir ler top lam ge lir le rin bü yük bir yüz de -
si ni oluş tur mak ta dır. 

ii. Ge lir da ğı lı mı ada le ti nin sağ lan ma sı, yok sul lu -
ğu azal ta rak eği tim, sağ lık ve bes len me an la mın da
da ha in san cıl bir eko no mik bü yü me ya rat mak ta, bu
da iş gü cü ve rim li li ği ni ve ya ra tı cı lı ğı (ino vas yon dü -
ze yi ni) art tır mak ta dır.

iii. Var lık da ğı lı mın da ada let sağ lan ma sı, kre di
im kan la rı na ve bil gi ye da ha eşit şe kil de eri şil me si ni
ve yok sul ke sim le rin da ha üret ken ya tı rım la ra yö nel -
me si ni sağ la mak ta dır.

iv. Da ha adil ge lir da ğı lı mı, iç pa za rı bü yü te rek,
öl çek eko no mi le rin den da ha faz la ya rar la nıl ma sı na
ola nak sağ la mak ta ve böy le lik le sa na yi leş me ve bü -
yü me yi art tır mak ta dır.

v. Yük sek ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği, da ha yük sek
do ğur gan lı ğa ne den ol mak ta ve böy le lik le yok sul ve
eği tim siz ai le ler ka la ba lık laş mak ta ve eko no mik bü -
yü me yi ya vaş lat mak ta dır lar.

Bun la rın her bi ri bi rer hi po tez dir ve ta ma mı kap -
sam lı şe kil de test edil me miş tir. Me ka niz ma ne olur sa
ol sun, çok sa yı da am pi rik ça lış ma, da ha adil ge lir da -
ğı lı mı nın da ha yük sek bir eko no mik bü yü mey le bir -
lik te ger çek leş ti ği ni gös ter mek te dir.4 Kü re sel leş me -
nin ulu sal eko no mi le rin ver gi ta ban la rın da ya şa nan
yo ğun ver gi re ka be ti ne de niy le mey da na ge tir di ği
eroz yon ne de niy le, hü kü met le rin ye ni den da ğı tım cı
(re dist ri bu ti ve) ar tan oran lı ver gi le me yo luy la ge lir

da ğı lı mı ada let siz li ğiy le mü ca de le si nin ne de re ce
zor la şa ca ğı or ta ya çı ka cak tır. Do la yı sıy la, bu pers -
pek tif ten ba kıl dı ğın da; ge lir da ğı lı mı ada let siz li ğiy le
mü ca de le et me nin eko no mik bü yü me ye kat kı sağ la -
ma sı ne de niy le, Tür ki ye gi bi ge liş mek te olan ül ke ler
açı sın dan cid di bir eko no mik ras yo na li te si nin mev cut
ol du ğu söy le ne bi lir.

Ay rı ca, Tür ki ye gi bi ge liş mek te olan eko no mi ler -
de, 

— Za yıf ver gi ida re le ri ne sa hip ol ma nın ve yay gın
ka yıt dı şı eko no mi nin var lı ğı nın bir so nu cu ola rak
ver gi le rin mil li ge li re ora nı nın ge liş miş ül ke le re gö re
nis be ten dü şük ol ma sı, 

— Do lay lı ver gi le rin top lam ver gi ge lir le ri içe ri -
sin de ki pa yı nın do lay sız ver gi ge lir le ri ne gö re da ha
yük sek ol ma sı,

— Yol suz luk la rın ve kö tü yö ne ti şi min yay gın ol -
ma sı,

— Yok sul la ra yö ne lik doğ ru dan ge lir des te ği ti pi
uy gu la ma la rın ye ter siz ka mu ge li ri (ver gi ler) ne de -
niy le sı nır lı uy gu la ma ala nı bul ma sı,

— Ser ma ye ka zanç la rı üze rin den alı nan ver gi ler
ile ser vet ver gi le ri nin sı nır lı dü zey de uy gu lan ma sı, 

so nuç ola rak bu ül ke ler de uy gu la nan ver gi po li ti -
ka sı nın ye ni den da ğı tım fonk si yo nu nu za yıf lat mak ta -
dır.5

Bu ne den ler den do la yı; CHU, GUP TA ve DA VO -
ODI, Tür ki ye gi bi ge liş mek te olan ül ke le rin ge lir da -
ğı lı mı ada let siz li ğiy le mü ca de le de ar tan oran lı ver gi -
ler ye ri ne eği tim, sağ lık ve di ğer sos yal har ca ma la ra
yö nel me le ri nin eko no mik açı dan da ha ras yo nel ola -
ca ğı nı be lirt mek te dir. Böy le si bir po li ti ka ta sa rı mın da
ver gi po li ti ka sı nın te mel kat kı sı, yok sul la ra yö ne lik
bu tip har ca ma lar ile di ğer ka mu sal har ca ma la rı fi -
nan se ede cek dü zey de ye ter li ver gi nin top lan ma sı
ola cak tır. Bu ama cı ger çek leş ti re bil mek için; CHU,
GUP TA ve DA VO ODI, ver gi sis tem le ri nin ge niş ta -
ban lı, sı nır lı mu afi yet ve is tis na özel lik le ri ni ba rın dır -
ma sı nın ya nı sı ra, dü şük oran lı uy gu lan ma sı ge rek ti -
ği ni öner mek te dir.6

4 UNC TAD, a.g.e., s. 7.
5 Ke-young CHU-Hamid DAVOODI ve San jeev GUP TA, "In come Dist ribution and Tax and Govern ment Social Spen ding Policies

in Developing Count ries", IMF, (Erişim: http://www.imf.org, 15.12.2008), s. 3, 35.
6 CHU, GUP TA ve DAVOODI, a.g.m., s. 3.
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CHU, GUP TA ve DA VO ODI, ça lış ma la rın da am -
pi rik ola rak, ye ni den da ğı tım cı ver gi ve har ca ma po -
li ti ka la rı uy gu lan ma dan ön ce ge liş mek te olan ül ke -
ler de ge liş miş ül ke le re kı yas la or ta la ma ola rak da ha
dü şük olan ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği nin; ge liş miş
ül ke le rin ge liş mek te olan ül ke le re kı yas la ye ni den
da ğı tım cı ver gi ve trans fer har ca ma la rı nı da ha et kin
uy gu la ya bil me si ne de niy le, ye ni den da ğı tım cı ver gi
ve trans fer har ca ma la rı son ra sın da ki ge liş miş ül ke ler -
de ki ge lir da ğı lı mı ada let siz li ği nin ge liş mek te olan
ül ke le re kı yas la da ha dü şük ol du ğu so nu cu na ulaş -
mış lar dır.7

Tür ki ye'de kon so li de büt çe den sos yal har ca ma la -
ra ay rı lan pa yın 1930'dan 2003'e ge li şi mi aşa ğı da ki
Tab lo 2'de gös te ril miş tir: 

Tab lo 2: Tür ki ye'de GSYİH'e Oran Ola rak
Sos yal Har ca ma la rın Yıl lar İti ba riy le Ge li şi mi
(1930-2003)8

Sos yal Har ca ma lar/
Sos yal Har ca ma lar/ Kon so li de Büt çe

Yıl lar GSYİH  Har ca ma la rı
1930 MD 7,76
1940 MD 8,72
1950 MD 14,40
1960 MD 21,10
1970 MD 17,07
1980 3,20 21,75
1990 4,00 24,43
1993 5,26 26,23
1994 4,64 21,95
1995 3,40 19,88
2000 4,97 13,26
2001 4,21 15,54
2002 4,90 13,89
2003 5,37 13,15

Yu ka rı da ki Tab lo 2'den gö rü le ce ği üze re;
1930'lar da sos yal har ca ma la rın top lam kon so li de büt -
çe har ca ma la rı içe ri sin de ki pa yı % 8'in al tın day ken;
yıl dan yı la sü rek li ar tış gös te re rek 1960'da % 21,10'a,

1980'de % 21,75'e, 1990'da % 24,43'e ve 1993'de %
26'ya ka dar çık mış, an cak 1994 kri zi son ra sın da cid -
di bir ke sin ti ye uğ ra ya rak 1994'de %21,95'e, 1995'de
% 19,88'e ka dar ge ri le miş tir. Bu dü şüş tren di, 2000
Ekim ve 2001 Şu bat kriz le rin den son ra ar ta rak de -
vam et miş tir. Bu ge liş me ler, bi ze eko no mi de ya şa nan
kriz le rin Tür ki ye öze lin de sos yal har ca ma lar üze rin -
de ne de re ce olum suz et ki le re sa hip ol du ğu nu çar pı cı
şe kil de or ta ya koy mak ta dır. 

