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Gelir Dağılımı 

Gelir, mal veya hizmet üretimi sonucunda ortaya çıkan 

nakdi getiridir.  

Gelir dağılımı, mal veya hizmet üretimi sonucunda ortaya 

çıkan gelirin bireyler arasındaki dağılımıdır. Gelirin 

üretimler arasındaki dağılımı fonksiyonel gelir dağılımı, 

bireyler arasındaki dağılımı ise kişisel gelir dağılımı 

olarak adlandırılır. 

Gelir dağılımı, iktisat biliminin temel konulardan biridir. 

Bu nedenle yapılan araştırmalar üretimin nasıl 

arttırılacağını, ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağını, 

üretimin nasıl paylaşılacağını yani gelir dağılımının nasıl 

gerçekleşeceğini yönünde yapılmıştır. 

Gelir dağılımı konusu iktisat biliminde uzun zaman 

boyunca ihmal edilmiştir. Ancak 1990’lardan sonra bu 

alana yönelik ilgide bir canlanma gözlenmeye 

başlanmıştır. 

Gelir Dağılımının Önemi 

Bir toplumda gelir dağılımı çok büyük öneme sahiptir.  

Gelirin paylaşılma şekli değiştikçe; ekonominin yapısı, 

ülkenin ekonomik büyüme performansı, toplumun yapısı, 

sağlık düzeyi, toplumdaki ortalama yaşam süresi, 

yoksulluk düzeyi de bu durumdan doğrudan 

etkilenmektedir. 

Öte yandan, üretim araçlarının mülkiyet yapısı, kamu 

hizmetlerinin hangi düzeyde olduğu, toplumsal ve 

geleneksel ilişkiler, işgücünün örgütlenme düzeyi ve 

dikey-yatay hareketliliği, devletin uyguladığı maliye 

politikası ve sosyal politikalar, toplumun demokratikleşme 

düzeyi ve tüm bunların zaman içindeki evrimi gelir 

dağılımını belirleyen temel etmenler arasındadır. 

Gelir dağılımı düzeldikçe toplumun yaşam düzeyinden 

ekonomik düzeyine kadar birçok alanda düzelme meydana 

gelir.  

Gelir dağılımının etkilediği pek çok alan vardır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

 Gelir dağılımı ve siyasi istikrar: Gelir 

dağılımındaki adaletsizlikler toplumda siyasi 

istikrarsızlığa, yolsuzluklara ve toplumda adalet 

duygusunun azalması nedeniyle huzurun 

kaçmasına, suç eğiliminin artmasına ve toplumsal 

kargaşaların yaşanmasına sebep olur. 
 
Yine gelir dağılımı adaletsiz olan ülkelerde 

rüşvet günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 

Böyle bir ortam ise ekonomi açısından hiç de 

sağlıklı değildir.  
 
Gelir dağılımı adaletli olan ülkelerde ise 

toplumsal huzur birlik ve beraberlik vardır. 
 

 Gelir dağılımı ve ekonomik büyüme: Bir 

ekonomide sağlanan üretimin düzeyi kadar, söz 

konusu üretim dolayısıyla elde edilen gelirin 

toplumun bireyleri arasında ne şekilde 

paylaştırıldığı da önemlidir.  
 
Gelir dağılımının yapısı ile ekonomik gelişme 

arasındaki ilişkinin konusunda tam bir görüş 

birliği yoktur. Ancak adaletli bir gelir dağılımının 

ekonomik gelişmeyi uzun vadede pozitif yönde 

etkilediğine ilişkin deliller mevcuttur.  
 
Yapılan bir araştırmaya göre, gelir dağılımı daha 

adaletli olan ülkeler, daha yüksek oranda 

ekonomik büyüme elde etmişlerdir. 
 

 Gelir dağılımı ve yoksulluk: Gelir dağılımı 

doğrudan yoksulluk düzeyini etkilemektedir. Bir 

ülkede sağlanan ekonomik büyümenin 

yoksulluğu azaltma derecesi ülkedeki gelir 

dağılımı yapısına bağlıdır. 
 
Kişi başı milli geliri yüksek olan ülkelerde 

adaletsiz gelir dağılımı olduğunda bu ülkelerde 

yoksulluk oranı önemli boyutlarda artar. Kişi başı 

milli geliri yüksek olup gelir dağılımı adaletli 

olan ülkelerde ise yoksulluk oranı daha düşüktür. 
 

 Gelir dağılımı ve sağlık: Gelir dağılımı adaletli 

olan ülküler, gelir dağılımı adaletsiz olan ülkelere 

göre daha sağlıklı bir yaşam sürmekte ve 

ortalama yaşam süreleri daha uzun olmaktadır.  
 
Gelir dağılımı bozuldukça, ölüm oranlarının 

arttığı görülmektedir.  
 
Gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmaya 

yönelik uygulanan politikalar, toplumun sağlığı 

üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. 

Gelir Dağılımı Türleri 

Başlıca gelir dağılımı türleri;  

 Kişisel gelir dağılımı,  

 Fonksiyonel gelir dağılımı,  

 Bölgesel gelir dağılımı ve  

 Sektörel gelir dağılımıdır.  

Gelirin ilk defa ortaya çıkmasına veya yeniden 

dağıtılmasına göre de farklı gelir dağılımı türleri vardır. 

Bunlar;  

 Birincil gelir dağılımı ve  

 İkincil gelir dağılımıdır. 

Kişisel Gelir Dağılımı 

En temel gelir dağılımı şeklidir.  Bir ekonomide elde 

edilen toplam gelirin toplumdaki bireyler arasındaki 

dağılımını ifade etmektedir.  

Gelirin ne kadar olduğu gelirin ne şeklide elde 

edildiğinden daha önemlidir. Bir birey kira, ücret gibi pek 

çok gelire sahip olabilir. Ancak önemli olan gelirin 

sayısından ya da şeklinden çok toplam getirisidir.  
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Kişisel gelir dağılımının ölçülmesinde kullanılan 

yöntemlerden birisi, nüfusun eşit dilimlere ayrılması ve 

her dilimin toplam gelirden ne kadar pay aldığının 

gösterilmesi şeklindedir. Bu noktada da nüfus genellikle 

%20’lik dilimlere ayrılır. Nüfus  %10’luk ya da %5’lik 

dilimlere de ayrılabilmektedir.  

Türkiye’de 2010 yılı verilerine göre nüfusun en yoksul 

%20’lik diliminin toplam gelirden aldığı pay sadece 

%6.5’tir. En zengin %20’lik dilim ise toplam gelirin 

yarıya yakınını almaktadır. Yine, nüfusun en yoksul 

%20’lik diliminin hanehalkı bazında ortalama geliri 7.174 

TL iken, en zengin %20’lik diliminin hanehalkı bazında 

ortalama geliri 49.514 TL’dir. Buna göre, nüfusun en 

zengin %20’lik diliminin hanehalkı bazında ortalama 

geliri, en yoksul %20’lik dilimin gelirinin yaklaşık 7 

katıdır. 

Kişisel gelir dağılımının ölçülmesinde kullanılan bir diğer 

yöntem de Gini Katsayısı yöntemidir. Buna göre, herhangi 

bir ekonomi için Gini katsayısı teorik olarak 0 ile 1 

arasında değerler almaktadır. Bir ekonominin 0 Gini 

katsayısına sahip olması, o ekonomideki tüm bireylerin 

gelirlerinin birbirine eşit olduğunu ifade eder.  

Türkiye’nin 2010 yılı Gini katsayısı 0,40’tır.  

Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

Bir ekonomide elde edilen toplam gelirin, geliri ortaya 

çıkaran üretim faktörleri arasındaki dağılımını 

göstermektedir.  

Üretim faktörleri ise;  

 Emek,  

 Sermaye,  

 Doğal kaynaklar ve  

 Girişimciliktir.  

Üretim faktörlerinin mal veya hizmet üretiminde 

kullanılması neticesinde; 

 İşgücüne ücret, 

 Sermayedara faiz, 

 Doğal kaynak sahibine rant ve 

 Girişimciye de kâr şeklinde gelir dağıtımı 

gerçekleşmektedir. 

Yani fonksiyonel gelir dağılımı ortaya çıkarılan toplam 

gelirin, üretim faktörleri tarafından ne şekilde 

paylaştırıldığını göstermektedir.  

Fonksiyonel gelir dağılımının sağlıklı sonuçlar 

verebilmesi için hem üretim faktörlerinin kendi içinde 

homojen olması, hem de bir bireyin tek üretim 

faktöründen gelir elde etmesi gerekmektedir.  

Küreselleşmenin hız kazanmaya başladığı yıllarda 

çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları daha da artmıştır. 

Bu açıdan emeğin, mal veya hizmet üretiminden aldığı 

pay oldukça heterojen bir yapıya sahiptir. Bu heterojenlik 

de küreselleşme ile birlikte gitgide artmaktadır.  

2010 yılında ülkemizde emeğin toplam gelirden aldığı pay 

%47.4 iken müteşebbisin aldığı pay ise %20.2 olmuştur. 

Gayrimenkulden ve menkul kıymetlerden elde edilen gelir 

ise toplam gelirin %8.7’si düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Sosyal transferler kaleminin toplam gelirden aldığı pay 

%20.4 olmuştur. 

Bölgesel Gelir Dağılımı 

Bir ülkenin farklı bölgelerinin, o ülkede elde edilen toplam 

gelirden aldığı payı göstermektedir.  

Bölgesel gelir dağılımı, kişisel gelir dağılımı ve 

fonksiyonel gelir dağılımının yerel bir türevidir. Yani 

bölgesel gelir dağılımı hem kişisel gelir dağılımını, hem 

de fonksiyonel gelir dağılımını gösterebilmektedir.  

Ülkemizde doğu ile batı arasında ekonomik anlamda 

önemli ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Öte yandan, 

İstanbul ile diğer bölgeler arasında da önemli ölçüde fark 

bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz açısından bölgesel 

gelir dağılımı oldukça önemlidir.  

2010 yılındaki verilere göre, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin yıllık eş değer kullanılabilir hane halkı medyan 

geliri, sadece 3.634 TL iken, bu rakam Ege bölgesinde 

8.392 TL ve İstanbul’da da tam 10.321 TL’dir.  

Sektörel Gelir Dağılımı 

Bir ekonominin farklı sektörlerinin, o ekonomide elde 

edilen toplam gelirden aldığı payı göstermektedir.  

Sektörel gelir dağılımı, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri 

arasındaki gelir dağılımını gösterir. Aynı zamanda her 

sektörün kendi içindeki alt sektörleri arasındaki gelir 

dağılımını da gösterebilmektedir.  

Sektörel gelir dağılımı ekonominin gelişmişlik düzeyi 

açısından önemlidir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde tarım 

kesiminin milli gelirden aldığı pay %2 iken, bu oran 

gelişmemiş olan ülkelerde %50’dir.  

Bir ülkenin ekonomik anlamda kat ettiği mesafeyi en iyi 

gösteren temel verilerden bir tanesi de sektörel gelir 

dağılımının zaman içinde yaşadığı dönüşümdür.  

Türkiye’de 1968 yılında tarım kesiminin millî gelirden 

aldığı pay, %33.3 iken, bu oran 2011 yılında%9’a 

gerilemiştir.   

Türkiye tarihinde sanayi sektörünün payı, tarım 

sektörünün payını ilk defa 1983 yılında geçmiştir. 

Birincil Gelir Dağılımı ve İkincil Gelir Dağılımı 

Bir ekonomide gelir, ilk defa ortaya çıkabileceği gibi, bir 

yerden başka bir yere de transfer edilebilir. Gelirin ilk defa 

ortaya çıkması ekonomik bir aktiviteye denk gelirken, 

gelirin bir yerden başka bir yere transfer edilmesi de 

gelirin yeniden dağıtımı anlamına gelmektedir.  

Gelirin ilk defa ortaya çıkması sonrası oluşan gelir 

dağılımına birincil gelir dağılımı; gelirin yeniden 

dağıtılması sonrası ortaya çıkan gelir dağılımına da ikincil 

gelir dağılımı ya da gelirin yeniden dağılımı 
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denilmektedir. Gelirin oluşumundan sonra yapılan çeşitli 

müdahalelerle gelirin yeniden dağılımı sağlanmaktadır.  

Devlet, faktör gelirlerine sosyal ve ahlaki nedenlerle 

müdahale etmekte ve böylece gelirin yeniden dağılımını 

sağlamaktadır. Devlet, gelirin yeniden dağılımını vergiler, 

kamu harcamaları, fiyat politikaları, işgücü piyasası ve 

ücret politikaları ve sosyal güvenlik yoluyla sağlayabilir. 

Devlet serbest piyasada oluşan gelir dağılımını 

değiştirmeyi amaçlar. Çünkü piyasada oluşan gelir 

dağılımı, yoksulluğa neden olabilmektedir.  

Devlet müdahalesi ile ortaya çıkan gelirin yeniden 

dağılımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;  

 Dikey yeniden dağılım ve  

 Yatay yeniden dağılımdır.  

Gelir transferlerinin yüksek gelir gruplarından düşük gelir 

gruplarına doğru gerçekleştiği yeniden dağılıma dikey 

yeniden dağılım denir. 

Yatay yeniden dağılım ise aynı gelir grubu içindeki 

bireyler arasında meydana gelen gelir transferi yaratan 

gelirin yeniden dağılımıdır.  

İkincil gelir dağılımının, birincil dağılıma göre daha adil 

olması beklenmektedir. 
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Klasik Gelir Dağılımı Teorisi 

1776 yılında Milletlerin Zenginliği isimli kitabını çıkaran 

Adam Smith modern iktisat biliminin temellerini atmış ve 

böylece klasik iktisadın babası olmuştur. Temel uğraşı 

alanı ise refahın nasıl arttırılabileceği olmuş ve ekonomik 

büyüme teorisi üzerinde çalışmıştır.  

Smith, emeğin üretken gücünde en büyük iyileşmeyi neyin 

sağlayabileceğini sorgulamıştır. Smith üretkenlikte en 

büyük iyileşmenin işbirliği ile olacağını özellikle 

vurgulamıştır. 

İktisadi büyüme teorisi çerçevesinde, ekonomi üç sınıfa 

ayrılır; işçiler, sermayedarlar ve toprak sahipleri. Toplam 

gelir bu üç sınıf arasında işçilere ücret, sermayedarlara kâr 

ve toprak sahiplerine rant olarak dağıtılır. Smith, bu 

anlamda iktisadi büyüme teorisiyle modern anlamda 

fonksiyonel bir gelir dağılımı teorisi oluşturmaya 

çalışmıştır. Smith, gelir dağılımında iki etken üzerinde 

durmuştur.  

Gelir dağılımını belirleyen birinci etken; işgücünün, 

sermayenin ve toprağın kendilerine has özellikleri ve bu 

faktörlerinin birbirleri arasındaki ilişkilerdir.  

Gelir dağılımını belirleyen ikinci etken ise ekonominin 

genel durumudur. Büyümekte olan bir ekonomide ücretler 

yüksek, küçülmekte olan bir ekonomide de ücretler düşük, 

durağan durumdaki bir ekonomide de ücret seviyesi aynı 

kalır. 

Ücretler ile kârlar arasında zıt yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. İşveren, çalışanlarına ücret olarak ne kadar 

çok ödeme yaparsa, maliyetler artacak ve böylece 

işverenin elde ettiği kâr azalacaktır.  

Klasik iktisadın önde gelen isimlerinden David Ricardo da 

bir gelir dağılımı teorisi ortaya koymaya çalışmıştır. 

