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Öz  
Sosyal devlet; bireylere asgari gelir güvencesi veren, onları toplumsal 

risklere karşı koruyan, sosyal güvenlik olanağı sağlayan ve yurttaşların 
tümüne eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetleri sunan bir anlayışı ifade 
etmektedir. Sosyal devletin kuramsal çerçevesi, kapitalizmin ortaya çıkardığı 
refah artışının bireyler arasında nasıl bölüşüleceği sorunuyla önem 
kazanmıştır. Pratiğe dönüşmesi ise 20’nci yüzyılın ikinci yarısında savaş ve 
kriz yıllarının ardından toplumda korunmaya muhtaç kişilerin artmasıyla 
mümkün olmuştur. Bu çalışmada, sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak değişen sosyal devlet anlayışı tartışılmış ve Türkiye’de genel 
bütçeden sosyal devlet harcamaları için ayrılan payın yeterli olup olmadığı 
OECD ülke verileri ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Politika, Vergiler, Kamu 

Harcamaları 
 

Evaluation of the System of Welfare State in Turkey 
 
Abstract  
Welfare state gives minimum income guarantees to individuals and 

protects them against social risks and provides social security. It also offers 
education, health and housing services to all citizens. The theoretical 
framework of the welfare state has gained importance with the question of 
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how to divide prosperity among individuals, which was produced by 
capitalism. Its transformation into practice became possible in the second 
half of the twentieth century with the increasing need for protection in 
society after years of war and crisis. This study discusses the ever changing 
understanding of social state depending on social and economic 
developments; and the share allocated to social spending from the general 
state budget in Turkey has been analyzed whether it is adequate or not by 
comparing it with OECD data. 

 
Keywords: Social State, Social Policy, Taxes, Public Expenditures 
 
JEL Classification Codes: H51, H52, H53, H55 
 
Giriş 
Günümüze gelinceye kadar, devletin görevlerine ilişkin yaklaşımlar, 

tarihsel koşullara ve düşünce akımlarına göre değişen bir nitelik göstermiştir. 
Bu değişimlerden sosyal devlet anlayışı da payını almıştır. Sosyal devlet 
kavramının kuramsal çerçevesi ilk olarak sanayi devrimiyle birlikte ortaya 
çıkmış; uygulamaya geçilmesinde ise İkinci Dünya Savaşı ile Büyük 
Bunalımın sonuçları etkili olmuştur. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra geniş kitleler tarafından benimsenen sosyal devlet anlayışı, 1970’lere 
kadar altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde, bireylere kişisel hakların yanısıra 
ekonomik ve sosyal haklar tanınarak birey ve toplum refahının artması 
sağlanmıştır (Gümüş 2010:258). 1970’li yıllara gelindiğinde, Stagflasyon 
Kriziyle birlikte sosyal devlet anlayışı da sorgulanmaya başlanmıştır. Bunun 
nedeni, 1945-1970 döneminde devlet müdahalesiyle şekillenen ekonominin 
büyük bir istikrarsızlık yaşaması ve enflasyon oranlarında ve yatırımlarda 
yaşanan olumsuz gelişmelerin, devletin küçülmesi gerekliliğini savunan 
neoliberal politikalar için bir fırsat oluşturmasıdır (Gümüş, 2010:367; Yasa, 
2017:283-293). 1970 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar, piyasa 
mekanizmasının gelir dağılımını en iyi şekilde gerçekleştirdiği fikrine 
dayandığından devlet müdahalesi ve sosyal refah uygulamaları bu dönem 
boyunca kesintiye uğramıştır. 

1970-2000 döneminde adaleti tesis edici rolünden uzaklaşan devlet 
2000’li yıllardan itibaren sosyal refah devleti niteliğinden düzenleyici devlet 
rolüne geçmiştir (Aktan, 2003:126-127). Bu kapsamda, özelleştirme ve 
deregülasyon gibi devletin müdahalesini sınırlandıran uygulamalara 
başvurulmuş ve devletin üstlendiği sorumluluklar özel sektöre ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlara paylaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece devlet, piyasa 
ekonomisinin de savunduğu haliyle düzenleyici, etkin ve rekabeti sağlayıcı 
bir role bürünmüştür. 