Tab lo 2'de dik kat çe ken bir hu sus, sos yal har ca -
ma la rın kon so li de büt çe har ca ma la rı içe ri sin de ki
azal ma ora nı nın, GSYİH'e oran la da ha yük sek ol ma -
sı dır. Bü yük bir ola sı lık la bu nun en önem li ne de ni,
söz ko nu su dö nem de kar to pu gi bi bü yü yen borç fa iz -
le ri nin büt çe den al dı ğı pa yın ola ğa nüs tü dü zey de art -
mış ol ma sı dır.

Tür ki ye eko no mi sin de 2000 Ekim ve 2001 Şu bat
kriz le rin den son ra ma li di sip li nin sağ lan ma sı ko nu -
sun da önem li öl çü de me sa fe kat et miş ol ma sı na rağ -
men; ma li di sip li nin sür dü rül me si ve sos yal risk ler ve
kal kın ma odak lı, plan lı bir ka mu har ca ma re for mu nu
ne ya zık ki ha ya ta ge çi re me miş tir.

Sos yal har ca ma la rın ya pıl ma sı, sos yal dev let ol -
ma nın bir ge re ği ol ma nın ya nı sı ra, Tür ki ye'de ay nı
za man da Ana ya sal bir zo run lu luk tur. Şöy le ki; 1961
yı lın dan be ri Ana ya sa la rı mız da Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti'nin "sos yal dev let" ol ma ni te li ği, Tür ki ye Cum hu -
ri ye ti'nin de ğiş mez ni te lik le ri ara sın da sa yıl mak ta dır.
Ge nel ola rak ba kıl dı ğın da; Tür ki ye'de son yıl lar da
ka mu sos yal har ca ma la rın da önem li ar tış lar ger çek -
leş miş tir.9 

Hü kü met le rin ken di ira de le rin den kay nak lan ma -
yan sos yal gü ven lik ku rum la rı na ya pı lan trans fer ler
ha ri cin de, özel lik le is kan ve top lum re fa hı hiz met le -
ri, sağ lık ve çev re ko ru ma hiz met le ri ala nın da ala nın -
da önem li ba şa rı lar sağ la na bil miş tir. An cak; bu nun
ge le cek dö nem de de bu şe kil de ger çek leş me si ya sa
dü ze yin de ga ran ti al tı na alın mış de ğil dir. Ni te kim
2007-2010 or ta va de li ma li pla nı in ce len di ğin de; hü -
kü me tin ken di ira de sin den kay nak lan ma yan sos yal
gü ven lik ku rum la rı na ya pı lan trans fer ler ha ri cin de
sos yal har ca ma lar da bir ar tış ön gö rül me mek te dir.10

7 CHU, GUP TA ve DAVOODI, a.g.m., s. 34.
8 Gülay Ak gül YIL MAZ, a.g.e., s. 137-138.
9 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 41.
10 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 41.



VERGİ DÜNYASI, SAYI 336,  AĞUSTOS 2009   93

Son dö nem de ya pı lan ya sa de ği şik lik le ri nin ço ğu;
hü kü me tin sos yal po li ti ka ala nın da ki ba zı so rum lu -
luk la rı nı be le di ye le re ve si vil top lum ku ru luş la rı na
dev ret me eği li min de ol du ğu nu gös ter mek te dir.11 Bu
at mos fe ri şe kil len di ren ege men sos yal po li ti ka zih ni -
ye ti, ge liş miş ül ke ler de Key nes yen re fah dev le ti pra -
tik le ri nin ye ri ni alan ye ni re fah yö ne ti şim mo de lin -
den ve ge le nek sel ha yır se ver lik an la yı şın dan des tek
al mak ta dır.12 Oğuz OYAN'a gö re; ha kim si ya set an la -
yı şı "hak ara yan va tan daş" ye ri ne "muh taç va tan -
daş" fi gü rü nü be nim se mek te ve "se çim dö nem le -
rin de dev let ke se sin den par ti ba ğı şı" ya pıl mak ta -
dır.13

Tab lo 3: Tür ki ye'de GSYİH'e Oran Ola rak
Sos yal Har ca ma la rın Yıl lar İti ba riy le Ge li şi mi
(2004-2007)14

Mer ke zi Büt çe
Sos yal Har ca ma lar/ Har ca ma la rı

Yıl lar GSYİH Top la mı/GSYİH
2004 8,66 25,23
2005 8,98 22,51
2006 9,18 23,49
2007 10,13 23,76

Yu ka rı da ki Tab lo 3'de yer ve ril di ği üze re,
2004'den 2007'ye sos yal har ca ma la rın GSYİH içe ri -
sin de ki pa yı 8,66'dan 10,13'e yük sel miş tir. (%
16,9'luk bir ar tış) Ay nı dö nem de mer ke zi büt çe har ca -
ma la rı top la mı nın GSYİH'e oran la % 25,23'ten %
23,76'ya düş müş tür. (% 5,8'lik bir dü şüş) Bu iki ve ri
bir lik te yo rum lan dı ğın da; anı lan dö nem de ka mu sos -
yal har ca ma la rı nın mer ke zi büt çe içe ri sin de ki pa yı nı
oran sal ola rak yük sel di ği ni söy le ye bi li riz.

Bu gi di şa tı da ha doğ ru yo rum la ya bil mek için;
aşa ğı da ki Tab lo 4'de, anı lan dö nem de sos yal gü ven lik
ha riç top lam ka mu sos yal har ca ma la rı nın top lam
mer ke zi büt çe har ca ma la rı içe ri sin de ki  pa yı nın ge li -

şi mi esas alın mak ta dır. Bu na gö re; anı lan dö nem de
sos yal gü ven lik ha riç top lam ka mu sos yal har ca ma la -
rı nın top lam mer ke zi büt çe har ca ma la rı içe ri sin de ki
pa yı % 20,20'den % 24,36'ya yük sel miş tir. An cak,
anı lan dö nem de sos yal gü ven lik da hil top lam ka mu
sos yal har ca ma la rı nın top lam mer ke zi büt çe har ca -
ma la rı içe ri sin de ki  pa yı, % 34,33'ten % 42,62'ya
yük sel miş tir. Bu du rum, sos yal gü ven lik har ca ma la -
rın da ki ar tış ora nı nın sos yal gü ven lik ha riç top lam
ka mu sos yal har ca ma la rın dan yük sek ol ma sı an la mı -
na gel mek te dir. Tür ki ye'de ka mu büt çe le ri için sos yal
gü ven lik sis te min de her ge çen gün ar tan kro nik na kit
açı ğı nı kar şı la yan bu trans fer ler, sos yal po li ti ka uy gu -
la ma la rı na ay rı la bi le cek ka mu kay nak la rı nın da nis pi
ola rak azal ma sı na ne den ol mak ta dır.