Ricardo’nun gelir dağılımı teorisinde üç temel varsayım 

bulunmaktadır: 

 Emek-Değer Teorisi geçerlidir. Üretilen bir malın 

tüm değeri, onun üretiminde kullanılan emekten 

kaynaklanmaktadır. 

 Azalan Verimler Kanunu geçerlidir. Üretime 

açılan her yeni toprak daha az verime sahiptir. 

 Ücretlerin Tunç Kanunu geçerlidir. Buna göre, 

ücretler geçimlik seviyenin üzerine çıktığında 

nüfus artacak ve ücretler tekrar geçimlik seviyeye 

dönecektir. 

Ricardo, Politik Ekonominin ve Vergilendirmenin İlkeleri 

Üzerine isimli kitabında, topraktan elde edilen ürünün, 

işgücü, sermaye ve makinenin ortak kullanımı olduğunu 

ve üretimin de toprak sahipleri, sermayedarlar ve işçiler 

arasında paylaşıldığını ifade etmiştir. 

Ricardo’ya göre gelir dağılımı toprağın verimliliğine, 

sermaye birikimine, nüfusa, vasıf düzeyine ve uzmanlığa 

bağlı olarak değişmektedir. 

Ricardo’ya göre, iktisat biliminin temel problemi, gelirin 

üretim faktörleri arasında ne şekilde dağıtılacağıdır. Bu 

nedenle Smith gibi iktisatçıların bu konuda yetersiz 

kaldığını dile getirmiş ve bu yönde çalışmalar yapmıştır.  

Ricardo’ya göre, alınıp satılan diğer her şey gibi, emeğin 

de bir piyasa fiyatı ve doğal fiyatı vardır. Emeğin doğal 

fiyatı, çalışanın kendisini ve ailesini geçindirebileceği 

düzeydeki ücrettir. Emeğin piyasa fiyatı ise tamamıyla 

piyasa koşullarında, emek arz ve talebi tarafından 

belirlenmektedir. Emek kıt olduğunda emeğin piyasa fiyatı 

yüksek olmakta, emek bol olduğunda da emeğin piyasa 

fiyatı düşük olmaktadır.  

Ricardo’ya göre, bir ekonomide toplam gelir paylaşılırken, 

sermayedara düşen pay, toplam gelirden toprak 

sahiplerinin payı olan rantlar ve işçilerin payı olan ücretler 

düşüldükten sonra kalan miktar olmaktadır. Bu noktada, 

sermayedarın payı olan kâr ile işçilerin payı olan ücretler 

arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Böylece,  

Ricardo’nun oluşturduğu gelir dağılımı teorisinin doğal bir 

sonucu olarak, gelir dağılımı zaman içinde toprak 

sahiplerinin lehine, işçi ve sermayedarların da aleyhine 

olacak şekilde değişmektedir. 

Marx’ın Gelir Dağılımı Teorisi 

Marx’ın gelir dağılımı teorisi Ricardo’nun emek değer 

teorisinin bir türevidir. Ancak bu iki teori arasında 

farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklardan en önemlisi de 

Marx’ın Ricardo’nun tersine, kâr ve rant arasında bir 

ayrıma gitmemiş olmasıdır.  

Marx’a göre, hemen her zaman emek arzının emek 

talebinden fazla olması, ya da başka bir deyişle yedek işçi 

ordusunun hep var olması, ücretlerin yükselmesine engel 

olmakta ve işçileri asgari geçimlik seviyede tutmaktadır. 

Marx, üretilen toplam gelirin işçilere ödenen ücret ve 

sermayedarlara ödenen kâr olmak üzere ikiye ayrıldığını 

belirtir. Ancak sağlanan gelirin tamamının işçilerin hakkı 

olduğunu iddia eder ve sermayedarların elde ettiği kârın 

tamamının haksız kazanç olduğunu savunur. Marx, 

sermayedarın işçilerin hakkı olan artık değeri onlara 

vermeyerek işçi sınıfını sömürdüğünü iddia eder.  

Artık Değer Teorisi 

Artık Değer Teorisi, Emek Değer Teorisinin bir 

uzantısıdır. Marx’ın teorisinde sermaye, sabit sermaye ve 

değişken sermaye olarak iki kısma ayrılmaktadır. Buna 

göre, üretim araçlarının mülkiyeti için kullanılan para 

sabit sermayeyi oluştururken, işçilere ücret olarak verilen 

para ise değişken sermayeyi oluşturmaktadır.  

Toplam sermaye “S” ile, sabit sermaye “c” ile, değişken 

sermaye ise “v” ile gösterilmektedir. Buna göre;  

S = c + v’dir. 

Üretim sürecinin sonrasında, sermayedarın elde ettiği 

kârla birlikte; sermaye, artık değer kadar büyümekte ve S’ 

hâlini almaktadır. Üretim süreci sonundaki toplam 
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sermaye S’ ile artık değer “s” ile gösterilmektedir. Buna 

göre; 

S’ = c + v + s’dir. 

Böylece, üretim süreci sonunda, Marx’a göre sermayedar, 

işçilerin hakkı olan s kadar kârı kendisine ayırmakta ve 

böylece işçileri sömürmektedir. Sömürü oranı, işçilerin 

sermayedarlar tarafından sömürülme derecesini 

göstermektedir. 

Sömürü Oranı = s/v 

Sömürü oranındaki bir artış, sömürü derecesinin arttığını 

gösterirken, orandaki azalma da sömürünün azaldığını 

ifade etmektedir.  

Teknolojinin gelişmesi de işçilerin ortaya çıkardığı 

ekonomik değerin artmasını sağlamakta ve işçilere asgari 

geçimlik ücret verildiğinden, artık değerin ve dolayısıyla 

sömürü oranının yükselmesine neden olmaktadır.  

Öte yandan, teknolojinin gelişmesi ile artan makineleşme 

bazı çalışanların işsiz kalmasına neden olmakta ve bu 

işçiler Yedek Sanayi Ordusu oluşturmaktadır. Yine, 

toplam sermaye içinde sabit sermayenin payının artıp, 

işçilerin verilen ücretin payının daha da azalmasıyla 

birlikte sömürü oranı daha da artmaktadır. 

Neoklasik Gelir Dağılımı Teorisi 

Neoklasik iktisat 1870’li yıllarda ortaya çıkmış ve 

Keynezyen devrime kadar iktisatta hâkim olmuştur. 

Neoklasik iktisat, daha önceki iktisadi anlayış olan emek 

değer teorisini reddeder. Onun yerine fayda teorisini 

ortaya koyar.  

Neoklasik gelir dağılımı teorisi, John Bates Clark’la 

birlikte ortaya çıkmıştır. Neoklasik gelir dağılımı 

teorisinin temelinde marjinallik kavramı bulunmaktadır. 

İktisatta yaşanan bu değişim marjinal devrim olarak 

adlandırılır.  

Marjinal fayda kavramına göre, herhangi bir malın fiyatı, 

tüketici tarafından sübjektif olarak belirlenmektedir. Buna 

göre, eğer tüketiciler bir mala yüksek değer atfediyorsa, o 

malın fiyatı yüksek olacaktır. Malın fiyatını belirleyen 

temel unsur, malın yapısal özelliklerinden ziyade, 

tüketicilerin o mala verdikleri değerdir. 

Neoklasik fayda teorisine göre, her işçinin aldığı ücretin, 

kendisinin marjinal verimliliğine bağlı olduğu şeklinde bir 

anlayış geçilmiştir.  

Neoklasik fayda teorisine göre, her üretim faktörü üretime 

olan katkısı ölçüsünde üretimden pay almaktadır. Buna 

göre, sermayenin getirisi olan kâr düzeyi, sermayenin 

marjinal verimliliği düzeyinde olurken, emeğin getirisi 

olan ücret düzeyi de emeğin marjinal verimliliği 

düzeyinde olmaktadır. 

Bir üretim faktörünün fiyatı söz konusu üretim faktörünün 

girişimci tarafından marjinal verimliliği belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, bir işçinin aldığı ücret de söz konusu işçinin 

üretim sürecindeki marjinal verimliliğine bağlı olacaktır. 

Böylece, yüksek verimlilik düzeyine sahip olan bir işçi 

yüksek ücret alırken, düşük verimlilik düzeyine sahip olan 

işçi de düşük ücret alacaktır.  

Clark’ın, Neoklasik gelir dağılımı teorisinin dayandığı bir 

başka temel, azalan verimler kanunudur. Buna göre, her 

üretim faktörünün marjinal verimliliği, diğer üretim 

faktörlerinin düzeyi sabitken, söz konusu üretim 

faktörünün miktarı arttıkça azalmaktadır.  

Benzer şekilde, emeğin marjinal verimliliği de emek 

düzeyi arttırıldıkça azalmaktadır. Böylece, üretim 

faktörleri, marjinal verimliliklerinin eşitlendiği noktada 

dengeye gelmektedir. 

Clark’ın, Neoklasik gelir dağılımı teorisinde çalışanların 

aldıkları ücretler marjinal verimliliğe bağlı olduğu için, 

ekonomik gelişmeyle birlikte çalışanların marjinal 

verimlilikleri de artacağından, ekonomik gelişmenin 

çalışanların ücretlerini arttıracağı sonucuna varılmaktadır 

ki bu yaklaşım gerçek hayatta yaşananlarla da uyumludur. 

Keynezyen Gelir Dağılımı Teorisi 

Keynes’e göre, mevcut kapitalist sistemin en önemli 

sorunları, tam istihdamı sağlamada yaşanan başarısızlık ve 

gelir dağılımında görülen adaletsizliktir. Ancak Keynes, 

gelir dağılımına bu kadar önem vermesine rağmen bir 

gelir dağılımı teorisi oluşturmamıştır.  

Keynes, bir gelir dağılımı teorisi oluşturmamış olsa da 

gelir dağılımı ile ilgili fikirler öne sürmüştür.  

Keynes’e göre, millî gelirden emeğe düşen payın, millî 

gelirin seviyesinden ve ekonominin genel olarak inişte 

veya çıkışta olup olmamasından bağımsız bir şekilde, hep 

istikrarlı bir seyir izler.  

Keynes, bu durumun ekonomi bilimindeki hem en şaşırtıcı 

hem de en sağlam temelli gerçeklerden birisi olduğunu da 

düşünmektedir.  

Keynezyen iktisat çerçevesinde bir gelir dağılımı teorisi 

oluşturmadığından Kenneth Ewart Boulding, 1950’de bir 

makroekonomik gelir dağılımı teorisi kurma teşebbüsünde 

bulunmuştur. 

Boulding’e göre, millî gelirin ücret ve diğer gelir türleri 

arasındaki dağılımı sadece ücret pazarlıklarına, toplu 

sözleşmelere ve müteşebbislerin kabiliyetlerine değil, aynı 

zamanda ekonomideki yatırım, tasarruf ve likidite tercihi 

kavramlarına bağlıdır. 

Joan Violet Robinson da 1956’da bir makroekonomik 

gelir dağılımı teorisi kurmaya çalışmıştır.  

Robinson’a göre, toplumdaki çeşitli grupların yatırım ve 

tüketim kararları, ücretlerin seviyesini etkilemekte böylece 

uzun vadede millî gelirin ücret ve ücret dışı gelirler 

arasındaki dağılımının yapısı ortaya çıkmaktadır.  

Bir gelir dağılımı teorisi oluşturma yolundaki en önemli 

çalışma ise Nicholas Kaldor’dan gelmiştir.  
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Kaldor, çarpan teorisinin aslında ücretler ile fiyatlar 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için de kullanılabileceğini 

ve böylece ortaya bir gelir dağılımı teorisinin 

çıkabileceğini ifade etmiştir.  

Kaldor’a göre, bu teorinin en başta bir gelir dağılımı 

teorisi olarak oluşturulmamış olmasının sebebi, söz 

konusu teorinin bir istihdam teorisi geliştirmek amacıyla 

oluşturulmuş olmasıdır.  

Kaldor, bu çerçevede çarpan teorisini kullanarak bir gelir 

dağılımı teorisi oluşturmaya çalışmıştır. 

Kaldor’un oluşturduğu Keynezyen gelir dağılımı 

teorisinde gelir dağılımı üzerinde söz sahibi olan temel 

etken marjinal tasarruf eğilimidir. 

Kaldor’un oluşturduğu gelir dağılımı teorisine göre 

işçilerin ve sermayedarların kendine özgü marjinal 

tasarruf eğilimi bulunmaktadır ve sermayedarların 

marjinal tasarruf eğilimi, işçilerinkinden daha yüksektir.  

Teoride ayrıca yatırımların millî gelire oranının dışsal bir 

değişken olduğu ve marjinal tasarruf eğiliminden 

etkilenmediği varsayılmıştır.  

Ekonomide tam istihdamın geçerli olduğu varsayılmıştır. 

Gelir dağılımı eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif bir ilişki vardır. 
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Gelir Dağılımı Analizlerinde Karşılaşılan 

Zorluklar 

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin ölçülmesi için çok sayıda 

eşitsizlik ölçütü geliştirilmiştir. Eşitsizlik ölçümünde, bir 

nüfusta gelirin bireyler veya hane halkları arasında nasıl 

dağılım gösterdiğini ölçmek ve zaman içindeki gelişimini 

takip etmek kavram, analiz ve ölçüm yöntemlerinden 

kaynaklanan çeşitli zorluklarla karşılaşmak demektir. Bu 

zorluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Karşılaşılan ilk önemli zorluk, refah düzeyi 

açısından yapılacak karşılaştırmalara esas olacak 

değişkenin belirlenmesidir. Bu değişkenler gelir 

ve tüketim olabilir Gelir dağılımı saptamaya 

yönelik araştırmalarda genel olarak kişisel 

kullanılabilir gelir kavramı kullanılmaktadır.  
 
Üretim faktörlerine yapılan ücret, faiz, kâr ve kira 

gelirlerinden oluşan gerçek kişilere kamu veya 

özel ya da dış âlemden yapılan tek taraflı 

transferler kişisel geliri oluşturmaktadır.  
 
Kişisel gelirden dolaysız vergiler ve hane 

halkının devlete yapığı tek taraflı transferler 

düşüldükten sonra kalan miktar kişisel 

kullanılabilir gelir olarak tanımlanmaktadır. 
 
Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin 

varlığı kişisel kullanılabilir gelirin elde 

edilmesinde yetersizlikler oluşturmaktadır. 
 

 İkinci önemli zorluk, kişisel kullanılabilir gelir 

verisinin elde edilmesiyle ilgilidir. Bu konuda 

vergi beyannameleri, saha anketleri ve millî gelir 

hesapları gelir verisine ulaşmakta 

kullanılmaktadır. Ancak kullanılan tüm bu 

yöntemler kendi içlerinde yetersizliklere sahiptir. 
 

 Üçüncü zorluk, gelir dağılımı araştırmasının 

yapıldığı yılın ekonomik özelliği ile ilgilidir. 

Genellikler zorluk tarımsal bölgelerde 

olabilmektedir. Bunun nedeni hasat döneminde 

oluşan gelirler, bolluk dönemi ile kıtlık 

dönemlerine göre yıllar arasında farklılık 

göstermektedir. 
 

 Dördüncü zorluk, gelir büyüklüklerinin 

karşılaştırılabilir olmasıyla ilgilidir. Hane halkı 

gelirine göre yapılacak bir eşitsizlik ölçümü, hane 

halkı büyüklükleri eşit olmadıkça, bireysel 

gelirler üzerinden yapılan eşitsizlik ölçümü ile 

aynı sonucu vermeyecektir. Bu nedenle gelir 

eşitsizliğinin ölçümünde birim olarak hane halkı 

gelirini değil, hane halkı büyüklüğünü ve hane 

halkının ortak tüketiminden kaynaklanan ölçek 

ekonomilerini dikkate alınarak bir ölçüm 

yapılması önerilmektedir. 

Bir ülkede gelir dağılımını iki zaman dilimi arasında 

karşılaştırıyorsak, bu iki zaman dilimi arasında toplam 

gelirin değişmiş olabileceğini dikkate almak gerekir.  

Gelir eşitsizliği ölçütlerinin seçimi öncelikle toplanmış 

olan verilerin özelliğine ve analizi yapacak olan uzmanın 

gelir dağılımı konusundaki değer yargılarına bağlıdır. 

Gelir Eşitsizliğinin Ölçüm ve Analizlerinde 

Kullanılan Yöntemler 

Gelir eşitsizliğinin ölçümünde ve analizinde kullanılan 

yöntemler;  

1. Grafikler,  

2. Eşitsizlik ölçütleri ve  

3. Yüzdelik paylar analizi olmak üzere üç geniş 

başlık altında gruplandırılmıştır: 

Grafikler 

Grafikle gösterim yöntemlerinde ortak bir anlatım 

sağlamak amacıyla, dağılım ile ilgili değişken ‘gelir’, 

referans dönemi ‘yıl’ ve ekonomik birim ‘birey’ olarak 

alınmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizliği grafik 

yardımıyla göstermenin birkaç uygulanabilir yolu 

bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

 Jan Pen’in Geçit Töreni; gelir dağılımı 

konusunda en anlamlı ve ilgi çekici görsel 

araçlardan biridir. Pen, geçit törenine katılan 

herkesin geliriyle orantılı bir boya sahip 

olduğunu varsaymaktadır. Pen, önde kısalar 

arkada uzunlar olmak üzere boy sırasına dizilmiş 

olan insanları belirli bir zaman diliminde tören 

alanından geçirmektedir. Başlangıçta törene 

katılanların en kısası geçmiş, orta boyluların 

ardından zaman içinde daha uzun boylular 

geçişlerini gerçekleştirmiş ve geçenlerin boyları 

zaman dilimi içinde giderek artmıştır.  Ortalama 

gelirin iki katı gelire sahip olan biri geçiş 

noktasına son beş dakika içinde gelmiştir. Geçit 

töreninin sonlarına doğru geçenlerin boylarında 

en yüksek gelirli kişi geçinceye kadar büyük 

artışlar gözlenmektedir (S:37, Şekil 3.1). 

 Frekans Dağılımları; bireylerin gelirlerin 

büyüklüğüne göre eşit gelir aralıklarına 

dağılımını göstermek amacıyla kullanılmaktadır 

(S:39, Şekil 3.3). Yatay eksen boyunca farklı 

gelirlerin toplandığı gelir dilimleri eşit aralıklarda 

temsil edilmektedir. Düşey eksende ise 

tanımlanmış olan bu gelir aralıklarında yer alan 

bireylerin sayısı yani frekans yer almaktadır. 

Gelir dilimi ile sınırlandırılmış her bir alanın bu 

gelir diliminde yer alanların frekansını temsil 

edecek şekilde yukarı doğru uzatılmasıyla 

histogramlar elde edilmektedir. Histogram ve 

histogramların tepe orta noktalarını birleştirerek 

elde edilmiş olan eğri frekans dağılımlarını 

gösteren basamaklı hatları temsil etmektedir. Bu 

eğri tarafından temsil edilen ilişki F(y), eğri 

altında ve Oy ekseni üzerinde kalan alanda 

standart birimler olarak ölçeklendirilmiş bir 

yoğunluk fonksiyonu olarak bilinmektedir 

Frekans dağılımı orta gelir aralıklarını daha net 
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olarak göstermektedir. Ancak üst gelir 

gruplarında gelirin nasıl bir dağılım gösterdiğini 

uzayan yatay eksende açık şekilde görmek 

mümkün olmamaktadır. Gelirin frekans 

dağılımlarını gösteren grafik ve geçit töreni 

grafikleri birbiriyle çok yakından ilgilidir. 

 Frekans Dağılımlarının Logaritmik Dönüşümü; 
alt ve yüksek gelir aralıklarında frekansların 

dağılımını grafiğe sığdırmak için simetrik bir eğri 

elde etmek gerekir. Bu da logaritmik hesaplama 

sayesinde olur.  

 Lorenz Eğrisi; 1905 yılında Amerikalı istatistikçi 

Max Lorenz tarafından geliştirilmiştir. Pen’in 

geçit töreni göz önüne alındığında, herkesi 

gelirlerini temsil eden boylarına göre sıralayalım 

ve önde düşük gelirliler arkada yüksek gelirliler 

olmak üzere geçit törenini başlatalım. Bu kez 

geçit alanından geçen her bireyin boyuyla temsil 

edilen gelirini toplam gelir altında biriktirelim. 

Lorenz eğrisini elde etmek üzere yatay eksende 

geçit törenine katılan bireylerin birikimli yüzde 

paylarını, dikey eksende ise bu bireylerin temsil 

ettikleri gelirlerin birikimli yüzde paylarını 

tanımlayalım. Böylece geçit törenini takip 

ettiğimizde her bir birikimli nüfus yüzdesine 

karşılık gelen birikimli gelir yüzdelerini 

tanımlayan Lorenz eğrisini elde etmiş oluruz 

(S:41, Şekil 3.6). Lorenz eğrisi gelir dağılımını 

şekil olarak görme olanağı sağlamakla birlikte bir 

ülkenin farklı zamanlardaki gelir dağılımını 

karşılaştırmak için de başvurulan önemli bir araç 

olma özelliğine sahiptir. 
 
Pen’in geçit töreni grafiği zengin gelirlerinin 

muazzam yüksekliğine dikkat çekmekte; frekans 

eğrisi orta gelirleri daha açıklıkla ortaya 

koymakta; logaritmik dönüşüm orta gelirle 

birlikte tüm kuyruktan bilgi almakta fakat aynı 

zamanda basitlik ve yorumlama kolaylığı 

sağlamaktadır. Lorenz eğrileri ise kesişmeleri 

durumunda gelir dağılımından hangisinin tercih 

edilebilir olduğunu gösterememektedir. 

Eşitsizlik Ölçütleri 

Eşitsizlik ölçütleri, gelir dağılımı grafiklerden 

yararlanılarak geliştirilir. Gelir dağılımı eşitsizlik 

ölçütlerinin üç temel özelliği taşıyor olması 

beklenmektedir:  

 Eşitsizlik ölçütünden beklenen ilk özellik transfer 

ilkesidir. Transfer ilkesine göre, eşitsizlik 

ölçütünün gelir grupları arasında gerçekleşen 

olası bir gelir transferinin eşitsizlik üzerindeki 

etkisini ölçebilmesi gerekir. Bu özellik Pigou-

Dalton koşulu olarak da adlandırılır. Bu ilkeye 

göre zengin bir kişiden yoksul bir kişiye 

yapılacak gelir transferinin ölçülen eşitsizliği 

azaltması gerekir. Eşitsizlik ölçütü küçülerek 

gelir aktarımının bu etkisini yansıtabiliyorsa 

transfer ilkesini sağladığı kabul edilmektedir.  

 İkinci özellik ölçekten bağımsızlık ilkesi ile ifade 

edilmektedir. Ölçekten bağımsızlık ilkesine göre 

eşitsizlik ölçütünün dağılıma esas olan tüm 

gelirlerin aynı oranda arttırılması veya 

azaltılmasından etkilenmemesi gerekir. Eşitsizlik 

ölçütü tüm gelirlerdeki aynı oranlı değişme 

karşısında etkilenmiyorsa ölçek bağımsızlık 

ilkesini sağlıyor demektir. 

 Üçüncü özellik ayrıştırılabilir olmasıdır. Gelir 

türlerine ve çeşitli gelir gruplarına veya bölgelere 

göre yapılan ayrıştırma analizleriyle eşitsizliğin 

kaynakları anlaşılmaktadır. Buna göre eşitsizlik 

ölçütünün gelir dağılımının bütününü oluşturan 

alt gruplarda gözlenen eşitsizliklerle 

ilişkilendirebilen kapsamlı bir ölçüm yapıyor 

olması gerekir. 

Dağılım Aralığı: Pen’in geçit töreninde en düşük 

gelirliden en yüksek gelirliye kadar tüm bireyler 

sıralanmışlardır. Dağılım aralığı (R) bu sıralamadaki en 

büyük gözlemle en küçük gözlem arasındaki farktır. 

Dağılım aralığını temsil eden fark büyüdükçe gelir 

dağılımındaki eşitsizlik artmaktadır. 

R = Ymax – Ymin 

Dağılım aralığı için yapılacak sıralama en küçük gelire veya 

ortalama gelire göre standartlaştırılabilir (R/Ymin, R/Y). 

Dağılım aralığı ölçütü homojen olmayan toplumlar için 

elverişli bir uygulama değildir. 

Dağılım aralığı ölçütü, gelir dağılımı eşitsizlik 

ölçütlerinden beklenen temel ilkeleri sağlamakta 

yetersizdir. 

Dağılım aralığı ölçütü, transfer ilkesini sağlamazken 

bağımsızlık ilkesini sağlamaktadır. 

Göreli Ortalama Sapma: Pen’in geçit töreni grafiğinden 

hareketle geliştirilmiştir. Geçit törenine katılan tüm 

bireylerin gelirlerini açıklıkla kullanan göreli ortalama 

sapmadır.  

Göreli ortalama sapma ölçütü ile geçit törenine katılan 

herkesin gelirinin ortalama gelirden farkı 

hesaplanmaktadır. Her bireyin gelirinin ortalama gelirden 

farkı hesaplandıktan sonra bu farkların toplamı alınmakta 

ve toplam gelire oranlanarak ifade edilmektedir. 

Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren göreli ortalama 

sapma, Pen’in geçit töreni grafiği üzerinden aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 

M =  (ORK+ KTZ) / OCTR 

Göreli ortalama sapma transfer ilkesini sağlamamaktadır. 

Göreli ortalama sapma ölçütü ile gelir dağılımının alt 

grupları içinde ve arasında meydana gelen değişmeleri 

gösterge değerine yansıtmamaktadır. Bu nedenle 

ayrıştırılabilir bir eşitsizlik ölçütü değildir. 
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Gini Katsayısı: Lorenz eğrisi grafiğinden elde 

edilmektedir. Gini katsayısı Lorenz eğrisi ile tam eşitlik 

doğrusu arasında kalan alanın (L), tam eşitlik doğrusu 

altında kalan üçgen alana bölünmesiyle elde edilmektedir. 

Bu hesaplama yöntemiyle elde edilen katsayı gelir 

dağılımındaki eşitsizliği sayısal bir değer olarak ifade 

etmekte ve farklı gelir dağılımlarına ait ölçümlerin 

karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır.  

Lorenz eğrisi ile tam eşitlik doğrusu arasında kalan alan 

büyüyorsa gelir dağılımındaki eşitsizlik artıyor demektir. 

Gini katsayısının farklı bir hesaplama yolu ise, toplumun 

toplam gelirden aldığı birikimli payları ifade eden tüm 

gelir ikilileri için hesaplanan farkların işaretine 

bakılmaksızın aritmetik ortalamasının alınması ve bulunan 

değerin tüm gruplara ait gelirin aritmetik ortalamasına 

bölünmesi ile başlamaktadır.  

Gelirin birikimli nüfus dilimlerinin toplam gelirden 

aldıkları payı ifade eden birikimli gelir dilimleri ile eşit 

olarak dağılıyor olması durumunda Gini katsayısı tam 

eşitliği gösterir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik arttıkça 

katsayısının değeri 1’e, eşitsizlik azaldıkça 0’a 

yaklaşmaktadır. Gini katsayısı ölçekten bağımsızlık 

ilkesini sağlamaktadır. Gini katsayısı transfer ilkesini de 

sağlamaktadır. Gini katsayısı gelir türlerine veya çeşitli 

sosyal gruplara göre yapılacak ayrıştırma analizlerine 

uygun bir eşitsizlik ölçütü değildir. 

Varyans: Özellikle gelirin frekans dağılımını ve frekans 

dağılımlarının logaritmik dönüşümünü alan grafiklerden 

hareketle hesaplanmaktadır. Varyans hesaplanırken ilk 

adımda tören alanından geçen her bireyin temsil ettiği 

gelirin ortalama gelir ile farkının karesin hesaplanarak 

bulunan değerlerin toplamı alınmakta ve sonrasında bu 

toplam geçit törenine katılan birey sayısına (n) 

bölünmektedir.  

Varyans değerinin büyümesi gelir dağılımındaki 

eşitsizliğin arttığını göstermektedir. Varyans transfer 

ilkesini güçlü bir biçimde sağlamaktadır. Ancak bağımsız 

olma ilkesini sağlamamaktadır. Varyans ayrıştırılabilirlik 

özelliği olan bir eşitsizlik ölçütü değildir. Ölçekten 

bağımsızlık ilkesinin sağlanması için alternatif hesaplama 

yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun bir yolu 

varyansın, varyans katsayısı (c) olarak 

standartlaştırılmasıdır.  

Bu sorunu aşmanın diğer yolu da varyansın gelirin 

logaritmik değerleri üzerinden hesaplanmasıdır: 

 Bunlardan birincisi logaritmik varyans (v) olarak 

adlandırılmaktadır.  

 İkincisi ise logaritmalarının varyansı (v1) olarak 

ifade edilmektedir.  

Varyans katsayısı, özellikle yüksek gelirli gruplardaki 

gelir eşitsizliğine daha duyarlı bir gelir eşitsizliği 

ölçütüdür. 

Theil İndeksi: Gelir dağılımının tümündeki gelir 

farklılıklarına eşit ağırlık vererek oluşturulmaktadır. Bilgi 

kuramına göre bir olayın gerçekleşme olasılığı yüksek ise 

gerçekleşmiş olmasının bilgi değeri az, gerçekleşme 

olasılığı düşük ise gerçekleşmiş olmasının bilgi değeri 

çoktur. Theil indeksi 0 ve sonsuz arasında değerler 

alabilir. Theil indeksi 0 değeri ile gelir dağılımındaki 

eşitliği gösterirken, daha yüksek değerler gelir 

dağılımındaki artan eşitsizliğe işaret etmektedir.  

Theil indeksi transfer ilkesini ve bağımsızlık ilkesini 

sağlamaktadır. Theil indeksinden hareketle gelir 

eşitsizliklerini elde eden ayrıştırma analizleri 

yapılabilmektedir. 

Atkinson İndeksi: Atkinson tarafından bir toplumun 

sosyal refah fonksiyonuna dayalı alternatif bir gelir 

dağılımı eşitsizlik ölçütü geliştirmiştir. Atkinson’un sosyal 

refah fonksiyonu, gelirin topluma sağladığı ortak faydanın 

ortalama gelir artışıyla pozitif yönde etkilendiği fakat gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin artışıyla da negatif yönde 

etkilendiğini savunmaktadır. Bu fonksiyon her bireyin 

elde ettiği gelirden toplumun sağladığı faydaların 

toplamından oluşmaktadır. Bireysel gelirlerin artışı ile 

birlikte toplumsal refahın artacağı kabul edilmektedir.  

Atkinson her bireyin gelirini sosyal marjinal faydası ile 

ağırlıklandıran bir yaklaşım benimsemiştir. Bireysel 

gelirlerin ağırlıklandırılmış toplamından oluşan sosyal 

refah fonksiyonunun simetrik ve içbükey olduğu 

varsaymaktadır. İçbükeylik varsayımı azalan marjinal 

fayda ile ilişkilendirilmekte ve daha yüksek gelirli birinin 

gelirine daha düşük bir sosyal ağırlık verilmektedir.  