Ge liş miş Av ru pa eko no mi le rin den fark lı ola rak
Tür ki ye'de ki sos yal gü ven lik sis te mi nin kro nik ta sar -
ruf açı ğı (fi nans ma nı) so ru nu, de mog ra fik kay nak lı
de ğil dir. Tür ki ye'de ki sos yal gü ven lik sis te mi nin te -
mel so run la rı15;

— Er ken emek li lik uy gu la ma sı,
— Ak tif/pa sif si gor ta lı ora nı nın dü şük lü ğü,
— Ve rim siz sağ lık har ca ma la rı nın önü ne ge çil me -

si an la mın da sağ lık har ca ma la rın da ge rek li ta sar ru fa
gi di le me me si,

— Ka yıt dı şı is tih dam ne de niy le ye te rin ce prim
top la na ma ma sı,

— Ya şam sü re le ri nin uza ma sı ne de niy le ay lık
öde me le rin ve sağ lık har ca ma la rı nın art ma sı,

— Top la nan prim ge lir le ri ile öde nen ay lık lar ara -
sın da ki iliş ki nin za yıf lı ğı,

— Top la nan prim le ri nin et kin şe kil de de ğer len di -
ril me me si,

— İda ri ve ku rum sal ye ter siz lik ler ne de niy le yap -
tı rım la rın ye te rin ce cay dı rı cı ol ma ma sı.

— Emek li ay lık la rı ve muh taç la ra ve ri len sos yal
yar dım la rın ye ter li se vi ye le re ulaş ma ma sı,

11 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 41.
12 BUĞ RA-ADAR, a.g.e., s. 33-34.
13 Oğuz OYAN: "Sos yal Hak Gerilemesini Görün mez Kıl mak", Dün ya Gazetesi, 24.04.2006, 
14 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 46. Her ne kadar Doç. Dr. Mus tafa ER DOĞ DU'nun top lam sos yal har camaları hesap lama yön -

temi ile Prof. Gülay Ak gül YIL MAZ'ın Yukarıdaki Tab lo 2'de yer verilen top lam sos yal har camaları hesap lama yön temi arasın da
kap sam açısın dan fark lılık lar ol sa da; top lam sos yal har camaların gelişimi açısın dan genel bir fikir verebil mesi açısın dan çalış -
mamız da her iki çalış madaki is tatik lere bir lik te yer veril miş tir.

15 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 47-61.
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— Sağ lık hiz met le ri nin ye ter li dü zey ve ka li te de
ol ma ma sı,

— Sos yal gü ven li ğin te mel bir hak ola rak top lu -
mun tü mü ne ya yı la ma ma sı,

— Ma li den ge si hız la bo zu lan sis te min eko no mik
is tik ra rı teh dit eder ha le gel me si, ola rak sı ra la na bi lir.

Sos yal gü ven lik sis te min de ki kro nik ta sar ruf açı ğı
so ru nu, dev le tin borç lan ma ih ti ya cı nı ve do la yı sıy la
öde ye ce ği fa iz le ri sü rek li ola rak art tır mak ta dır. Bu na
bağ lı ola rak; ta hak kuk eden borç fa izi öde me le ri de
art mak ta dır. Büt çe nin sos yal po li ti ka ara cı ola rak kul -
la nıl ma sı nın ön len me si, ye ter li dü zey de sos yal har ca -
ma ya pıl ma sı na, böl ge sel den ge siz lik le rin gi de ril me -
si, et kin bir sa na yi leş me po li ti ka sı nın iz len me si ve
ge lir da ğı lı mı nı iyi leş tir me fonk si yon la rı için kul la nı -
la bi le cek kay nak la rın azal ma sı na ne den ol mak ta dır. 

So nuç ola rak, mev cut ha liy le de va mı ve re for me
edil me mem si ha lin de, sos yal gü ven lik har ca ma la rı,
sos yal ada let ama cı na hiz met et mek bir ya na, sos yal
ada le tin ger çek leş me si nin önün de te mel bir en gel
oluş tu ra cak şe kil de art ma ya de vam ede cek tir.
2006'da baş la yan ve 2008 yı lın da çı ka rı lan ya sa lar la
de vam et ti ri len sos yal gü ven lik re for mu nun umut ve -
ri ci ol du ğu nu, an cak hü kü me tin bu re for mu uy gu la -
ma ko nu sun da ki ka rar lı ğı nın re for mun uzun va de li
ba şa rı sı nı be lir le ye ce ği ni söy le ye bi li riz.

Sos yal gü ven lik har ca ma la rıy la, bir lik te de ğer len -
dirll me si ge re ken di ğer bir ko nu, sağ lık ala nın da ya -
pı lan sos yal har ca ma lar dır. Tür ki ye'de sağ lık sek tö rü
için ay rı lan ma li kay nak lar ye ter siz dir. 2003 yı lı için
Tür ki ye'de ki şi ba şı na dü şen sağ lık har ca ma sı 234 $
se vi ye sin dey ken; ay nı yıl için OECD ül ke le ri or ta la -
ma sı 2.249 $ ci va rın da dır. Di ğer bir de yiş le, Tür ki -
ye'de ki şi ba şı na dü şen sağ lık har ca ma sı, OECD ül -
ke le ri or ta la ma sı nın on da bi ri se vi ye sin de dir.16 Bu
çar pı cı is ta tis tik ler, dış sal lı ğı yük sek olan bir ka mu
har ca ma sı tü rü olan sağ lık har ca ma la rı nın kay nak so -

ru nu na da ha faz la za man ay rıl ma sı ge rek ti ği ni gös -
ter mek te dir.

Sağ lık har ca ma la rın da ki ni ce lik sel ar tı şın bü yük
kıs mı nın te da vi amaç lı sağ lık hiz met le rin den kay nak -
lan ma sı, ko ru yu cu sağ lık hiz met le rin tu ta rı nın dü şük
kal ma sı sos yal po li ti ka la rın ge rek le riy le ve he def le -
di ği iş lev ler le uyum lu de ğil dir.17 Yi ne, sağ lık hiz met -
le ri nin yurt ça pın da su nul ma sı es na sın da var olan
böl ge sel den ge siz lik le rin de en aza in di ril me si ge rek -
mek te dir.

Tab lo 4: Tür ki ye'de Sos yal Gü ven lik Ha riç ve
Da hil Top lam Sos yal Har ca ma la rın Mer ke zi Büt -
çe Har ca ma la rı İçe ri sin de ki Pa yı nın Yıl lar İti ba -
riy le Ge li şi mi (2004-2007)18

Sos yal Gü ven lik
Top lam Sos yal Ha riç Top lam
Har ca ma lar/ Sos yal Har ca ma lar/

Mer ke zi Büt çe Mer ke zi Büt çe
Yıl lar Har ca ma la rı Har ca ma la rı
2004 34,33 20,20
2005 39,90 23,20
2006 39,10 24,36
2007 42,62 25,42

Tür ki ye'de tür ler iti ba riy le sos yal har ca ma la rın
top lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki pa yı nın yıl lar
iti ba riy le ge li şi mi aşa ğı da ki Tab lo 5'de gös te ril miş tir.
Bu na gö re; 2004'den 2007'ye eği tim, sos yal gü ven lik,
din len me, kül tür ve din şek lin de ki sos yal har ca ma la -
rın top lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki gö re li pa yı
gi de rek azal mış tır. An cak; sağ lık, is kan ve top lum ve
çev re ko ru ma har ca ma la rı top lam sos yal har ca ma lar
içe ri sin de ki gö re li pa yı nı gi de rek art tır mış tır. 

16 H. Hakan YIL MAZ: "İs tik rar Prog ram ların da Mali Uyum da Kalite Sorunu: 2000 Son rası Dönem de Tür kiye Deneyimi",
TEPAV Yayını, An kara, Nisan 2007, (Erişim: http://www.tepav.org.tr, 30.12.2008), s. 210.

17 TEPAV: "Sağ lık Har camaları Sağ lık lı mı? Sağ lık Politikaları ve Ül kemiz de Kamu Sağ lık Har camaları Sorunu", Mali İz leme
Raporu 2008 Yılı Şubat Ayı Büt çe Sonuç ları, TEPAV İs tik rar Ens titüsü Yayını, An kara, Nisan 2008, (Erişim:
http://www.tepav.org.tr, 30.12.2008), s. 44.