Sosyal refah fonksiyonu bu nedenle düşük gelirlilerin gelir 

paylarının yükselmesiyle birlikte toplumsal refahın 

artacağını kabul etmektedir. Gelirin yeniden dağıtımı 

yoluyla toplumun daha iyi bir durumda olmasının 

mümkün olmadığı bir gelir dağılımına erişildiğinde, gelir 

düzeyi ne olursa olsun gelirdeki artış oranı karşısında 

marjinal sosyal faydanın da aynı oranda azalacağı kabul 

edilmektedir.  

Atkinson indeksi ölçekten bağımsızlık ilkesini 

sağlamaktadır. Atkinson indeksi aynı zamanda gelir 

grupları arasında gerçekleşen gelir aktarımlarının gelir 

dağılımı eşitsizliğine etkisini yansıtabilmektedir. Atkinson 

indeksi gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinde aranan 

ölçekten bağımsızlık ilkesi ile transfer ilkesini birlikte 

sağlamaktadır.  

Atkinson indeksi toplumun eşitsizlikten kaçınma 

parametresinin alacağı değere bağlı olmakla birlikte 

transfer ilkesini sağlayan bir eşitsizlik ölçütüdür.  

Yüzde Paylar Analizi 

Gelir gruplarının yüzde payları üzerinden yapılan analizler 

gelir dağılımı eşitsizlik ölçütleriyle gözlenemeyen önemli 

bilgiler aktarmaktadır.  

Pen’in geçit töreninde olduğu gibi bireyler ve hanehalkları 

en düşükten en yükseğe doğru sıralanır.  
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En düşük gelirliden başlayarak bireyler veya hanehalkları 

%20, %10, %5 veya %1 gibi nüfus dilimlerine ayrılır. Her 

bir nüfus dilimi aynı zamanda sıralanmış gelir grubunu 

tanımlamaktadır.  

Yüzdelik gelir gruplarda toplanan gelir, toplam gelire 

oranlanarak nüfus dilimlerine/gelir gruplarına ilişkin gelir 

yüzdeleri elde edilir. Böylelikle, en düşük gelirli yüzdelik 

gruptan başlayarak en yüksek gelirli yüzdelik gruba kadar 

tüm gelir gruplarının toplam gelirden aldığı yüzdelik 

paylar ifade edilmiş olmaktadır. Gelir gruplarına göre gelir 

dağılımı analizlerinin bir başka yolu da her bir gelir 

grubunun reel gelirinin hesaplanmasıdır.  

Gelir gruplarının ortalama geliri, en düşük ve en yüksek 

geliri bilgisinden hareketle gelir gruplarının yıllara göre 

satın alma güçlerindeki gelişmeler de izlenebilmektedir. 

Bu yoldan elde edilen bilgi gelir gruplarının göreli kayıp 

ve kazançlarına kıyasla daha açıklayıcı olabilmektedir.  

Analizlerde gelir gruplarının ortalama geliri, genel 

ortalama gelir ile karşılaştırılmaktadır. Böylelikle bir gelir 

grubunun ortalama gelirin üzerinde veya altında olduğu 

bilgisi elde edilirken, ortalama gelirin değişme yönü ve 

oranı ile gelir grubuna ait ortalama gelirin değişme yönü 

ve oranı karşılaştırılarak gelir dağılımının gelişimi 

konusunda bilgi sahibi olunabilmektedir.  

Gelir gruplarına göre yapılan sıralamanın ortaya koyduğu 

yüzdelik paylar analizinin bir başka uygulaması da en 

yüksek ve en düşük gelir paylarının karşılaştırılması 

amacıyla gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren oranların 

hesaplanmasıdır. Bu yaklaşım gelir grupları arasındaki 

eşitsizliğin hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. 
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Ekonomik Kalkınma ve Gelir Dağılımı 

Arasındaki Karşılıklı İlişki 

Bu ilişki iki temel soru üzerine inşa edilmektedir: 

 İlki, ekonomik büyüme sürecinde ekonominin 

yapısında meydana gelen değişimin gelir 

dağılımını etkileyip etkilemediği ile ilgilidir.  

 İkincisi ise gelir dağılımında meydana gelecek 

değişmenin, büyümeyi belirleyen unsurları 

etkileyerek büyüme üzerinde etkili olup 

olmadığıdır. 

Büyümenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

Kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişkinin 

büyümeden gelir eşitsizliğine doğru gelişen etkisi iki soru 

üzerinden tartışılmaktadır. İlk olarak, büyümenin gelir 

dağılımı üzerinde ekonomi politikalarından bağımsız 

olarak, ekonominin yapısal dönüşümünün bir sonucu 

olarak ortaya çıkan bir etkisinin olup olmadığı 

sorgulanmaktadır. Bu soruya verilen yanıt evet ise, ikinci 

soruda gelir dağılımının, yoksul gelir gruplarının 

büyümeden sağladıkları gelir artışı ile eşitsizliğin azalması 

yönünde gelişip gelişmediğine bakılmaktadır. 

Gelir eşitsizliği gelir artışıyla birlikte artarken, belirli bir 

gelir büyüklüğüne ulaşıldıktan sonra azalmaktadır. 

Ülkelerin kişi başına gelir büyüklükleri ile Gini 

katsayısıyla ölçülen eşitsizlik dereceleri arasında mutlak 

bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. 

Ülkeler arasında kişi başına gelir düzeyi arttıkça gelir 

dağılımındaki eşitsizlik azalmaktadır.  

Todaro ve Smith ülkeler arasında kalkınma sürecinde gelir 

eşitsizliğinin azalacağı yönünde özel bir eğilimin 

bulunmadığını belirtir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik 

ülkenin sosyoekonomik karakterinin bir sonucudur ve 

ancak sistemli politikaların bir sonucu olarak değişir. 

Galbraith büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi 

açıklamaya çalışan dört farklı görüşe yer vermektedir: 

 Yeniden dağılım görüşü: Gelir dağılımındaki 

eşitlik başlangıç dağılımının iyileştirilmesi 

durumunda büyüme ile doğal olarak gerçekleşir. 

 Neoliberal görüş: Piyasa güçlerinin etkisinde 

büyümeyi hedefleyen bu görüş piyasalara geliri 

yeniden dağıtmak amacıyla yapılacak 

müdahaleyi kabul etmez ve teknolojik değişime 

ve ihracata dayalı büyümeyle sağlanan gelir 

artışının toplumun en düşük gelirli gruplarına da 

yayılacağını savunur. 

 Kuznets ve Keynes’in görüşü: Gelir 

eşitsizliğindeki artışın sosyal refahı hedefleyen 

politikalarla telafi edileceğini savunur. 

 İskoç görüşü: Kalkınma ve gelir dağılımı 

arasında sistematik bir bağlantının olmadığını 

kabul eder. 

Bu dört farklı görüşten en çok tartışılan Kuznets ve 

Keynes’in görüşleri olmuştur. Bu nedenle Kuznets’in ters-

U eğrisiyle ifade edilen reel hipotezi etrafında yürütülen 

tartışmalar daha yakından incelenecektir. 

Kuznets Hipotezi ve Ters-U Eğrisi 

Kuznets gelirin gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş 

ülkelere kıyasla daha dengesiz bir dağılım gösterdiğini 

ileri sürer. Kalkınmanın başlangıç aşamalarında büyüme 

ile birlikte gelir dağılımındaki eşitsizliğin artma 

eğiliminde olduğunu ancak kalkınmanın sonraki 

aşamalarında büyüme ile birlikte eşitsizliğin azalacağı 

hipotezini geliştirmiştir (ters-U eğrisi). 

Kuznets büyüme ile artan gelir eşitsizliğini iki ana 

kaynağa bağlar. Birincisi başlangıçta tasarrufların 

dağılımındaki dengesizliktir. İkinci faktör, kalkınma ile 

birlikte nüfusun gelir eşitsizliği düşük olan kırsal 

kesimden, gelir eşitsizliği yüksek kentlere göç etmesidir. 

Kuznets’e göre kalkınmanın ilerleyen aşamasında büyüme 

ile ortaya çıkan yeni dinamikler (teknolojinin değişmesi, 

demografik yapıdaki gelişmeler vb.), gelir dağılımındaki 

eşitsizliği arttıran faktörlerin etkisini azaltmaya başlar. 

Kuznets’in kalkınma sürecinde büyüme ve gelir 

dağılımındaki eşitsizlikle ilgili bulguları şunlardır: 

 Az gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımı gelişmiş 

ülkelerdekine göre daha dengesizdir. 

 Az gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin 

çoğunda tarım sektöründeki gelir dağılımı tarım 

dışı sektör içindeki gelir dağılımından daha 

dengelidir. 

 Tarım dışı sektördeki gelir dağılımı az gelişmiş 

ülkelerde daha dengesizdir. 

 Gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımı uzun 

dönemde daha dengeli olma eğilimi gösterir. 

 Az gelişmiş ülkelerin gösterdiği gelir dağılımı, 

gelişmiş ülkelerin gelir dağılımının dengeli hale 

gelmesinden önceki dönemdeki gelir 

dağılımından çok da farklı değildir. 

 Gelir dağılımındaki dengesizlik gelişmiş ülkelere 

geçildikçe üst gelir gruplarının gelir payındaki 

azalma ve düşük gelir gruplarının gelir payındaki 

artış nedeniyle azalır. 

Kuznets makalesinde sorduğu iki soruyla ilgili 

değerlendirme yapar:  

 İlk olarak, eldeki veriyle üretim sistemindeki 

değişikliklerin gelir dağılımı üzerindeki 

etkilerinin ayırt edilemeyeceğidir.  

 İkincisi ise gelir dağılımının niceliksel 

özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmalara 

davet etmektedir. 

Kuznets Hipotezini Açıklamaya Yönelik Teorik 

Modeller 

Kuznets hipotezi ile tanımlanan sürece ilişkin dinamikleri 

daha iyi anlamak için ilk olarak Lewis’in iki sektörlü 
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modeli ele alınmaktadır. Sonrasında ise Neoklasik büyüme 

modelinin uzun dönem büyümeye ilişkin sonuçlarına 

dayandırılmış bir teorik yaklaşıma yer verilmiştir. 

İki Sektörlü Teorik Model: Lewis’in modelinde iki sektör 

bulunmaktadır: Bunlar;  

 Modern/kent/endüstri sektörü ile  

 Geleneksel/kır/tarım sektörüdür.  

Geleneksel sektörde herkes aynı derecede yoksuldur. 

Kalkınmanın sonraki aşamasında, hayvancılığa 

geçilmesiyle zenginler ortaya çıkmıştır. Tarıma geçilmesi 

ise gelir dağılımındaki dengesizliği aşırı boyutlara 

taşımıştır. Takip eden süreçte, modern sektörün daha 

yüksek ücret sunması geleneksel sektörden modern 

sektöre doğru bir işgücü akımı oluşturmaktadır. 

Lewis bir ekonomideki gelir eşitsizliğini iki sektör 

arasındaki ücret farklılığı ile açıklar. Modern sektördeki 

ücretler bir süre için geleneksel sektördeki ücretlerin 

üzerinde kalmayı sürdürse de daha fazla insanın modern 

sektöre transfer olması bu sektördeki ücretlerin düşmesine 

neden olur.  

Geleneksel sektörün emek arzına dayalı iki sektörlü 

model, gelir eşitsizliğinin kişi başına gelir düzeyindeki 

artışla birlikte önce artacağını, transfer edilecek emek 

fazlası sona erdiğinde ise kişi başına gelirdeki artışın gelir 

eşitsizliğindeki azalmayla birlikte devam edeceğini 

öngörür. 

Greenwood ve Javanovic Kuznets hipotezine finansal 

sistemdeki dönüşümün etkilerini de dahil ederek önemli 

bir katkı yapmışlardır. Galor ve Tsiddon, Kuznets 

hipotezinin teorik çerçevesini geleneksel sektörden ileri 

teknolojinin sürükleyiciliğinde gerçekleşen modern 

sektöre dönüşümün etkilerine vurgu yaparak 

açıklamışlardır. 

Neoklasik Büyüme Modeli: Sollow tarafından formüle 

edilen bu modele göre tüm piyasa ekonomileri başlangıç 

koşullarından bağımsız olarak durağan hal dengesi olarak 

tanımlanan kararlı ve uzun dönemli denge durumuna 

doğru yol alırlar. 

Büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etkisini Neoklasik 

büyüme modelini referans alarak açıklamaya yönelik 

çalışmalar, durağan hal dengesine geçilirken gelir 

dağılımına ilişkin dinamiklerin nasıl gelişmekte olduğuna 

ilişkin bir analize dayanır.  

Durağan hal dengesi, emek birimi başına sermaye ve 

üretimin değişmediği durumu ifade eden durağan hal 

ekonominin başlangıçta sahip olduğu sermaye stokunun 

büyüklüğünden bağımsız olarak uzun dönemde mutlaka 

ulaşılan dengeyi tanımlar. 

Galor ve Tsiddon, kalkınmanın başlangıç aşamasında 

büyümeye gelir eşitsizliğindeki artış eşlik ederken, 

büyümenin daha sonraki aşamalarına daha dengeli bir 

beşeri sermaye dağılımı ve gelir eşitsizliğindeki azalmanın 

eşlik ettiğini belirtir. 

Kuznets Hipotezini Sorgulayan Ampirik Çalışmalar 

Kravis, kişi başına reel gelir düzeyi ve eşitsizlik derecesi 

arasında pozitif bir ilişki saptamıştır.  

Oshima, gelir dağılımındaki eşitsizliği tarım sektörünün 

ekonomi içindeki payına göre açıklamaktadır.  

Paukert kişi başına gelir düzeylerine göre gruplandırdığı 

ülkeler için kişi başına GSMH ve gelir dağılımlarındaki 

eşitsizlik dereceleri arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir.  

Ahluwalia gelir eşitsizlik derecelerine ve kişi başına düşen 

gelire göre gruplandırdığı 66 ülkeye ait veriler yardımıyla 

Kuznets hipotezini sorgulamıştır.  

Roberti büyüme ve gelir dağılımı ilişkisini, kişi başına 

gelir düzeyindeki değişme karşısında farklı gelir 

gruplarının toplam gelirden aldıkları ortalama payları 

izleyerek saptamaya çalışmıştır.  

Ahluwalia çalışmasında ülkeler arasındaki gelir 

eşitsizlikleri ile farklı gelir dilimlerinde yer alan nüfusun 

ortalama gelirlerden aldıkları paylar ve kalkınma sürecinin 

farklı evrelerini temsil ettiği düşünülen açıklayıcı 

değişkenlerden oluşan çoklu regresyon yöntemi 

kullanmıştır.  

Ahluwalia, Carter ve Chenery makalelerinde, ortalama 

gelir düzeyindeki artış sürecinde gelir dağılımının nasıl 

değiştiğini araştırmışlardır.  

Adelman ve Morris, gelir dağılımındaki eşitsizliğin temel 

belirleyicisinin büyüme değil, ekonomik yapı ve 

ekonomik yapıdaki gelişmeler olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Saith, büyüme ile gelir dağılımındaki eşitsizliğin önce 

artması ve sonrasında azalmasının zorlama bir ilişki 

olduğunu, Kuznets’in hipotezinde böyle mutlak bir ilişkiyi 

ileri sürmediğini ifade eder.  

Papanek ve Kyn, GSMH’deki artış ile gelir dağılımı 

arasında güçlü ve açık bir ilişki olmadığını 

açıklamışlardır.  

Anand ve Kanbur, gelir dağılımı politikalarının yoksulluk 

sorunu ile mücadeledeki önemini değerlendirmişlerdir.  

Ram, sabit etki modeli çerçevesinde büyüme sürecinde 

önce artan sonra azalan gelir eşitsizliğini ifade eden ters-U 

hipotezini artış ve azalış noktalarıyla tanımlayan bir 

tahmin denklemi elde etmeye çalışmıştır.  

Deininger ve Squire, Gini katsayısı ve kişi başına gelir 

arasındaki ilişkiyi tahmin eden çalışmalarında yatay kesit 

analizi uygulamasında ters-U hipotezini gerçekten 

destekleyen sonuçlar elde ettiler.  

Campano ve Salvatore’nın Kuznets hipotezini sorgulayan 

çalışmalarının sonuçları şunlardır: 

 Yatay kesit analizini kullanan ampirik çalışmalar 

hipotezi destekleme eğiliminde olmakla birlikte, 

ülke örneklerinde zaman serisini esas alan 
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çalışmalar hipotezi destekleyen herhangi bir kanıt 

ortaya koymamıştır. 

 Gini katsayısını kullanmayı tercih eden yatay 

kesit ampirik modeller, hipotezi destekleyen 

sonuçlar elde edememiştir. 

 Eşitsizlik ölçütü olarak en yüksek gelir 

gruplarının en düşük gelir gruplarına oranı olarak 

tanımlanmış yüzde paylar analizini esas alan 

yatay kesit ampirik modeller hipotezi destekleyen 

sonuçlar ortaya koymuştur. 

 İki sektör üzerine kurulmuş olan teorik modeller 

hipotezi destekler nitelikte sonuçlar ortaya 

koymaktadırlar. 

Gelir Dağılımının Büyüme Üzerindeki Etkisi 

Bu bölümde ilk olarak, gelir dağılımından büyümeye 

doğru bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı; ikinci 

olarak ilişki varsa gelir eşitsizliğinin büyüme için gerekli 

mi yoksa engelleyici mi olduğu soruları sorulabilir. Bu 

konuda gelir eşitsizliğinin fiziki ve beşeri sermayeye daha 

fazla yatırım yapılmasını engellerken büyüme hızını 

düşürmekte olduğunu ileri süren bir hipotez 

geliştirilmiştir.  

Gelir dağılımının büyüme üzerindeki etkisini açıklayan 

dört teorik model vardır. Bunlar;  

 Kredi piyasası aksaklıkları,  

 Politik ekonomi,  

 Sosyal karışıklık ve  

 Tasarruf oranlarıdır. 

Kredi Piyasası Aksaklıkları Modeli 

Kredi piyasaları asimetrik bilgi ve yasal düzenlemelerin 

yetersizliği gibi eksikliklerle aksak rekabet özelikleri 

göstermektedir. Barro, daha dengeli bir gelir dağılımının 

kredi olanaklarına eşit erişim olanağı sağlayarak 

büyümeyi hızlandıran bir etkisi bulunduğunu belirtir. 

Bireylerin krediye erişim olanakları sahip oldukları servet 

ve gelirin büyüklüğü tarafından belirlenir. Bu nedenle 

yoksul hanehalkı fiziki ve beşeri sermaye yatırımlarından 

vazgeçerler. 

Kuruluş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yatırımların 

ancak belirli bir büyüklüğün üzerinde olması durumunda 

ölçeğin artan getirisi açığa çıkıyorsa durum değişmektedir. 

Bu durumda servetin belirli ellerde toplanması, belirli 

büyüklüğün üzerinde yatırımların yapılmasına olanak 

sağlayacaktır. Kredi olanaklarının küçük ölçekli yatırımlar 

yerine büyük ölçekli ve verimliliği yüksek yatırımlara 

tahsis edilmesi büyüme için olumlu bir katkı 

sağlamaktadır. 

Deininger ve Squire, bir ekonomide fiziki ve beşeri 

sermaye dengesiz bir dağılım gösteriyor ve bu alanlardaki 

yatırımlar kredi kullanılarak finanse edilmek zorundaysa, 

gelir dağılımındaki eşitsizlik ve büyüme arasında negatif 

bir ilişkinin ortaya çıkabileceğini düşünmektedir. 

Araştırmacılar kredi piyasalarındaki aksaklıklar 

müdahaleyle kaldırılamıyorsa hükümetlerin eğitimin 

sübvansiyonu ve gelecekteki gelirin vergilendirilmesi ile 

soruna bir çözüm bulabileceklerini belirtmektedirler. 

Politik Ekonomi Modeli 

Politik ekonomi modeli, ekonomi politikalarının 

belirlenmesinde toplumsal tercihlerin etkisini vurgular. 

Politikaların belirlenmesinde medyan seçmenin (seçmen 

tercih yelpazesinde ortanca tercihe sahip seçmendir) 

tercihleri etkilidir. Bu modele göre gelir dağılımında 

eşitsizlik artıyorsa, çoğunluğu esas alan oylama sistemi 

kaynakların yüksek gelir gruplarından alt gelir gruplarına 

yeniden dağılımını tercih etme eğiliminde olmaktadır. 

Medyan seçmenin ekonomideki ortalama sermaye 

donanımına olan uzaklığı servetin dağılımındaki 

eşitsizlikle birlikte arttıkça, medyan seçmenin daha yüksek 

bir vergi oranı uygulamasına onay vermeye başlayacağı 

kabul edilmektedir. 

Daha büyük servet sahibi olmak lobicilik faaliyetlerine 

daha fazla kaynak ayırma olanağı sağlamaktadır. Lobicilik 

gelir eşitsizliğinde artışa ve istikrarsız büyümeye neden 

olabilmektedir. 

Sosyal Kargaşa Modeli 

Sosyal kargaşa modelleri servet ve gelir dağılımındaki 

eşitsizliğin yoksulu suç işlemeye, ayaklanmalara ve diğer 

yıkıcı eylemlere teşvik edebileceğini varsayar. 

Eğitim gibi ekonomik olanaklar kurulu rejimin istikrarı 

için yoksullara etkin bir şekilde tahsis edilmelidir. 

Diktatörlük rejimlerinin liderleri bile sosyal kargaşa ve 

politik istikrarsızlığa giden süreci kontrol etme olanağı 

sağlayacaksa gelir eşitleyici transferlere başvurmayı tercih 

edebilmektedirler. 

Alesina ve Perotti’ nin, 70 ülke için 1960-1985 dönemini 

kapsayan verilerden hareketle yaptıkları yatay kesit 

analizin bulguları, ekonomik eşitsizliğin siyasal 

istikrarsızlığı arttırdığı ve fiziki sermaye yatırımlarını 

azalttığı yönünde kanıtlar olduğunu ortaya koymuştur. 

Tasarruf Oranları Modeli 

Keynes’in Genel Teori’sinden etkilenmiş olan iktisatçılar 

bireysel tasarruf oranlarının gelir düzeyiyle birlikte 

yükselmekte olduğunu kabul ederler. Bu görüş göre 

kaynakların zenginden yoksula doğru yeniden dağılımı bir 

ekonomideki toplam tasarruf oranını düşürür. Bu durum 

büyümeyi olumsuz etkiler. 

Daha dengeli bir gelir dağılımı toplam tasarrufları ve 

dolayısıyla sermaye birikimini zayıflatırken büyüme hızını 

yavaşlatmaktadır. 

Bununla birlikte bu yaklaşım az gelişmiş ülkelerde yüksek 

gelir gruplarının oldukça yüksek bir lüks tüketim 

alışkanlığına ve buna bağlı olarak yüksek tüketim 

eğilimine sahip olmaları nedeniyle sorgulanmakta ve 

tasarruf etkisinin bu ekonomilerde etkili olamayacağı ileri 

sürülmektedir. 
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Dünyada Gelir Dağılımı 

Küreselleşme ile birlikte dünyada ülkeler arasında ve ülke 

içinde gelir eşitsizliklerinin arttığı vurgulanırken dünyanın 

ciddi bir gelir dağılımı sorunuyla karşı karşıya olduğu 

uyarıları yapılmaktadır. 

Dünyada Gelir Dağılımının Tanımlanması 

Milanovic dünyada gelir dağılımını tanımlamak amacıyla; 

 Kavram 1, 

 Kavram 2 ve 

 Kavram 3 olarak adlandırılmış temsili 

gösterimler sunar.  

Kavram 1, ülkeler arası gelir dağılımını ülkelerin nüfus 

büyüklüğünü dikkate almaksızın tanımlar.  

Kavram 2, ülkeler arası gelir dağılımını nüfusu ile 

ağırlıklandırılmış olarak tanımlar.  

Kavram 3 ise dünyada gelir dağılımını herkesin sahip 

olduğu gelirinin büyüklüğü ile değerlendirerek tanımlar. 

Dünya Gelir Dağılımında Genel Eğilimler 

Dünya Bankası’na göre 2010 yılı kişi başına GSYİH’sı; 

 12.276 dolar’dan fazla olan ülkeler “yüksek 

gelirli”, 

 12.275 dolar ve 3.976 dolar arasında olan ülkeler 

“üst orta gelirli”, 

 3.975 dolar ve 1.006 dolar arasında olan ülkeler 

“alt orta gelirli” ve 

 1.005 dolar ve daha az olan ülkeler “düşük 

gelirli” olarak tanımlanır. 

Ülke gruplarının Satınalma Gücü Paritesi’ne (ülkeler 

arasındaki fiyat farklılaşmasını ortadan kaldırmak için 

başvurulan para birimi dönüştürme oranıdır) göre 

düzeltilmiş kişi başına GSYİH gelirleri 1980-2011 

dönemindeki artış eğilimleri yüksek gelirli ve düşük gelirli 

ülkeler arasında anlamlı bir gelir açığının varlığını 

gösterir.  

Orta gelirli ülkeleri temsil eden eğriler özellikle 2000’li 

yıllarla birlikte düşük gelirli ülkeler ile arasındaki makası 

açan bir eğilimle artmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerle 

düşü gelirli ülkeler arasındaki gelir açığı 1980’lerde, 

1990’larda ve 2000’lerin ilk bölümünde büyümesini 

sürdürmüştür. 

Dünyada Gelir Dağılımının Gelişimi 

Milanovic, dünya genelinde gelir eşitsizliğini ölçmek 

amacıyla “ülkeler arası eşitsizlik” ve “ülke içi eşitsizlik” 

olmak üzere iki unsurdan oluşan bir Gini katsayısı 

tanımlar. Dünyada gelir dağılımının gelişimini izlemek 

üzere ülkeler arası gelir eşitsizliği ve ülke içi gelir 

eşitsizliğini saptamaya yönelik analizler açıklanmaktadır: 

 Dünyada ülkeler arası gelir dağılımının 

gelişimi, dünyada ülkeler arası gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin büyüklüğü ve 

gelişimini eşitsizlik ölçütlerine göre ve yüzde 

paylar analizine göre saptanabilir. 

 Eşitsizlik ölçütlerine göre dünyada gelir 

dağılımı, iki şekilde hesaplanabilir: 

 Ülke nüfusu ile ağırlıklandırılmamış gelir 

eşitsizliğinde dünyanın en yüksek nüfuslu 

ülkesi ile en düşük nüfuslu ülkesinin kişi 

başına gelirini aynı ağırlıkta kabul ederek 

hesaplar.  

 İkinci yöntem olan ülke nüfusu ile 

ağırlıklandırılmış gelir eşitsizliğinde ise 

nüfusu büyük ülkelerin dünya genelindeki 

gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin daha 

büyük olacağını dikkate alır. 

 Yüzde paylar analizine göre dünyada gelir 

eşitsizliğinde, ülkelere ait gelir ve nüfus verileri 

üç adımdan oluşan işlemden geçer. İlk adımda 

ülkelerin kişi başı gelirleri en düşükten en 

yükseğe sıralanır. İkinci adımda bu ülkeler dünya 

nüfusunun %20’lik beş eşit diliminde yer alacak 

şekilde gruplandırılır. Son adımda da gelirin 

büyüklüğüne göre sıralı %20’lik gelir gruplarının 

toplam gelirden aldıkları paylar ve kişi başına 

ortalama reel gelirler saptanır. 

Dünyada Ülke İçi Gelir Eşitsizliklerinin Gelişimi 

Ülke içi gelir eşitsizliğinin temel göstergelerinden biri 

olan Gini katsayısı, dünya genelinde ülke içi gelir 

eşitsizliklerinin ülkelere göre değişen geniş bir yelpazeye 

yayılmış olduğunu gösterir. 

Conference Board of Canada Gini katsayılarına göre dört 

ayrı ülke içi eşitsizlik aralığı oluşturmuştur: 

 0,20-0,29 arası “düşük eşitsizlik”,  

 0,30-0,39 arası “orta eşitsizlik”,  

 0,40-0,49 arası “yüksek eşitsizlik” ve  

 0,50’nin üzeri “çok yüksek eşitsizlik” olarak 

tanımlanmıştır. 

Ülke içi gelir eşitsizliklerinin gelişmişlik düzeyine göre 

dağılımı, Kuznets’in ters-U hipotezini doğrular sonuçlar 

verir. Düşük gelirli ülkeler daha çok orta ve yüksek 

eşitsizlik grubunda toplanırken alt-orta gelirli ve üst-orta 

gelirli ülkelerin yüksek ve orta eşitsizlik grubunda 

yoğunlaştıkları, yüksek gelirli ülkelerin ise orta ve düşük 

eşitsizlik grubunda toplanmış oldukları görülür. 

Düşük ve orta eşitsizlikteki ülkelerin ağırlıklı olarak 

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde; yüksek eşitsizlikteki 

ülkelerin Sahra Altı Afrika’da; çok yüksek eşitsizlikteki 

ülkelerin ise Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile 

Sahra Altı Afrika’da toplandıkları görülür. 

Dünyada ülke içi gelir eşitsizliği artan ülkelerin yüksek 

gelirli ülkeler grubunda gelir eşitsizliği azalan ülkelerin ise 

ağırlıklı alt-orta gelir grubunda yer aldıkları görülür. Son 

yirmi yılda ülke içi gelir eşitsizlikleri ağırlıklı olarak alt-

orta gelirli ülkeler arasında azalmış diğer tüm gelir 

gruplarındaki ülkeler arasında artmıştır. 
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Dünyada 1990’ların başları ile 2000’li yıllar arasında gelir 

eşitsizliği artan ülkelerin sayısı eşitsizliği azalan ülkelerin 

sayısından fazladır.  

Dünyada Gelir Eşitsizliğinin Nedenleri 

Dünyada ülkeler arası ve ülke içi gelir eşitsizliklerinin 

bugün 1980’lerin başındakinden yüksek olmasının nedeni 

dünya ekonomilerinin küresel ekonomiyle bütünleşmek 

adına her zamankinden daha fazla piyasa güçlerinin 

etkisine girmiş olmasıdır. 

Milanovic 1982-1994 döneminde ülkeler arası gelir 

eşitsizliğindeki artışı dört nedene bağlar: 

 1980’lerde Latin Amerikan ülkelerinin göreli 

gelirlerinin azalmış olması, 

 1980’lerin sonları ve 1990’ların başlarında geçiş 

dönemindeki Doğu Avrupa ve eski Sovyetler 

Birliği ülkelerinin gelir düzeylerinin önemli 

ölçüde azalması, 

 Afrika’daki birçok ülke ekonomisinin yaşanan 

felaketlerle çöküş içine girmesi, 

 Bu dönemde zengin ülkelerin büyüme 

performanslarını istikrarlı biçimde sürdürmüş 

olmaları. 