18 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 105. Bu eser de yer alan Tab lo 16'daki veriler kul lanılarak, çalış mamız daki Tab lo 4'ü oluş turan
verileri ken dimiz hesap ladık.
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Tab lo 5: Tür ki ye'de Tür ler İti ba riy le Sos yal Har ca ma la rın Top lam Sos yal Har ca ma lar İçe ri sin de ki
Pa yı nın Yıl lar İti ba riy le Ge li şi mi (2004-2007)19

Har ca ma lar 2004 2005 2006 2007
Top lam Sos yal Gü ven lik ve Sos yal Yar dım/Top lam 
Sos yal Har ca ma lar 41,16 41,85 37,68 40,34
Top lam Eği tim/Top lam Sos yal Har ca ma lar 40,16 37,24 36,33 34,78
Top lam Sağ lık/Top lam Sos yal Har ca ma lar 10,55 12,83 13,41 12,90
Top lam Din len me, Kül tür ve Din/Top lam Sos yal Har ca ma lar 4,39 4,51 4,53 4,34
Top lam İs kan ve Top lum Re fa hı/Top lam Sos yal Har ca ma lar 2,87 2,46 6,54 5,78
Top lam Çev re Ko ru ma/Top lam Sos yal Har ca ma lar 0,28 0,37 0,24 0,76
Top lam Di ğer Sos yal/Top lam Sos yal Har ca ma lar 0,60 0,74 1,26 1,09

19 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 106.

Tür ki ye'de son yıl lar da eko no mik tar tış ma la rın
gün de min de en faz la yer iş gal eden ko nu la rın ba şın -
da fa iz dı şı faz la nın kaç ol ma sı ge rek ti ği, yıl  için de
he def le nen fa iz dı şı faz la he de fi nin tut tu ru lup tut tu ru -
la ma ya ca ğı, ca ri açı ğın ge li şi mi ve fi nan se edi lip edi -
le me ye ce ği ve enf las yon he de fi nin akı be ti gi bi ko nu -
lar gel mek te dir. Oy sa, Tür ki ye eko no mi si nin so run la -
rı yal nız ca borç la rın çev ri le bi lir li ği ve eko no mik is -
tik rar (fi yat is tik ra rı ve dış den ge le rin sağ lan ma sı)
ko nu la rıy la sı nır lı de ğil dir. Eko no mi de ki ka rar alı cı -
la rın en çok yo ğun laş ma sı ge re ken alan la rın ba şın da
biz ce ge le cek ne sil le ri doğ ru dan et ki le ye cek olan eği -
tim har ca ma la rı nın mad di bo yu tu ve ni te li ği gel mek -
te dir. 

Yu ka rı da ki Tab lo 5'de eği tim har ca ma la rı nın top -
lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki pa yı nın dört yıl lık
sey ri gös te ril mek te dir. Bu na gö re; eği tim har ca ma la -
rı nın top lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki pa yı %
40,16'dan % 34,78'e düş müş tür. Her ne ka dar anı lan
dö nem de eği tim har ca ma la rı nın tu ta rı mad di ola rak
art tı rıl mış ol sa da (özel lik le okul laş ma ora nın da,
okul la rın bil gi iş lem alt ya pı la rı nın ge liş ti ril me si, öğ -
ren ci le re ders ki tap la rı nın üc ret siz şe kil de da ğı tıl ma -
sı gi bi ko nu lar da cid di öl çü de me sa fe kat edil miş ol -
sa da); top lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki nis pi
ağır lı ğı azal mış tır. Eği tim har ca ma la rı nın top lam sos -
yal har ca ma lar içe ri sin de ki pa yı nın art tı rıl ma sı, Tür -
ki ye eko no mi si nin re ka bet çi dün ya eko no mi sin de ye -
ri ni sağ lam laş tı ra bil me si ve ge lir da ğı lı mı ada let siz li -
ğiy le mü ca de le ede bil me si için ya şam sal bir zo run lu -

luk tur. Genç nü fu sa mes lek ka zan dı rıl ma sı, bu ke si -
min ge le cek te iş siz kal ma sı du ru mun da ya şa ya ca ğı
ola sı sos yal prob lem le rin da ha ba şın dan önü ne geç -
mek an la mı na ge le cek tir. 

Eği tim har ca ma la rı nın ni ce li ği ne iliş kin yu ka rı da -
ki tes pit le ri miz, res min sa de ce bir bo yu tu nu ver mek -
te dir. Eği tim sek tö rü ne iliş kin di ğer önem li bir so run,
eği ti min ka li te si nin sağ lan ma sı dır. Türk eği tim sis te -
min de ni te li ğin ge liş ti ril me si an la mın da ya pıl ma sı
ge re ken ler aşa ğı da sı ra lan mış tır:

— Eği tim hiz met le ri nin yurt ça pın da su nul ma sı
sı ra sın da var olan böl ge ler ara sın da ki den ge siz lik le -
rin gi de ril me si,

— Üni ver si te le rin ve di ğer öğ re tim ku rum la rı nın
sa yı sı nın sü rek li ola rak art tı rıl ma sı na rağ men; öğ ret -
men ve öğ re tim gö rev li si ih ti ya cı nın eşan lı ola rak
kar şı la na ma sı,

— Ni te lik li ara ele man ih ti ya cı nın gi de ril me si ni
sağ la ya cak şe kil de mes lek li se le rin de ki eği ti me kay -
nak ak ta rıl ma sı,

— Bil gi tek no lo ji le ri ne uyum sağ la ya cak şe kil de
eği tim müf re da tın da ge rek li de ği şik lik le rin ya pıl ma -
sı,

— Top lum sal dış lan mış lık la rı ve fır sat eşit siz lik -
le ri ni gi de re cek şe kil de et kin bir burs sis te mi nin iş le -
til me si,

— Eği tim sis te mi nin kay nak so ru nu nun çö züm -
len me si,
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— Sa de ce okul laş ma ya ve bil gi iş lem alt ya pı sı na
de ğil hiz met içi eği tim le re, öğ ret men le rin ka li te si ne
ve per for mans de ne ti mi ne ağır lık ve ril me si ve bu nu
sağ la ya cak ni te lik li de net çi le rin is tih dam edil me si,

Eği ti min top lum da yay gın laş tı rıl ma sı, ge le cek ne -
sil le rin ye tiş ti ril me si nin öte sin de bü tün top lum da
"or tak bir dil oluş tur mak" ve ras yo nel dü şün ce yi
yay gın laş tı ra rak bil gi siz lik ten kay nak la nan kö tü kay -
nak kul la nım la rı nı azalt mak an la mı na da gel mek te -
dir. Ay rı ca, eği tim, da ha çok in sa nı sis tem den ya rar -
la nır ha le ge ti re rek ge lir da ğı lı mı nın dü zel me si ne, fır -
sat eşit siz li ği nin or ta dan kal dı rıl ma sı an la mın da sı -
nıf lar ara sı akış kan lı ğın art ma sı na da ola nak sağ la -
mak ta dır. Bu ise; top lum sal çe liş ki le rin aza la rak uz -
laş ma nın ko lay laş ma sı ve olu şan hu zur or ta mıy la bir -
lik te si ya sal is tik ra rın sağ lan ma sı açı sın dan önem li -
dir. Eği tim dü ze yi nin yük sel me si, nü fus ar tış ora nı nı
azal tı cı, do la yı sıy la ta sar ruf la rı art tı rı cı bir et ki ye de
sa hip tir. Ta sar ruf lar ve rim li ya tı rım la ra dö nüş tü rü le -
bil di ği oran da; eko no mik kal kın ma da hız la na cak -
tır.20 Bü tün bu sa yı lan ne den ler le, bir be şe ri ser ma ye
ya tı rı mı ola rak eği tim, yal nız ca bi rey sel ge rek si nim
açı sın dan de ğil ay nı za man da dı şa ta şan top lum sal
fay da la rı ne de niy le çok önem li bir sos yal har ca ma
ka le mi dir.

KÖY DES (köy alt ya pı sı nın des tek len me si pro je -
si) ve BEL DES pro je le ri (be le di ye alt ya pı sı nın des -
tek len me si pro je si) ile GAP pro je si ne her yıl büt çe -
den da ha faz la kay nak ak ta rıl ma sı, özel lik le de do ğu
il le ri ile ba tı il le ri ara sın da böl ge sel den ge siz lik le rin
yo ğun şe kil de ya şan dı ğı Tür ki ye'de bu den ge siz lik le -
rin azal tıl ma sı an la mın da ol duk ça önem li pro je ler dir.
Top lam is kan ve top lum re fa hı har ca ma la rı nın top -
lam sos yal har ca ma lar içe ri sin de ki gö re li pa yı nın
2004'de % 2,87'den 2007'de % 5,78'e çık ma sı, yu ka -
rı da ki tes pit le ri mi zi doğ ru la mak ta dır. 

Yi ne, top lam is kan ve top lum re fa hı har ca ma la rın -
da ki ar tı şın bir ne de ni de, TO Kİ'nin sos yal ko nut üre -
ti mi ne yö ne lik fa ali yet le ri dir. Alt ge lir dü ze yi ne yö -
ne lik ko nut pro je le ri nin ha ya ta ge çi ril me si nin, söz
ko nu su ke sim le rin ya şam ka li te le ri nin art tı rıl ma sı an -
la mın da ol duk ça önem li ol du ğu unu tul ma ma lı dır.
An cak, bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken ko nu, TO -

Kİ'nin top lu ko nut pro je le ri nin üre ti mi ka na lıy la ge lir
da ğı lı mı ada let siz li ğiy le mü ca de le ye sağ la dı ğı olum -
lu kat kı nın, ye ni pro je le rin üre ti mi sı ra sın da kent sel
rant la rın bir grup ki şi de bi rik me si ne ne den olun ma sı
yo luy la olum suz bir kat kı ya dö nüş tü rül me me si dir.

So nuç ola rak; Tür ki ye'de eko no mi yö ne ti mi nin
eko no mi nin so run la rı nı ve gi di şa tı nı "fa iz dı şı faz la,
fi yat is tik ra rı, ca ri açık" ek se ni nin öte si ne ge çip da ha
ge niş bo yut lu al gı la ma sı ge rek mek te dir. Borç la rın
sür dü rü le bi lir li ği ve fi yat is tik ra rı için ya pı sal bir zo -
run lu luk ola rak öne ri len ve bel ki de po li ti ka uy gu la -
yı cı la rın üze ri ne en has sas şe kil de eğil di ği pa ra met re
olan yük sek tu tar lı fa iz dı şı faz la ve ril me si nin, yu ka -
rı da açık lan dı ğı üze re sos yal har ca ma la ra da ha az
kay nak ak ta rıl ma sı an la mın da sos yal ma li yet le ri ol -
du ğu göz den ka çı rıl ma ma lı dır. 

Yi ne eko no mi mi zin ya pı sal prob lem le rin den olan
çok yük sek dü zey de ki ca ri açı ğın ka lı cı bir şe kil de
or ta dan kal dı rı la bil me si için, dün ya da  ge le cek dö -
nem de ta le bi art mak ta olan mal ve hiz met le ri üre te bi -
le cek şe kil de bir ya pı sal dö nü şü mün ger çek leş ti ril -
me si ge rek mek te dir. Bu nun için, Tür ki ye, el de ki sı -
nır lı kay nak la rı nın gi de rek ar tan bir ora nı nı, söz ko -
nu su mal ve hiz met le ri ulus la ra ra sı dü zey de re ka bet
ede bi lir bir şe kil de üret me si ne ola nak sağ la ya cak ya -
tı rım la ra yö nel te bil me li dir. Be lirt mek ge re kir ki; bu
tür ya tı rım lar, yal nız ca fi zik sel ser ma ye ya tı rım la rın -
dan iba ret de ğil dir. As lın da bu tür ya tı rım la rın bel ki
de en önem li bi le şe ni, be şe ri ve sos yal ser ma ye dü ze -
yi ni çok olum lu yön de et ki le yen sos yal har ca ma lar -
dır. Bu çer çe ve de, özel lik le eği tim ve AR-GE dü zey
ve ka li te si ni art tır ma ya yö ne lik har ca ma lar, bü yük
önem ta şı mak ta dır.21 Do la yı sıy la, bu alan la ra yö ne lik
ola rak, di ğer alan lar dan da ha yük sek kay nak ay rıl ma -
sı, eko no mik kal kın ma ve ca ri açı ğın uzun dö nem li
fi nans ma nı açı sın dan tu tar lı bir eko no mik ras yo na li -
te ye sa hip tir.

VI II. Yok sul luk la Mü ca de le Kul la nı la bi le cek
İki Yön tem Olan As ga ri Net Ge lir Des te ği ve
Ay ni Yar dım Uy gu la ma la rı, Tür ki ye'de Yok -
sul luk la Mü ca de le de Kul la nı la bi lir mi?
İş siz lik ve yok sul luk la mü ca de le yön tem le ri nin,

sa na yi sek tö rü nün öne mi ni kay be dip hiz met ler sek tö -

20 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 118.
21 ER DOĞ DU-YENİGÜN, a.g.e., s. 117-118.
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rü nün gi de rek önem ka zan dı ğı, es nek üre tim bi çim le -
ri nin ça lış ma ha ya tı na ha kim ol du ğu bir kü re sel re ka -
bet or ta mı na uyum sağ la ma la rı ge rek mek te dir. Gü nü -
müz dün ya sın da yok sul luk ve top lum sal dış lan ma nın
sa de ce emek pi ya sa sı nın iş le yi şi ne gü ve ne rek ve in -
san la rın iş bu lup ça lış ma so rum lu luk la rı na gön der me
ya pa rak çö zü le bi le cek bir so run ol ma dı ğı an la şıl mış -
tır. Böy le bir eko no mik or tam da, yok sul luk so ru nu -
nun sa de ce bi rey sel de ğil top lum sal bir so run ol du ğu
ve çö zü mü nün ka mu kay nak la rı kul la nı la rak yü rü tü -
len bir di zi dev let po li ti ka sı nın yü rür lü ğe gir me si ni
ge rek tir di ği ni gör mek bü yük önem arz et mek te dir.22

Bu an lam da, Tür ki ye'de yok sul luk ve sos yal dış -
lan ma ya kar şı yü rü tü len mü ca de le nin ve mev cut po -
li ti ka çer çe ve si nin en önem li za afı nın, -son yıl lar da
ger çek le şen bir di zi iyi leş tir me le re rağ men- bu mü ca -
de le nin dev le tin bu alan da ki so rum lu luk la rı na sa mi -
mi yet le inan mak sı zın sür dü rü len prog ram sız, ge ri
bil di rim le ri dik ka te al ma yan bir di zi po li ti ka al ma şı -
ğı nın bi le şi min den olu şan bir mü ca de le ol ma sı dır.
Di ğer bir de yiş le, Tür ki ye'de yok sul luk ve sos yal dış -
lan ma ya kar şı yü rü tü len mü ca de le nin ve mev cut po -
li ti ka çer çe ve si, bir dev let po li ti ka sı ola rak yü rü tül -
me mek te ve hü kü met ten hü kü met te po li ti ka ön ce lik -
le ri ve po li ti ka la rın sa mi mi ye ti, po pü liz me kay ma dan
hak te mel li ger çek leş me dü ze yi önem li öl çü de fark lı -
lık arz et mek te dir.