Wade, dünyada ülkeler arası gelir eşitsizliğinin artış 

nedenlerini şöyle sıralar: 

 Dünyanın en yoksul ve en zengin ülkeleri 

arasında nüfus artış hızlarının birbirinden farklı 

olması, 

 Dünya petrol dışı emtia fiyatlarının özellikle çok 

yoksul ülkeleri etkileyecek derecede 1980 ve 

1990 arasında düşmesi, 

 Orta gelir düzeyindeki gelişmekte olan ülkelerin 

dışarıdan borçlanma eğilimlerinin bu ülkeler için 

borç tuzağı yaratması, 

 Teknolojideki değişimin yüksek katma değerli 

üretim alanlarında kümelenmiş gelişmiş 

ülkelerde gelişmekte olan ülkelerden çok daha 

güçlü biçimde ortaya çıkması. 

Milanovic 2000’li yıllarla birlikte ülkeler arası gelir 

eşitsizliğinde gözlenen düşüşü Latin Amerika, Doğu 

Avrupa ve Eski Sovyet ülkelerinde büyümenin 

toparlanmasına bağlar. 

UNDP raporunda ülke içi gelir eşitsizliğini belirleyen; 

toprağın belirli ellerde nüfuz etmesi, eğitimde fırsat 

eşitliğinin olmaması, kır ve kent arasındaki dengesizlikler 

gibi geleneksel faktörlerle birlikte özellikle son yirmi 

yıllık dönemde gelişmekte olan ülkelerde öncelik verilen 

neo-liberal politikalara bağlı nedenlerin öne çıktığını 

belirtir. 

Türkiye’de Gelir Dağılımı 

Burada Türkiye’de gelir dağılımı ve gelişimi hanehalkı 

kullanılabilir gelirinin büyüklüğüne göre dağılımı 

boyutunda incelenecektir. 

Türkiye’nin Dünya Gelir Dağılımındaki Yeri 

Türkiye Dünya Bankası gruplandırmasına göre 12.000 

dolar kişi başına geliriyle orta-üst gelir grubunda yer alır. 

Ülke içi gelir dağılımına bakıldığında 2011 yılında 0,38 

Gini katsayısına göre orta-eşitsizlikteki bir ülkedir. 

Kuznets’in ters-U hipoteziyle uyumlu olarak üst-orta gelir 

grubundaki ülkelere geçildiğinde gelir eşitsizliğinin 

azalması beklenir. 

Türkiye 1990’lı yılların başlarıyla 2000’li yıllar arasında 

gelir eşitsizliğini azaltmış ve yüksek eşitsizlikten orta 

eşitsizlik düzeyine bir gelişme göstermiştir. 

Türkiye’de Gelir Dağılımının Gelişimi 

Türkiye’de gelir dağılımını 1963 yılından günümüze kadar 

olan dönemde standart ölçülerin ortaya koyduğu 

karşılaştırılabilir sonuçlarla kesintisiz olarak izleme 

olanağı bulunmamaktadır. 

TÜSİAD ve Kurtipek’in çalışmaları Türkiye’de gelir 

dağılımı araştırmalarını tanıtan ve yorumlayan önemli 

kaynaklardır. Türkiye 2006 yılından itibaren eşdeğer 

hanehalkı kullanılabilir gelirine göre tanımlanmış gelir 

dağılımı sonuçları da açıklanmaya başlanmıştır. Eşdeğer 

hanehalkı kullanılabilir geliri, hanelerde birey başına 

düşen gelirler arasındaki farkları dikkate alarak hanehalkı 

düzeyinde toplanan gelirlerin birey başına düşen gelirlere 

dönüştürülmesiyle elde edilen gelirdir. 

Gelir dağılımının gelişimini izlemek üzere iki farklı analiz 

yöntemi kullanılır. Birincisi, gelir dağılımı eşitsizlik 

ölçütlerini referans almak ve yıllara göre gelir 

dağılımındaki gelişimin yönünü hesaplanan eşitsizlik 

katsayılarına bakarak saptamaktır. İkincisi, en düşük 

gelirliden en yüksek gelirliye doğru sıralanmış hanelerin 

eşit nüfus dilimleri altında toplanması ve her bir nüfus 

diliminin toplam gelirden aldığı payın ve ortalama reel 

gelirinin tanımlanmasını esas alan yüzde paylar 

analizinden yararlanmaktır. 

Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerine göre gelir dağılımının 

gelişimi: Türkiye’de Gini katsayısı 2006 ve 2009 

yıllarında artış yönünde çıkışlar yapmış olsa da, 2002-

2011 döneminde 0.44’ten 0.38’e anlamlı bir düşüş 

kaydetmiştir. 

Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik sorunu genel 

olarak kentlerde daha derin yaşanmaktadır. 2011 yılı 

araştırma sonuçları, kentteki eşitsizliğin kırdaki 

eşitsizlikten büyük olmayı sürdürdüğünü bununla birlikte 

kır ve kentte gelir eşitsizliğinin artış yönünde sıçrama 

yaptığını göstermektedir. 

Türkiye’de hanehalkı ortalama reel geliri 2002-2011 

döneminde gelişme göstermiştir. Medyan hanehalkı reel 

geliri 2002 döneminde hanehalkı ortalama reel geliriyle 

paralel bir gelişme göstermiş olmakla birlikte artış ve 

azalış derecelerinde farklılıklar olduğu görülür. 

Ortalama hanehalkı geliri gelir dağılımının en düşük veya 

en yüksek hanehalkı gelirlerindeki değişime duyarlı 
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olmasına karşın medyan hanehalkı geliri bu değişimden 

etkilenmez. Bu nedenle ortalama hanehalkı geliri ile 

medyan hanehalkı geliri arasındaki fark gelir eşitsizliğinin 

gelişiminin anlamlı bir göstergesi olarak kullanılabilir. 

Yüzde paylar analizine göre gelir dağılımının gelişimi: 

Bu analizde en düşük gelirliden en yüksek gelirliye sıralı 

hanehalklarının eşit yüzdelik dilimlere ayrılmasıyla her bir 

dilimin gelirden aldığı payların karşılaştırılması ve bu 

payların yıllara göre gelişiminin izlenmesiyle yapılır. 

Türkiye’de en yüksek gelir grubunun gelir payını temsil 

eden eğriyle diğer gelir gruplarının gelir paylarını temsil 

eden eğriler arasındaki aralığın büyüklüğü dikkat 

çekicidir. Bununla birlikte eğriler arasındaki aralıkta 2002-

2011 döneminde bir daralma gözlemlenmiş ve bu daralma 

Türkiye’de gelir dağılımındaki iyileşmenin bir göstergesi 

olmuştur. Bu düzelme genel olarak en yüksek gelirli 

%20’nin gelir payının ele alınan dönemde genel olarak 

azalmış olmasından kaynaklanır. 

Türkiye’de en yüksek gelir grubunun reel gelirinin 2002-

2011 döneminde bazı yıllardaki artışlara rağmen genel 

olarak gerilemiş olduğu görülür. En düşük gelirli grubun 

ortalama reel gelirinin bazı yıllarda dalgalanmış olsa da 

genel bir artış eğiliminde olduğu saptanmıştır. 

Türkiye’de Gelir Dağılımındaki İyileşmenin Nedenleri 

Türkiye’de gelir dağılımının gelişimini izlediğimizde Gini 

kaysayısı ile 2002-2011 döneminde eşitlik yönünde bir 

iyileşme olduğunu gözledik. 

Türkiye’de gelir dağılımında iyileşme yönündeki eğilimi 

ekonominin gelişme dinamikleri doğrultusunda 

geçirmekte olduğu yapısal değişimle ilişkilendirmeksizin 

açıklayamayız. Kuznets ekonomik büyümeye bağlı olarak 

nüfusun daha büyük bölümünün verimliliği yüksek 

modern sektörde istihdam edilmesini sağlayan yapısal 

değişim ve gelirin yeniden dağılımını sağlayan politikalara 

öncelik verilmesi sayesinde, kalkınmanın başlarında artan 

gelir eşitsizliğinin tersine dönerek azalmaya başlayacağını 

ileri sürer. 

Türkiye 2000’li yıllara sanayileşmiş, kentlileşmiş, 

özelleştirme sürecini büyük ölçüde tamamlamış, piyasa 

ekonomisinin tüm kurumlarını oluşturmuş ve küresel 

ekonomiyle daha fazla bütünleşmiş bir ekonomiye sahip 

olarak girmiştir. 

Türkiye Ekonomisi’nin istikrarlı bir büyüme performansı 

kaydettiği bir dönemde gelir eşitsizliğinde gözlenen 

iyileşme, Kuznets’in belirli bir kalkınma düzeyine ulaşmış 

ekonomilerde büyümeyle gelir eşitsizliğinin azalacağı 

yönündeki hipotezini destekler. Kazgan Türkiye 

ekonomisinde 2002-2011 döneminde küresel ekonomideki 

gelişmelerin de etkisiyle ortaya çıkan dönüşümleri şöyle 

sıralar: 

 Enflasyon hızının düşmesi, 

 Dış açık ve dış borç stokunda artış; 

sanayileşsizleşme ve işsizlik, 

 Gelir bölüşümü ve devlet bütçesi kısıtları, 

 Tüketim kredilerinde artış ve iç tasarruf 

oranlarında düşüş; ekonomide yabancılaşma. 

Bu dönemde sıkı para ve maliye politikası 

uygulamalarının yanı sıra, ithalattaki artışın yarattığı 

bolluk fiyat artış hızını (enflasyon) tek haneli rakamlara 

düşürmüştür. 

2001 krizi sonrasında küresel rekabetin etkisiyle kâr 

oranları düşen sanayi sektörü sanayisizleşme olarak 

tanımlanan yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde ihracat 

yapan sanayi işletmeleri yerli üreticilerin ürettikleri ara 

mallarına olan taleplerini dış pazarlara yönelterek ayakta 

kalabilmişler ya da üretimlerini yurt dışına taşımak 

zorunda kalmışlardır. 

Cari işlemler bilançosu açığının ve borç stokunun 

sürdürülebilirliği yüksek reel faiz uygulamasıyla 

sağlanırken ülke içi bölüşüm ilişkileri hanehalklarının 

gelir kaynakları aleyhine gelişmiştir. Hükümet faiz dışı 

bütçe fazlası yaratma çabasıyla vergi gelirlerine 

yüklenirken eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalardan 

tasarruf etmek zorunda kalmıştır. 

Ekonomik büyümenin finansmanının bankacılık 

sisteminin dış piyasalardan düşük faizle kullandığı krediyi, 

iç pazarda yüksek faiz ile tüketici kredisine dönüştürerek 

sağlandığı bu dönemde, tüketime yönelik krediler artarken 

iç tasarruf oranı gerilemiştir. 

Bu dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

yüksek katma değerli imalat sanayi yerine hizmetler 

sektöründe satışa sunulan özel şirket, ticari bankalar ve 

sigorta şirketleri ya da toptan ve perakende ticaret yapan 

alışveriş merkezleri gibi kâr payı yüksek hizmet alanlarına 

yönelmiş olduğu görülmüştür. 

Türkiye’de gelir dağılımındaki iyileşme eğilimi küresel 

ekonomiyle bütünleşmenin getirdiği ekonomik krizlerin 

etkisiyle de açıklanır. Bu görüşe göre ekonomik kriz 

dönemlerinde ve krizi takip eden yıllarda genel olarak 

gelir dağılımı göstergelerinde kısmi iyileşmeler yaşanır. 

2001 ve 2008 finansal krizlerini takip eden dönemde gelir 

eşitsizliğinde gözlenen düşüşler bu görüşü destekler. 
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Yoksulluk Kavramı 

Yoksulluk çok yönlü ve karmaşık yapısı sebebiyle 

tanımlanması güç olan bir kavramdır. Bunun yanında, her 

dünya görüşünün yoksulluk olgusuna farklı yaklaşması, 

yoksulluğun tanımı konusunda bir uzlaşma sağlanmasını 

da güçleştirmektedir.  

Kimileri yoksulluğu, “sistemin yapısından ve işleyişinden 

kaynaklanan güç ve servet dağılımındaki eşitsizliğin bir 

sonucu” olarak görürken kimileri ise “yoksul olarak 

tanımlanan kişilerin, eğitimsizlik, beceri ve kapasite gibi 

bireysel nitelik ve yeteneklerinin düşüklüğü nedeniyle 

ortaya çıkan fırsatlardan yararlanamama durumu” olarak 

tanımlamaktadır.  

Bu iki yaklaşım da yoksulluğu, onu doğuran nedenler 

üzerinden tanımlamaya yöneliktir. 

Yoksulluk, genel olarak, “temel ihtiyaçları 

karşılayamama, asgari yaşam standardına erişememe 

durumu” olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluğu; 

 Dar ve  

 Geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak 

mümkündür.  

Dar anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri 

olmama durumu iken; geniş anlamda yoksulluk, gıda, 

giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam 

ettirmeye yettiği hâlde toplumun genel düzeyinin 

gerisinde kalmayı ifade eder.  

Mutlak yoksulluk, hane halkı veya bireyin yaşamını 

sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması 

durumudur. Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya 

çıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

gerekli olan minimum tüketim ihtiyaçlarının 

belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari 

refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam 

nüfusa oranıdır.  

Göreli yoksulluk ise bireylerin, toplumun ortalama refah 

düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. 

Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın 

altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hane 

halkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Refah 

ölçüsü olarak amaca göre tüketim veya gelir düzeyi 

seçilebilir. 

Yoksulluğun Nedenleri 

Yoksulluk teorileri dört görüş altında ele alınabilir: 

 İlk görüşe göre, yoksulluğun nedeni kişilerin 

kendileridir. Yoksullar tembel, zamanlarını ve 

paralarını boş yere harcayan ve kendilerini 

kontrol etmeyi başaramayan bireylerdir.  

 İkinci görüş, yoksulluk kültürü görüşüdür. 

Yoksul bireyi suçlayan popüler görüşten farklı 

olarak yoksulluk kültürü görüşü, yoksulluğun 

bireyin sadece kendi özelliklerinden 

kaynaklanamayacağını, yoksul bireyin içinde 

bulunduğu olumsuz şartlardan etkilendiğini ve 

yetişkin konuma geldiğinde içinde yaşadığı kötü 

ortamın değer ve kalıplarını değiştirilemez 

biçimde benimsediğinden yoksulluk 

döngüsünden kurtulamadığını öne sürer.  

 Üçüncü görüş, olan durumsal yoksulluk görüşü 

toplumdaki politik ve ekonomik güçlerin 

yoksulluk üzerindeki etkisini yoksulluk kültürü 

görüşüne göre ön plana çıkarmaktadır.  

 Yoksulluğun nedenlerine yönelik dördüncü görüş 

ise yapısal yoksulluk görüşüdür. Bu görüşe göre, 

yoksulun bireysel özelliklerinin yoksulluk 

üzerinde güçlü bir etkisi yoktur. Bu konuda asıl 

odaklanılması gereken nokta toplumdaki grup 

uyuşmazlığı ile politik ve ekonomik güç 

kaynaklarının eşit olmamasıdır. 

Yoksulluğa neden olduğu düşünülen başlıca makro 

faktörler şöyle sıralanabilir: 

 Gelir dağılımındaki adaletsizlikler, 

 Emek piyasalarında yaşanan sorunlar; işsizlik, 

eksik istihdam, düşük ücretler, kayıt dışı 

istihdam, ayrımcılık vb. 