Ya tı rım ve arz yön lü teş vik uy gu la ma la rı, iş gü cü
ta le bi ni et ki le me ye yö ne lik uy gu la ma lar ve ya iş gü cü
ta le bi nin ni te li ği ni göz önü ne ala rak bi çim len di ri len
ak tif iş gü cü (is tih dam) po li ti ka la rı, yok sul luk ve sos -

yal dış lan may la mü ca de le de bü yük önem ta şı mak ta -
dır. An cak, uzun dö nem de olum lu so nuç lar ver me si
muh te mel bu arz yön lü po li ti ka la rın ya nı sı ra, bu mü -
ca de le nin di ğer önem li bir aya ğı da, yok sul ke sim le -
re mad di des tek sağ la ma yı amaç la yan sos yal yar dım
uy gu la ma la rı dır. Aşa ğı da yok sul ke sim le re mad di
des tek sağ la ma yı amaç la yan sos yal yar dım uy gu la -
ma la rın dan bi ri olan as ga ri na kit ge lir des te ği uy gu la -
ma sı ile ay ni yar dım uy gu la ma la rı nın yok sul luk ve
sos yal dış lan may la mü ca de le de et kin lik le ri ay rı ay rı
ele alı na cak tır.

AB'de ge çer li yak la şım, yok sul lu ğu bir "sos yal
dış lan ma" so ru nu ola rak ele al mak ta ve "sos yal içer -
me"yi amaç la yan po li ti ka la rın ko nu su ha li ne ge tir -
mek te dir. Bu na gö re; yok sul luk, in san la rın top lu ma
top lu mun eşit bi rey le ri ola rak ka tıl ma la rı nı en gel le -
yen bir so run dur. Top lu ma ka tıl ma yı en gel le yen so -
run lar dan bi ri kuş ku suz, ge lir dü ze yi nin ye ter siz li ği -
dir. An cak, ço çuk lar, yaş lı lar, özür lü ler gi bi özel risk
gru bun da ki bi rey le re yö ne lik özel po li ti ka la rın et kin
şe kil de yü rü tül me me si ve et nik azın lı ğa ve cin si ye te
da ya lı ay rım cı lık lar da, fark lı bi rey ler ara sın da top -
lum sal kay nak la ra ulaş ma ka pa si te si açı sın dan fark lı -
lık lar ya rat mak ta dır.23 Yok sul luk so ru nu, po tan si yel
ola rak yok sul luk ris ki ne ma ruz ka la bi le cek bu bi rey -
le rin sos yal ola rak içe ril me si ni amaç la yan po li ti ka la -
rın yü rü tül me si ni ge rek tir mek te dir.

Aşa ğı da ki Tab lo 6'da 2003 yı lı için yaş grup la rı na
ve cin si yet le re gö re yok sul luk oran la rı, yüz de (%)
cin sin den gös te ril mek te dir:

22 Ay şe BUĞ RA-Çağ lar KEY DER-IL GIN ER DEM: "Sos yal Yar dım Uy gulamaları ve Top luma Yarar lı Faaliyet ler Kar şılığın -
da As gari Gelir Des teği Uy gulaması", UNDP, (Erişim: http://www.undp.org.tr, 15.12.2008), s. 7.

23 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 10-11.



1) Tür ki ye'de yok sul luk ris kiy le kar şı kar şı ya
olan la rın top lam nü fu sa ora nı % 26 iken; son ge niş le -
me ön ce si AB'ye üye 15 ül ke de bu oran % 15, son ge -
niş le me son ra sı AB'ye üye 25 ül ke de bu oran % 15 ve
bu ça lış ma nın ya pıl dı ğı ta rih te AB'ye aday olan ül ke
sta tü sün de olan Bul ga ris tan ve Ro man ya'da sı ra sıy la
% 14 ve % 17 ola rak ger çek leş miş tir.  Gö rü le ce ği
üze re, bu yok sul luk ora nı il gi li ül ke ler ara sın da en
yük sek oran dır.

2) Ço cuk yok sul lu ğu ora nı yi ne AB ül ke le ri nin
epey ce üze rin de % 34 ola rak ger çek leş miş tir. Bu an -
lam da, Tür ki ye'de yok sul lu ğun özel lik le çok ço cuk lu
ai le le ri teh dit et ti ği söy le ne bi lir. Ço cuk yok sul lu ğu
so ru nu, ço cuk la rın ai le le ri nin ye ter siz ge lir dü ze yi
ne de niy le eği tim le ri ne ya rı da bı ra kıp; ça lış mak zo -
run da kal ma la rı na ne den ol mak ta ve he pi mi zin med -
ya dan ve ya kın çev re miz den ta kip ede bi le ce ği üze re
ge nel lik le bu ço cuk lar teh li ke li ko şul lar da ve ka yıt
dı şı ola rak ça lış tı rıl mak ta dır. Ço cuk la rın ma ruz kal -
dık la rı bu sos yal risk le rin var lı ğı, ay nı za man da, ço -
ğun luk la da yok sul luk so ru nu nun ge le cek ne sil ler de
de ken di ni tek rar et me si şek lin de bir kı sır dön gü ye
gi ril me si ne ne den ol mak ta dır.

3) Yaş lı yok sul lu ğu so ru nu nun, di ğer yok sul luk
tür le riy le kı yas lan dı ğın da Tür ki ye'de nis pe ten da ha
önem siz bir prob lem ol du ğu söy le ne bi lir.

4) Tür ki ye'de ka dın yok sul lu ğu % 26 iken, er kek
yok sul lu ğu nun % 25 ora nın da ger çek leş me si, ka dın -
la rın iş gü cü ne ye ter li dü zey de ka tı la ma ma la rıy la bir -
lik te dü şü nül dü ğün de; ka dın la rın sos yal içe ril me si ne
yö ne lik po li ti ka la ra ay rı bir önem ve ril me si ge rek ti ği
or ta ya çık mak ta dır.

5) Tür ki ye'de yok sul luk ris ki nin ço cuk lar dan son -
ra en faz la teh dit et ti ği yaş gru bu, % 26'lık bir yok sul -
luk ora nıy la 16-24 yaş ara sı grup tur. Bu ve ri, genç
yok sul lu ğu nun ne dü zey de ol du ğu nu gös ter me si ba -
kı mın dan ol duk ça önem li dir. 

Bu yaş gru bu nun kar şı kar şı ya ol du ğu sos yal dış -
lan ma teh li ke si, suç ve şid det eği lim le riy le uyuş tu ru -
cu alış kan lı ğı nın yer le şe ce ği en uy gun ze min ol ma la -
rı ne de niy le, bü yük bir top lum sal teh dit ya rat mak ta -
dır.27

Sos yal yar dım an la mın da ki en çağ daş ni te lik li ve
en an lam lı ya sa olan 2022 sa yı lı Ka nun, muh taç du -
rum da ki yaş lı lar ve özür lü le re dü zen li ay lık bağ lan -
ma sı nı ön gö rür ken; "ken di le ri ne ba ka cak ak ra ba sı
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Tab lo 6: 2003 Yı lı İçin Tür ki ye ve AB Ül ke le ri ile AB'ye Aday Ül ke le rin Yaş Grup la rı na Ve Cin si -
yet le re Gö re Yok sul luk Oran la rı (% cin sin den)24

Tür ki ye AB1525 AB25 26 Bul ga ris tan Ro man ya
Er kek 25 14 14 12 17
Ka dın 26 17 16 16 18
Top lam 26 15 15 14 17
0-15 34 19 19 18 22
16-24 26 20 19 18 20
16-64 22 14 14 13 15
65+ 21 19 17 14 20

Yu ka rı da ki Tab lo 6'da ki bil gi ler den ha re ket le, Tür ki ye'de yok sul luk so ru nu na iliş kin ola rak ge nel ola rak
ya pı la bi le cek tes pit ler aşa ğı da sı ra lan mış tır:

24 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 52.
25 2003 yılı için EUROS TAT tah min lerini gös ter mek tedir.
26 2003 yılı için EUROS TAT tah min lerini gös ter mek tedir.
27 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 13.
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bu lun ma ma" ko şu lu nu ge tir mek te dir. Bu ya sa kap -
sa mın da des tek alan la rın sa yı sı nın 2005 yı lı iti ba riy le
yak la şık 1.050.000 ki şi ol du ğu be lir til mek te dir. An -
cak, he def len me si ge re ken 1.050.000 yaş lı ve özür lü -
nün doğ ru bir bi çim de he def len di ği ne da ir bir ve ri se -
ti bu lun ma mak ta dır.28

Yok sul luk la mü ca de le de uy gu lan mak ta olan bir
baş ka po li ti ka, WB'nin "Sos yal Risk le ri Azalt ma Pro -
je si" kap sa mın da yü rü tül mek te olan "şart lı na kit
trans fer le ri" uy gu la ma sı dır. Bu na gö re; şart lı na kit
trans fer le ri, yok sul ai le le re ya pı lan

— Ha mi le lik yar dım la rı,
— Okul ön ce si yaş ta ki ço cuk la rı nı sağ lık kont ro -

lü ne gö tür me le ri için ya pı lan yar dım la rı
— Okul ya şın da ki ço cuk la rı nı dü zen li ola rak oku -

la gön der me le ri için ya pı lan yar dım la rı kap sa mak ta
ve Sos yal Yar dım laş ma ve Da ya nış ma Ge nel Mü dür -
lü ğü ko or di na tör lü ğün de ye rel va kıf lar ara cı lı ğıy la
yü rü tül mek te dir. Yad sı na maz fay da la rı bu lun ma sı na
rağ men; şart lı na kit trans fer le ri uy gu la ma sı, dev let
po li ti ka sı nın bir par ça sı de ğil dir ve ne ka dar sü re ce ği
bel li ol ma yan bir WB pro je si dir. Bu pro je, sa de ce en
yok sul % 6'lık ke si mi he def le mek te dir ve yar dım
mik ta rı son de re ce kı sıt lı dır. Ay rı ca; yar dım la rın da ğı -
tı mın da nes nel ol ma yan kri ter ler or ta ya çı ka bil mek te -
dir.29

Top lu ma ya rar lı fa ali yet ko şu luy la ya pı lan as ga ri
ge lir des te ği uy gu la ma sı, yok sul luk ve sos yal dış lan -
ma teh di di al tın da ki, ken di ça ba la rıy la iş bul ma im -
kan la rı çok az olan ve ya hiç ol ma yan ke sim le re, eği -
tim/be ce ri ge liş tir me prog ram la rı na ka tıl mak ve/ve ya
ya şa dık la rı çev re yi ve o çev re de ya şa yan la rın du ru -
mu nu iyi leş tir me ye yö ne lik top lu ma ya rar lı iş ler de
ça lış mak kar şı lı ğın da ya pı la cak dü zen li na kit trans -
fer le ri ni içer mek te dir.30 

Sos yal yar dı mın bir hak ola rak gö rül me si nin bir
so nu cu ola rak uy gu lan mak ta olan as ga ri ge lir des te ği
uy gu la ma la rı, ay ni yar dım la ra kı yas la eko no mik ras -
yo na li te açı sın dan ba zı avan taj la ra sa hip tir:

— Ay ni yar dım la rın iha ley le sa tın alın ma la rı, de -
po lan ma la rı ve da ğı tım la rı kar ma şık bir bü rok ra si yi
de be ra be rin de ge tir mek te dir.

— Yü rü tül me sin de ki kar ma şık lık, ma li yet le ri ni de
art tır mak ta dır.

Kuş ku suz, bu yar dım lar, yok sul la rın ha ya tı nı bir
neb ze ol sun ko lay laş tır mak an la mın da önem li bir iş -
lev gör mek te dir. An cak, bu du rum, yok sul in san la ra
top lu mun eşit bi rey le ri ola rak ka tıl ma la rı nı sağ la mak
ama cı doğ rul tu sun da ta nım la nan "sos yal içer me"
kav ra mıy la il gi si olan bir du rum de ğil dir.31

As ga ri ge lir des te ği uy gu la ma sı nın ba zı avan taj la -
rı aşa ğı da ki şe kil de sı ra la na bi lir:32

1) As ga ri ge lir des te ği uy gu la ma sı, bu gün pek çok
fark lı ku rum ve ku ru lu şun (ka mu ku rum la rı, be le di -
ye ler, der nek ler, va kıf lar, muh te lif di ğer si vil top lum
ör güt le ri, ha yır se ver ler, vb.) çok sa yı da bö lük pör çük,
ge nel lik le önem siz mik tar lar da ki yar dım la rın dan ya -
rar lan mak için uğ ra şan yok sul la rın "mer ha me te
muh taç za val lı lar" du ru mun dan kur tul ma la rı nı sağ -
la ya cak tır.

2) As ga ri ge lir des te ği uy gu la ma sı, eko no mi ye net
bir sa tın al ma gü cü en jek te ede rek, pi ya sa nın iş le yi şi -
ne çar pı tı cı mü da ha le ler de bu lun mak sı zın, üre ti mi ve
is tih da mı art tı rı cı et ki ler ya ra ta bi le cek tir. Bu et ki le -
rin, özel lik le eko no mik fa ali yet dü ze yi nin çok dü şük
ol du ğu yok sul yö re ler de önem ka zan ma sı bek le ne bi -
lir. 

3) Top lu ma ya rar lı fa ali yet ko şu lu na da ya lı as ga ri
ge lir des te ği uy gu la ma sı, bu na ek ola rak, is tih dam
edi le bi lir li ği art tı rı cı bir ro le de sa hip tir. Di ğer bir de -
yiş le, top lu ma ya rar lı fa ali yet ko şu lu na da ya lı as ga ri
ge lir des te ği uy gu la ma sı doğ ru dan doğ ru ya üc ret li is -
tih dam ya rat ma ya yö ne lik bir po li ti ka ol ma mak la bir -
lik te, be lir ti len an lam da, is tih dam po li ti ka la rıy la an -
lam lı bir bi çim de ek lem len mek te dir.

4) İçin de bu lun du ğu muz ta lep ek sik li ği ne da ya nan
kriz şart la rı nın or ta dan kal dı rıl ma sı an la mın da mar ji -
nal tü ke tim te ma yü lü en yük sek olan yok sul ke sim le -

28 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 16.
29 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 17-18.
30 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 8.
31 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 21.
32 BUĞ RA-KEY DER-ER DEM, a.g.e., s. 9-22.
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re ya pı la cak as ga ri ge lir des te ği nin fay da lı ola ca ğı
ka na atin de yiz.

5) Sos yal yar dım ala nı na dev let-va tan daş iliş ki si -
nin man tı ğı ye ri ne ha yır se ver lik iliş ki si nin man tı ğı -
nın yer leş miş ol ma sı, bu na bağ lı ola rak sis te ma tik ve
dü zen li as ga ri ge lir des te ği uy gu la ma sı ye ri ne çok sa -
yı da ka mu ku ru mu, der nek, va kıf ve ha yır se ver ile si -
vil top lum ku ru luş la rı ta ra fın dan da ğı tı lan ay ni yar -
dım la rın önem ka zan ma sı, yar dım alan la rın ken di le -
ri ni hak sa hi bi va tan daş lar ola rak de ğil de yet ki li le ri
acın dı ra rak ba zı şey ler el de et mek du ru mun da olan
kim se ler ola rak gör me le ri ne ne den ol mak ta ve bu yö -
nüy le de bu bi rey le ri tam an la mıy la top lum dan dış la -
yı cı bir ni te lik ka zan dır mak ta dır. Bu an lam da; ay ni
yar dım lar dan nak di yar dım la ra doğ ru ya pı la cak bir
dö nü şüm, yar dım alan bi rey le rin top lu ma eşit bi rey -
ler ola rak ka tıl ma la rı nı sağ la ya cak tır.