 Toplumda yaşanan sosyal değişim ve demografik 

faktörler; nüfus baskısı, hane halkı yapısındaki 

değişim, göç, çarpık kentleşme vb. 

 Kötü ekonomi politikaları ve ekonomik krizler, 

 Bölgesel dengesizlikler, 

 Çevresel bozulma ve doğal afetler, 

 Kötü siyasal yönetimler, 

 Savaşlar. 

Yoksulluğa neden olan mikro düzeydeki faktörler ya da 

bireysel özelliklerden başlıcaları şunlardır: 

 Yaş, 

 Cinsiyet, 

 Etnik köken, 

 Özürlülük, 

 Eğitim düzeyinin düşüklüğü. 

Yoksulluk Türleri 

İlk olarak, Dünya Bankası’nın temel aldığı günlük 1 

dolarlık gelirden yoksun olmak biçiminde anlaşılan 

tanımında olduğu gibi, “mutlak yoksulluk” temel yiyecek 

gereksinimlerini genellikle minimum kalori gereksinimi 

olarak belirlenmektedir.  

“Göreli yoksulluk” yiyecek dışındaki gereksinimleri -

giyim, barınak ve enerji gibi- karşılayacak gelirden 

yoksun olmak biçiminde anlaşılmaktadır.  

Son yıllarda, bu iki tanımı içerse de ondan daha geniş 

kapsamlı olan “insani yoksulluk” kavramı, okur-yazarlık, 

yetersiz beslenme, kısa yaşam süresi, ana-çocuk sağlığının 

yetersizliği, önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi temel 

insani yeteneklerden yoksun olmak biçiminde 

tanımlanabilir. 
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Mutlak Yoksulluk 

Mutlak yoksulluk yaklaşımına uygun ilk yoksulluk tanımı 

19. yüzyıl sonlarında İngiltere’de S. Rowntree tarafından 

geliştirilmiştir. Ona göre mutlak yoksulluk, hane halkı 

veya bireyin yaşamını sürdürebilecek fiziki ihtiyaçlarını 

karşılayamaması yani asgari refah düzeyini 

yakalayamaması durumudur.  

Mutlak yoksulluğun ölçülmesinde, öncelikle bireylerin 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan asgari 

tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. U 

lusal bir yoksulluk sınırı belirleyen gelişmekte olan 

ülkeler, bunu belirlerken genellikle gıda yoksulluğu 

metodunu kullanırlar. 

Nispi Yoksulluk 

Göreli yoksulluk, bireylerin, toplumun ortalama refah 

düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. 

Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın 

altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hane 

halkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır.  

Göreli yoksulluk mutlak yoksulluktan farklı olarak bireyin 

ya da hane halkının ya da bir grubun diğerleriyle 

kıyaslandığında ortaya çıkan yoksullukla ilgilenmektedir. 

İnsani Yoksulluk 

UNDP’nin 1997 insani Gelişme Raporu ile ilk defa ortaya 

atılan “insani Yoksulluk”, gelir yoksulluğu ile ilişkili 

bulunmasına rağmen ondan farklıdır.  

Gelir yoksulluğu ölçümleri mutlak gelir üzerinde 

odaklanırken, insani yoksulluğun ölçülmesi eğitim düzeyi, 

sağlık ve temiz su kaynaklarına erişebilme gibi konularda 

yoğunlaşmaktadır. Bu indeks gelişmekte olan ülkeler için 

(HPI-I) şu üç kriterden yola çıkarak hesaplanmaktadır: 

 Yaşam süresi: 40 yaşın altında yaşam beklentisi 

olanların oranı 

 Eğitim: Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin 

oranı 

 Makul bir yaşam standardı 

 Sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfusun 

oranı 

 Temel sağlık imkânlarından yoksun olan 

nüfusun oranı 

 5 yaşın altında olan ve yeterli beslenemeyen 

nüfusun oranı 

Gelişmiş ülkeler için hesaplanan İnsani Yoksulluk 

İndeksi’ni (HPI-II) oluşturan kriterler ise şunlardır: 

 Yaşam süresi: 60 yaşın altında yaşam beklentisi 

olanların oranı 

 Eğitim: OECD tarafından tanımlanan 

fonksiyonel cahillik oranı 

 Makul bir yaşam standardı: Yoksulluk sınırının 

altında yaşayanların oranı 

 Sosyal dışlanma: Uzun dönem işsizlik oranı 

Yoksulluğun Ölçülmesi 

Yoksulluğun ölçümünde kullanılan yöntem, ekonomik 

birimlerin hayat standardının nasıl ve hangi değişkenle 

ölçüleceğine karar verildikten sonra, bu değişkenin belli 

bir değerini yoksulluk çizgisi olarak seçip bu çizginin 

altında kalan ekonomik birimleri yoksul olarak 

sınırlandırmaktır.  

Refah ölçüsü olarak sıklıkla kullanılan iki alternatif; 

 Gelir ve 

 Tüketimdir.  

Aslında gelir ve tüketim birbirleriyle yüksek korelasyona 

sahip iki değişkendir. Ancak, Türkiye gibi önemli 

miktarda gelirin kayıt dışı kazanıldığı, dolaysız vergi 

toplama konusunda güçlükler yaşanan, pek çok hanenin 

tüketiminde kendi yetiştirdiği ürünlerin göz ardı 

edilemeyecek bir paya sahip olduğu ülkelerde gelir, hane 

halkı refahının iyi bir göstergesi olmamaktadır.  

Yoksulluğun tek bir kıstasla (gelir/tüketim) ölçülmesinin 

yoğun eleştiriler alması, sağlık ve eğitim gibi diğer 

sosyoekonomik verilerinde kullanılarak göstergelerin 

çeşitlendirilmesi yoluna gidilmesini zorunlu kılmıştır.  

Yoksulluğa ilişkin çok sayıda göstergenin ortaya çıkması, 

hangi sorunun öncelikle ele alınmasına yönelik 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu durum temel 

beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların giderilmesine 

yönelik çabaları sekteye uğratmaktadır. 

Yoksulluk Sınırı ve Hesaplaması 

Yoksulluk sınırı, birim temel gereksinimleri karşılamak 

için gerekli olan tüm mal ve hizmetlerin toplamını temsil 

eder. Bu yaklaşım öncelikle yoksulluk sınırının 

tanımlanmasını gerektirir.  

Bir hane halkının minimum yaşam düzeyini ya da temel 

gereksinimlerini karşılayabilmesi için gerekli olan tüm 

mal ve hizmetleri satın alırken ödemesi gereken para 

miktarı yoksulluk sınırıdır. 

Üç tür yoksulluk sınırı uygulamasından söz edilebilir:  

 Mutlak yoksulluk sınırı, 

 Göreli yoksulluk sınırı ve 

 Subjektif yoksulluk sınırı. 

Mutlak yoksulluk sınırı: Spesifik bir yaşam standardı ile 

bağlantılıdır. Belirli bir yaşam standardının altında kalan 

kesim yoksul olarak adlandırılır. 

Göreli yoksulluk sınırı: Toplam nüfusun belirli bir 

yüzdesinin yer aldığı gelir ya da harcama düzeyinden veya 

medyan gelirin yarısından daha az gelir veya harcama 

seviyesine sahip olan kesimin yoksul olarak kabul 

edilmesiyle belirlenir. 

Subjektif yoksulluk sınırı: Toplumdaki bireylerin 

minimum gelir veya harcama hakkındaki kendi bireysel 

düşüncelerine dayanmaktadır. 
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Yoksulluk Ölçütleri  

Yoksulluğun ölçüm yöntemleri de son yirmi beş-otuz 

yılda birçok araştırmacının yoğun ilgisini çekmiştir. Bu 

süreç içinde, birçok farklı ölçüm yöntemi ve indeks 

geliştirilmekle kalmamış, bu indeksleri birbiriyle 

kıyaslayan, ölçüm sorunlarını en ince ayrıntısına kadar 

irdeleyen çalışmalara sıkça rastlanır olmuştur.  

Bu indeksler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

 Kafa sayısı indeksi: Yoksulluk ölçümünde en 

yaygın olarak kullanılan indeks, hesaplanmasının 

basit ve kolay olması nedeniyle, yoksulluk sınırı 

altında kalan kişi sayısının toplam nüfusa oranını 

gösteren kafa sayısı indeksidir.  

 Yoksulluk açığı indeksi: Yoksulluk açığı indeksi, 

yoksulluğu yoksul kişi oranına göre daha 

derinlemesine incelemekte ve gelir açığı 

kavramına dayanmaktadır. Bir kişinin gelir açığı, 

yoksulluk sınırı ile bireyin geliri arasındaki farka 

eşittir. 

 Sen endeksi: Kafa sayısı oranı, gelir açığı oranı 

ve Gini Katsayısı’nın birleştirilmesiyle 

oluşturulan, yoksulların sayısını, yoksulluğun 

boyutlarını ve yoksullar arasındaki gelir dağılımı 

farklılıklarını dikkate alan bir ölçüttür 

 Foster, Greer ve Thorbecke indeksi: Yoksulluk 

ölçüm yöntemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar 

içinde en önemli katkılardan birisinin de Foster, 

Greer ve Thorbecke (1984) tarafından 

gerçekleştirilen indeks olduğu söylenebilir. FTG 

indeksinin önemli katkılarından ilki, indeksin 

toplam yoksulluğu değişik alt gruplara 

ayrıştırabilme özelliği ile ilgilidir. Bu indeks 

yoluyla yoksul kitle birbirinden kesin çizgilerle 

ayrılmış değişik sosyoekonomik veya bölgesel 

gruplara bölünebilmekte ve bunlara ilişkin 

yoksulluk oranları ayrı ayrı hesaplanabilmekte ve 

alt gruplara ilişkin indeksler alt grupların nüfus 

paylarıyla ağırlıklandırılarak toplandığında da 

toplam yoksulluk oranı gözlenebilmektedir. 

Yoksullukla Mücadele Politikaları 

Tarihsel olarak, özellikle 20.Yüzyıl içerisindeki değişik 

dönemlerde benimsenen yoksullukla mücadele 

stratejilerine bakıldığında, esas olarak iki temel politika 

grubunun uygulandığını söylemek mümkündür:  

 İlk grup politikalar, daha çok II. Dünya 

Savaşı’nın ardından 1980’lere kadar bütün 

dünyada yaygın olan, yoksullukla doğrudan 

mücadele amacını güden ve esas olarak bir sosyal 

güvenlik ağını öngören sosyal politikalar 

niteliğinde iken “küreselleşme” döneminin bir 

ürünü olarak görülebilecektir.  

 İkinci grup politikalar ise, doğrudan yoksulluğu 

azaltmak için tasarlanmamış olsalar da dolaylı 

olarak yoksulluğu azalttığı ileri sürülen, 

yoksulluğun önemli bir kaynağı olan işsizlik 

sorununu azaltmak ile iktisadi büyümeyi 

sağlayacak türden politikalardır. 

Yoksullukla Mücadelede Dolaylı Yaklaşım 

Ekonomik büyümenin yoksullukla mücadelede iki temel 

eksende katkı sağladığı söylenebilir: 

 İlki, istihdam artışı ve işsizliğin azalmasıyla hane 

halklarının gelirlerini arttırıp aynı zamanda, 

eğitim, sağlık ve altyapı olanaklarının da 

gelişmesini sağlamasıdır. Bunun, yoksulluğun 

azaltılmasına dolaylı katkı sağlayacağı ve “insani 

yoksulluk” göstergelerini olumlu yönde 

etkileyeceği söylenebilir. 

 İkincisi ise yoksulluğun azaltılmasına yönelik 

olarak uygulanacak gelirin yeniden dağıtımı 

politikalarının genişleyen bir ekonomide daha 

kolay uygulanabilir olmasıdır. 

Yoksullukla Mücadelede Doğrudan (Dolaysız) 

Yaklaşım 

Yoksullukla mücadelede uygulanabilecek doğrudan 

önlemler yoksul bireylerin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi amacıyla sosyal koruma sistemi 

kapsamındaki kamu harcamalarıdır.  

Bu önlemler arasında ağırlıkla yoksulların kullandığı mal 

ve hizmetlere sübvansiyon verilmesi, asgari ücret, 

istihdamı arttırmaya yönelik çeşitli proje ve önlemler, 

yoksullara yönelik kredi programları ve çeşitli çocuk 

eğitim ve beslenme programları ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele 

Türkiye’de Yoksulluk 

Yoksulluğun boyutlarını ölçmeye yönelik çalışmaların son 

yıllara dayandığı ülkemizde, bu alandaki en önemli 

çalışmanın, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

yapılan “Yoksulluk Araştırması” olduğu söylenebilir.  

2002 yılından itibaren yayımlanan harcamaya dayalı 

mutlak yoksulluk göstergelerinin, ülkemizin 

sosyoekonomik yapısını ortaya koyacak ve uluslararası 

kıyaslamalara imkân verecek şekilde revize edilmesi 

amacıyla TÜİK bünyesinde ulusal ve uluslararası 

uzmanlarla birlikte değerlendirme çalışmalarına 

başlanmıştır. 

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele 

Türkiye’de yoksulluk sorununun çözümünde son yıllara 

kadar dolaylı yaklaşım ağırlıklı olarak benimsenmiş, 

işsizlik sorunuyla mücadelede olduğu gibi, yoksullukla 

mücadele de ekonomik büyümeye havale edilmiş ve beş 

yıllık kalkınma planlarında hızlı ekonomik büyümenin 

işsizlik ve yoksulluk gibi sorunları kendiliğinden çözeceği 

gibi iyimser bir yaklaşım benimsenmiştir.  

Bu yaklaşım tarzının işsizlik sorununu çözemediği ve nasıl 

ki bu sorunun çözülebilmesi için özel politikaların, yani 

istihdam politikalarının gerekliliği gerçeği ortaya çıkmış 

olmasına rağmen aynı şekilde, mülkiyetin ve üretim 
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araçlarının bu denli eşitsiz dağılımının bulunduğu 

ülkemizde, büyümenin kendiliğinden yoksulluk sorununu 

çözemeyeceği geç de olsa anlaşılmıştır. Böylece dünyanın 

en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan 

Türkiye’de, yoksullukla mücadelede büyümenin yanında 

doğrudan mücadele yöntemlerinin de uygulanması, bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.  

Ülkemizde bugün için, yeterli düzeyde olmasa da 

doğrudan yoksullukla mücadeleye yönelmiş önemli bazı 

uygulamalardan söz edilebilir. Bunlardan belki de en 

önemlisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu’dur (SYDTF).  

Türkiye’nin son 20 yılında yoksullukla mücadele 

konusundaki uygulamalara bakıldığında, bu konuda 

önemli başarıların elde edilebildiğini söylemek güçtür.  

Ülkemizdeki yoksullukla mücadele programlarına yönelik 

temel eleştirilerden birisi, bu programların uzun vadeli 

ekonomik ve sosyal politikaların bir parçası olarak ele 

alınmaması, bunun yerine dezavantajlı konumda olduğuna 

karar verilen kişilere yönelik sosyal yardımlarla sınırlı 

kalmasıdır. 
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Küreselleşme ve Yoksulluk Arasındaki İlişki 

Küreselleşme ulusal sınırlarla tanımlanmış engellerin 

kaldırıldığı ve ticaretin, sermaye ve nüfus hareketlerinin 

arttığı bir dünyada, gelişmekte olan veya gelişmiş ayrı mı 

olmaksızın tüm ülkelerde kalıcı izler bırakmaktadır. 

Dünya Bankası göstergeleri gelişmekte olan dünyanın 

hızla dışa açık ekonomilere dönüştüğünü ve bu 

dönüşümün büyüme performanslarını etkilediğini 

açıklamaktadır. 

Dünyada Yoksulluğun Gelişimi 

Dünyada yoksulluğun gelişimi göreli yoksulluk yanı sıra 

mutlak yoksulluk tanımını referans alarak hesaplanmış 

olan yoksul sayısı ve yoksulluk oranı ile de takip 

edilebilir. Bu aşamada yoksulluk her bir ülke için 

tanımlanmış olan yoksulluk sınırı referans alınarak 

hesaplanabileceği gibi, her ülke için geçerli kabul edilen 

ortak bir gelir düzeyi referans alınarak da hesaplanabilir. 

Tüm ülkeler için belirlenecek ortak asgari gelirin altında 

gelir elde etmiş bireylerin sayısından hareketle dünyada 

yoksulluğun sayısını ve dağılımını görmek mümkün 

olmaktadır.  

Gelişmekte olan dünya için mutlak yoksulluk kriterine 

göre hesaplanan genel yoksulluk oranı 1960’da %52,5’ten 

başlayarak 1980’de %43,5’e, 1990’da %25,4’e ve 2000 

yılında %13,1’e kadar gerilemiştir. Yoksulluk oranları da 

coğrafi bölgelere göre değişen farklı yönlerde 

gelişmektedir. Doğu Avrupa’nın yoksul nüfusu azalırken, 

bu azalma eğilimi yoksulluk oranlarına da yansımış ve 

dönem boyunca azalmış ve sıfırlanmıştır.  

Bununla birlikte Sahra Altı Afrika’nın yoksul nüfusundaki 

artış yüksek yoksulluk oranlarıyla 1960-2000 dönemine 

damgasını vurmuştur. Küreselleşmenin politika 

dönüşümleriyle dünya ekonomilerini etkileme 

dinamiklerinin1980’li yıllarla başladığı kabul edilirse 

Doğu Avrupa, Doğu ve Güney Asya’da yoksulluk 

sorunundaki azalma eğiliminin bu ekonomilerin küresel 

ekonomiyle bütünleşme süreçlerinden bağımsız olarak 

başladığı ve gelişmekte olduğu görüşü ağırlık 

kazanmaktadır (Bu bölgelerde yoksulluk 1960 yılından 

beri azalmaktadır). Aynı şekilde dönem boyunca yoksul 

sayısı artan ve yüksek yoksulluk oranlarını azaltamayan 

Sahra Altı Afrika’da da yoksulluğun küreselleşememiş 

olmanın dışındaki nedenlerden kaynaklanmış olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bölgedeki ülkelerin savaş, siyasi 

istikrarsızlık, kuraklık ve AIDS gibi küreselleşme sürecini 

başarısız kılan sorunlar yaşamış olduklarını dikkate almak 

gerekmektedir. 

Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Tartışmalar 

Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk sorununu ve 

gelişme eğilimlerini küreselleşme ile ilişkilendiren 

yaklaşımı benimseyenler de bu ülkelerdeki yoksulluğun 

küreselleşmeden hangi yönde etkilediği konusunda 

uzlaşmış değillerdir.  

Küreselleşmenin yoksulluğu hangi yönde etkilediği 

konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır:  

 Birincisine göre, hem ticaretin serbestleştirilmesi 

ve hem de doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

gelişmekte olan ülkelerin büyümesini 

hızlandırmakta, istihdam ve gelir artışı ile birlikte 

yoksulluğu azaltmaktadır. Bu görüş dış ticaretin 

temel teorisine dayandırılmaktadır. İsveçli 

iktisatçılar Eli Hecksher ve Bertin Ohlin 

tarafından geliştirilen faktör donatımı teorisine 

göre, farklı mallar farklı faktör yoğunluklarıyla 

üretilirler ve bu malların üretildiği ülkeler farklı 

faktör donatımlarına sahiptirler. Bu nedenle bir 

ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahip 

ise o üretim faktörünün daha yoğun olarak 

istihdamını gerektiren malların piyasasında 

rekabet üstünlüğüne sahip olur.  

 Dış ticaret teorilerinin küreselleşmenin 

gelişmekte olan ülkelerde özellikle ticaretin 

serbestleştirilmesi sonrasında yoksulluğu 

arttıracağı yönünde bir öngörüsü olmamasına 

rağmen, artan ticaretin kazanç ve kayıplarının 

tartışıldığı kamuoyu, serbest ticaret yönündeki 

reformların yoksulluk yarattığı yönünde genel bir 

düşünceye sahiptir. Küreselleşme ve yoksulluk 

arasındaki ilişkiye endişeyle bakan bu ikinci 

görüşe sahip olanlar, hem ticaretin 

serbestleştirilmesinin ve hem de doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının gelişmekte olan 

ülkelerde yoksulluk yaratan sonuçları 

olabileceğini düşünmektedir. 

Küreselleşmenin Yoksulluğu Etkileme Kanalları 

Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin yoksulluğu 

farklı kanallardan etkilemekte olduğu düşünülmektedir. 

Küreselleşme gelişmekte olan ülkelerde; 

1. İşsizliğin artışına neden olarak, 

2. Gelir eşitsizliğini arttırarak, 

3. Küresel rekabetin getirdiği dibe doğru yarışta iş 

piyasası standartlarını düşürüp çalışma 

koşullarında genel bir gerilemeye neden olarak ve 

4. Çocuk işçiliğini arttırarak yoksulluğu etkilemekle 

sorumlu tutulmaktadır. 

Küreselleşme ve İşsizlik 

Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu küreselleşme ile 

ilişkilendiren yaklaşımların bu ilişkiyi işsizlik üzerinden 

kurdukları görülmektedir. Bu nedenle küreselleşme ve 

işsizlik arasındaki ilişki, yoksulluğu küreselleşme ile 

ilişkilendirmenin önemli adımlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu ilişki küreselleşmenin temel göstergeleri 

olarak kabul edilen ticaretin serbestleştirilmesi ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına açılmanın etkileri 

üzerinden açıklanmaktadır. Dışa açılma ile birlikte artan 

ihracat üretim ve istihdam artışı yaratıyor olabilir. Ancak, 

küreselleşmenin istihdam üzerindeki etkisi toplam faktör 

verimliliğindeki artışın etkisiyle ve artan ithalat nedeniyle 
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beklendiği gibi olmayabilir. Büyüyen ekonomide artan 

ithalat talebi ülke içinde kurulu ve o güne kadar 

korunmakta olan firmalar tarafından yapılan üretimin 

yerini alarak, işgücü fazlası oluşmasına neden olabilir. 

Ayrıca, ihracat artışının gerçekleştiği sektörlerde üretim 

artışını aşan bir verimlilik artışı gerçekleşmiş olabilir. Bu 

durum dışa açık büyüyen ekonominin, daha önce istihdam 

yaratan sektörlerinde var olan iş olanaklarını 

sınırlayacaktır. 

Son olarak, dışa kapalı ekonomide koruma altında olduğu 

için gizli işsizlik veya eksik istihdam ile işsizliği gizleyen 

tarım, kamu, inşaat ve ticaret dışı hizmetler gibi sektörler 

ekonominin dışa açılmasıyla birlikte işsizliğin görünür 

hâle gelmesine neden olabilir. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının istihdam üzerindeki etkisi konusunda da 

benzer bir belirsizlik bulunmaktadır. Buna göre gelişmekte 

olan bir ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

önündeki engelleri kaldırdığında yeni kurulan üretim 

alanlarında istihdam alanları yaratmış olabilir. Fakat 

bununla birlikte, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

ülke içinde ithal ikameci politika ile korunmakta olan 

yerli firmaları piyasa dışında bırakarak çalışanların işlerini 

kaybetmesine neden olabileceğini de düşünmek 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak gelişmekte olan ülkelerin işsizlik oranlarının 

küreselleşme ile artan ticaret ve yabancı yatırımlardan 

etkilenerek arttığı sonucuna varılması için yeterli bir kanıt 

bulunmadığı görülmektedir. Aynı şekilde küreselleşmenin 

gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratan etkileri olduğu 

ve işsizliği azalttığı sonucunu çıkarmak için de yeterli 

kanıt bulunmuş değildir. Gelişmekte olan ülkelerde 

küreselleşme ve işsizlik arasında henüz kanıtlanmış bir 

ilişki olmadığını fakat konuyla ilgili araştırmaların devam 

ettiğini belirtebiliriz. 

Küreselleşme ve Ülke İçi Gelir Eşitsizliği 

Büyümenin ticaretin serbestleştirilmesi ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları önündeki engellerin 

kaldırılması ile birlikte gerçekleştiği düşünülen bir 

dünyada büyüme ve gelir dağılımı ilişkisini küreselleşme 

olgusundan bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. 

Bu yönüyle küresel ekonomiyle bütünleşmek üzere 

yapılan düzenlemelerin ve ekonomi politikalarındaki 

dönüşümün ülke içi gelir dağılımını eşitlik veya eşitsizlik 

yönünde etkilemekte olduğu kabul edilmektedir.  

Küreselleşme kaynaklı büyümenin gelir eşitsizliği 

üzerindeki dolaylı etkisi gelişmekte olan ülkelerde 

küreselleşme sürecinin yoksulluğu nasıl etkilediğinin de 

anlamlı bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte gelir dağılımını etkileyen faktörler arasında 

küreselleşme olgusundan ülke içi gelir eşitsizliğine doğru 

bir nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlayan kuramsal 

yaklaşımlar ve bu yaklaşımları sorgulayan ampirik 

çalışmalar küreselleşme ve yoksulluk arasında ilişki 

kurulmasına katkı yapmaktadır.  

Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Gelir Eşitsizliği: Bazı 

ampirik çalışmalar da ticaretin serbestleştirilmesinin gelir 

eşitsizliği üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını 

açıklamaktadır.  

Edwards (1997) ticaretin serbestleştirilmesi ile gelir 

eşitsizliğindeki artış arasında öngörülen ilişkiye dair bir 

kanıt bulamamıştır.  

Higgins ve Williamson (1999) da çalışmasında dışa 

açıklık ve eşitsizlik arasında anlamlı bir ilişki bulma 

konusunda başarılı olamamıştır.  

Spilimbergo, Landono, Szekely (1999) gelişmekte olan 

ülkeler söz konusu olduğunda ticaretin serbestleştirilmesi 

ile gelir eşitsizliği arasında anlamlı bir ilişki bulamadılar.  

Ravallion (2000) da GDP’nin bir oranı olarak ifade edilen 

ihracatın Gini katsayıları üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Dollar ve Kraay’ın (2002) dışa açıklık göstergeleri 

üzerinden yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre de 

gelişmekte olan ülkelerde dışa açıklık ve gelir eşitsizliği 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Gelir 

Eşitsizliği: Küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerdeki 

gelir eşitsizliğini doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

yoluyla da etkileyebileceği düşünülmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

gelir dağılımı üzerindeki etkisi dışa açılma ile birlikte ülke 

içinde mal ve faktör fiyatlarının eşitlenme yönünde 

gelişeceğini ileri süren Mundell hipotezi ile 

açıklanmaktadır. Bu ülkelerde koruma altındaki 

sektörlerde üretilen malların fiyatları göreli olarak 

yüksektir. Göreli olarak bol olan emeğin verimliliği ve 

ücreti düşük, kıt olan sermayenin getirisi yüksektir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları önündeki 

engellerin kaldırılması durumunda sermayenin gelişmekte 

olan ülkelerdeki bu olanağı yatırım yoluyla 

değerlendireceği düşünülmektedir. Mundell’e göre üretim 

faktörleri hareketliliği önündeki engeller kaldırıldığında 

mal fiyatları ile birlikte üretim faktör fiyatları da eşitlenme 

eğiliminde olacaktır. Dolayısıyla doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerde emek ve 

sermaye gibi üretim faktörlerinin fiyatlarını eşitlerken 

gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltan sonuçları olacağı 

öngörülmektedir. 

Küreselleşme ve İş Piyasası Standartları 

Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin yoksulluğu 

etkileme kanallarından birinin de iş piyasası 

standartlarının değişmesi olduğu kabul edilmektedir. 

Küreselleşmenin iş piyasası koşulları üzerindeki etkisi 

literatürde iki farklı hipotez çerçevesinde ele alınmaktadır: 

 İlk hipoteze göre iş piyasası standartları ile 

tanımlanmış çalışma koşulları küreselleşme 

sürecinden olumsuz yönde etkilenmekte ve 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksullaşma 
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ve yoksul olarak kalma riskini arttırmaktadır. Bu 

hipoteze göre küreselleşme sürecinde ticaret ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artış 

gelişmekte olan ülkelerde iş piyasası standartları 

için bir tehlike olarak görülmektedir. İş piyasası 

standartları söz konusu olduğunda 

küreselleşmeye olumsuz bakan hipotez, 

küreselleşmenin firmaların iş piyasası 

standartlarına uyumunu azaltarak ve ekonomide 

kayıt dışı sektörde istihdamı arttırarak yoksulluğu 

arttırdığını ileri sürmektedir. İş piyasası 

standartlarını rekabet gücünü azaltan bir maliyet 

unsuru olarak gören bu yaklaşıma göre firmalar 

daha küçük ve kayıt dışı firmalardan dış kaynak 

kullanımı yoluyla iş piyasası ile ilgili 

yükümlülüklerinden kurtulmaya çalışabilirler. 

Genel olarak aynı varışlara sahip işgücünün kayıt 

dışı sektörde istihdam edilmiş olanının daha 

düşük ücretle çalışmak zorunda kaldığı kabul 

edilmektedir. 

 İkinci hipoteze göre küreselleşme işçilerin düşük 

ücretli ve yetersiz ücret dışı çalışma koşullarını 

temsil eden sektörden göreli olarak daha yüksek 

ücret ve daha iyi çalışma koşullarını temsil eden 

sektörlere geçişine katkıda bulunarak yoksulluğa 

çözüm olmaktadır. 

Küreselleşme ve Çocuk İşçiliği 

Küreselleşme karşıtları ticaretin serbestleştirilmesi ile ürün 

talebinde meydana gelen artışın yoksul ekonomilerde 

çocuk işçiliğinin kazanç fırsatlarını arttırdığını ve bu 

çocukların, okula göndermek yerine çalıştırmayı tercih 

eden ebeveynleri tarafından çalışmak zorunda 

bırakıldıklarını ileri sürmektedirler. Çocuk işçiliğindeki 

artış yoksulluk kısır döngüsü yaratmaktadır. Diğerleri ise 

serbest ticaret ve dünya pazarlarına artan erişimin 

ekonomik büyüme ile birlikte hane halkının yaşam 

standardını yükselterek, çocuk işçiliğinin ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olduğunun altını çizmektedir. Bu 

görüşe göre küreselleşme çocuk işçiliğin azalmasına 

neden olarak yoksulluk kısır döngüsünün kırılmasına 

katkıda bulunmaktadır. 

Küreselleşmenin çocuk işçiliği üzerindeki etkisini 

açıklayamaya yönelik kuramsal çalışmalar, konuyla ilgili 

ampirik araştırmalara ilgiyi de arttırmıştır. Bu çalışmaların 

büyük bir bölümü büyüme ve çocuk işçiliği arasındaki 

ilişkiyi saptamayı amaçlayan çalışmalardır. Bu 

çalışmaların bulguları genel olarak ekonomik büyüme ile 

birlikte çocukların işgücüne katılım oranının azalmakta 

olduğunu göstermiştir. Daha az bir bölümü de gelişmekte 

olan ülkelerde ticaretin serbestleştirilmesinin ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarına açılmanın çocuk işçiliği 

üzerindeki etkisini saptamayı amaçlamıştır. 