Mo dern de mok ra tik top lum lar, özerk bi rey ler le
on la ra kar şı sos yal so rum lu luk la rı olan dev let oto ri te -
si ara sın da ki iliş ki le rin yön len dir dik le ri top lum lar dır.
Ken di ha yat la rıy la il gi li ba ğım sız ka rar lar ala ma ya -
cak la rı dü şü nü len, ça lı şa ma dık la rı za man sos yal hak -
la ra de ğil ya kın la rı nın ve ha yır sa hip le ri nin iyi ni ye -
ti ne yas la nan in san lar la, mo dern bir top lum da de -
mok ra tik sü reç le rin iş le yi şi ni sağ la yan iliş ki le rin sağ -
lık lı bir şe kil de yü rü tül me si zor dur.33 Bu ne den le, as -
ga ri na kit ge lir des te ği uy gu la ma sı nın, bu pers pek ti fi
de gö ze te rek uy gu lan ma sı nın, ay ni ge lir des te ği uy -
gu la ma la rı na kı yas la de mok ra tik sis te min ge li şi mi ve
sos yal içer me nin sağ lan ma sı açı sın dan çok da ha et ki -
li bir po li ti ka öner me si ol du ğu nu dü şün mek te yiz.

IX. So nuç ve De ğer len dir me
Tür ki ye'de son yıl lar da büt çe ler den sos yal har ca -

ma la ra ay rı lan pa yın art ma sı na rağ men; em sal le riy le
kı yas lan dı ğın da, ha len büt çe den sos yal har ca ma lar
için ye ter li dü zey de kay nak ay rıl ma dı ğı söy le ne bi lir.
Bu tür sos yal har ca ma la rın ye ter li dü zey de ger çek leş -
ti ril me me me si nin ne den le rin den bi ri si de, bu tür har -
ca ma la rın top lu ma ta şan olum lu dış sal lık la rı nın bo -
yu tu nun eko no mik ka rar ve ri ci ler ta ra fın dan ye te rin -

ce fark edil me me si ve ya fark edil me si ne rağ men po -
li ti ka ka rar la rı na ye te rin ce (ak tif şe kil de) yan sı tıl ma -
ma sı dır. Eko no mik kal kın ma, ge lir da ğı lı mı, eko no -
mik is tik rar, sür dü rü le bi lir bü yü me açı sın dan fay da -
la rı dü şü nül dü ğün de sos yal har ca ma la rın ni ce lik sel
ola rak art tı rıl ma sı el zem dir. An cak; ni ce lik sel ar tış tan
da ha da önem li si, bu sos yal har ca ma lar dan sağ la na -
cak bi rey sel ve top lum sal fay da nın en üst dü ze ye çı -
ka rıl ma sı nı te min et mek için, söz ko nu su har ca ma la -
rın ni te li ğin de ya pı la cak iyi leş tir me ler dir. Bu da;
fark lı sos yal po li ti ka araç la rı nın mu ka ye se li ola rak
ana liz edil me si ni ve ül ke ger çek le riy le en çok bağ da -
şan araç la rın or ta ya çı ka rıl ma sı nı ge rek tir mek te dir.

Sos yal har ca ma la rın ni ce lik sel ola rak art tı rıl ma sı -
nın ya nı sı ra ni te lik sel ola rak iyi leş ti ril me si, hem eko -
no mik is tik rar, hem de top lum sal hu zur ve iç ba rış
açı sın dan ya şam sal bir öne me sa hip tir. An cak, sos yal
har ca ma lar da ni ce lik sel ve ni te lik sel ar tış ger çek leş -
ti ril me si için; top lu mun her ke si mi nin (özel lik le ör -
güt lü ke sim le ri olan der nek le rin, sen di ka la rın, si vil
top lum ör güt le ri nin) ve bi rey sel baz da her va tan da şın
ka mu sal ka rar al ma sü reç le rin de bu yön de ki ta lep le -
ri ni açık ça or ta ya koy ma la rı ve bu alan da ki ça ba la rı -
nı art tır ma la rı ge rek mek te dir. Baş ka tür lü bu önem li
ko nu nun, Tür ki ye'nin her an de ği şi me açık ve ha re -
ket li si ya si gün de min de faz la yer bu la bil me si müm -
kün gö zük me mek te dir.

So nuç ola rak; 
1) Ge lir da ğı lı mı nın gö re ce bo zuk ve yok sul luk

ora nı nın yük sek ol du ğu Tür ki ye gi bi ge liş mek te olan
eko no mi ler de, ge lir da ğı lı mı ada let siz li ğiy le mü ca de -
le nin eko no mik bü yü me yi olum lu ola rak et ki le di ği

2) Ge lir da ğı lı mı ada let siz li ğiy le mü ca de le açı sın -
dan, Tür ki ye gi bi ge liş mek te olan eko no mi ler de doğ -
ru yö ne ti len, iyi he def len miş har ca ma po li ti ka la rı nın
ver gi po li ti ka la rı na gö re nis bi üs tün lük le ri nin mev cut
ol du ğu34, 

3) Ka mu sal har ca ma prog ram la rı içe ri sin de, yok -
sul luk la mü ca de le ye yö ne lik yu ka rı da bah se di len
sos yal po li ti ka har ca ma la rı nın ya nı sı ra özel lik le dış -

33 Ay şe BUĞ RA-N. Tol ga SIN MAZ DEMİR : " Yok sul luk la Mücadelede İn sani ve Et kin Bir Yön tem: Nakit Gelir Des teği", Boğaz-
içi Üniver sitesi Sos yal Politika Forumu Araş tır ma Raporu, Bebek-İS TAN BUL, (Erişim: http://www.spfboun.edu.tr, 15.12.2008),
s. 36.

34 Ör neğin, nitelik sel açıdan iyileş tir me sağ lamak sızın kamusal eğitim har camalarının art tırıl ması; yal nız ca öğ retim eleman ları ve
öğ ret men ler lehine gelir dağılımının iyileş mesi sonucunu doğuracak; asıl hedef lenen olum lu dış sal lık ların yaratıl ması ve gelir
dağılımı adalet siz lik lerinin en aza in diril mesi hedefi ise ger çek leş tirilemeyecek tir.
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sal lı ğı yük sek olan eği tim ve sağ lık har ca ma la rı ile
AR-GE har ca ma la rı nı des tek le yi ci ted bir le re ağır lık
ve ril me si ge rek ti ği, 

4) Yok sul luk la mü ca de le de as ga ri ge lir des te ği uy -
gu la ma sı nın ay ni yar dım uy gu la ma la rı na gö re hak te -
mel li bir yar dım sis te mi ku rul ma sı, sos yal içe ri ci (so -
ci al inc lu si ve) vas fı nın da ha yük sek olu şu ve uy gu la -
ma ma li yet le ri nin da ha dü şük ol ma sı ne de niy le da ha
ba şa rı lı ola bi le ce ği dü şü nül mek te dir.

Kü re sel eko no mik or ta ma kü re sel bir sos yal ya nıt
ve ril me si ge rek tir mek te dir. Söz ko nu su 4 sap ta ma nın
ulu sal eko no mi le rin po li ti ka be lir le yi ci le ri ta ra fın dan
dik ka te alın ma sı, kü re sel leş me nin ulu sal ge lir da ğı lı -
mı üze rin de ya rat tı ğı yı kı cı et ki le rin en aza in di ril me -
si ni sağ la ya cak tır. Bu nun dı şın da, Tür ki ye öze lin de
yok sul luk la mü ca de le de gö zar dı edil me me si ge re ken
bir baş ka nok ta da, sos yal ba rış ve hu zu run te mi ni
açı sın dan, sos yal po li ti ka uy gu la ma la rı nın odak nok -
ta la rın dan bi ri si nin böl ge sel eşit siz lik le rin en aza in -
di ril me si ol ma sı ge rek ti ği dir.
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