Sosyal devlet uygulamalarında, zaman zaman inişli çıkışlı süreçler 
yaşanmış olsa da devletin az ya da çok her dönem sosyal refah 
uygulamalarına başvurduğu görülmektedir. Devletin, vatandaşları arasında 
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sosyal adaleti sağlayarak tüm bireylere insan onuruna yaraşır bir hayat 
sağlamayı garanti etmesi bu anlayışın temelini oluşturmaktadır.  

Bu çalışma, birey ve toplum refahını tesis etmek amacıyla 
gerçekleştirilen sosyal devlet harcamalarının kapsamını belirlerken, aynı 
zamanda, gerçekleştirilen politikaların bu amaca ulaşmada ne kadar başarılı 
olduğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışma ile Türkiye’de sosyal 
devlet harcamaları için genel bütçeden ayrılan payın etkinlik ve adalete 
uygun biçimde tahsis edilip edilmediği, hem kendi içinde hem de OECD 
ülkelerine ait sosyal harcama verileri kapsamında değerlendirilmiştir.   

 
1. Sosyal Devlet Kavramı 
Sosyal devletin herkesçe ve her ülke tarafından üzerinde uzlaşılmış olan 

genel bir tanımı yoktur (Orosz, 2017:177; Huber ve Ansay, 1970:33). Sosyal 
devlet için atfedilen tanımlar ülkeye, zamana ve yaşanan dönemin ekonomik, 
siyasi ve sosyal şartlarına göre değişmektedir. Eğitim, sağlık ve sosyal 
güvenlik gibi en temel sosyal haklarda dahi ülkelerin uyguladıkları yasalar 
ve bu hizmetler için bütçeden ayırdıkları paylar birbirinden farklılık 
göstermektedir. Böylece, Nicholas Barr (2012:7), sosyal devleti kaynakları 
açısından farklılıkları barındıran bir mozaiğe benzetmiştir. 

Bu bakımdan, sosyal devleti tanımlamaya yönelik çabalarda farklı bakış 
açılarının olduğunu görmek mümkündür. Tanımlardan bir kısmı “sosyal” 
teriminden yola çıkarken bir kısmı “refah” terimini esas alarak kavramı 
somutlaştırma yoluna gitmektedir. Bazı tanımlamalarda ise, ulaşılması 
gereken hedefleri belirtmek üzere, sosyal devlette bulunması gereken 
nitelikler gösterilmektedir (Gümüş, 2010:179). Tanımlamaların çoğunda 
ortak amaç, toplumda farklı refah düzeyine sahip kesimlerin bu 
farklılıklarını gidermek ve gerçekleştirilen sosyal devlet politikalarıyla kötü 
ekonomik ve sosyal koşullar altında bulunan bireyleri korumaktır (Özdemir, 
2007:21). Bu kapsamda sosyal devlet; eğitim, sağlık, iskân ve konut 
hizmetleri, toplum kalkınması, sosyal güvenlik, emeğin korunması ve boş 
zamanların değerlendirilmesi gibi sosyal fayda sağlayan hizmetleri 
sunmaktadır (Göze, 2000:401; Öztürk ve Gül, 2012:378). 

Gümüş (2010:188) sosyal devleti, insan onuruna yaraşır asgari yaşam 
standartlarını sağlamak, milli geliri daha adil dağıtmak ve böylelikle sosyal 
adaletin gerçekleşmesi için devletin ekonomik ve sosyal hayata aktif biçimde 
müdahale ederek bu yolla bireylere, kişisel ve politik haklar yanında sosyal 
ve ekonomik haklar da sunan bir anlayış olarak tanımlamıştır. Özel ve Eren 
(2008:79) ise sosyal devleti, devletin toplum refahını artırmak için her 
alanda öncü ve müdahaleci biçimde davrandığı ve kamu hizmetlerinin kamu 
yararı düşüncesiyle uygulandığı yöntemler bütünü olarak tanımlamaktadır. 
Barr (2012:7) ise bireysel refahı ön planda tuttuğu tanımında sosyal devletin 
bireysel refahı artıran devlet olduğunu ve bunun sağlanması için de devletin 
bireylere, mesleki tatminlerini sağlayacak yeterli ücreti, sağlık ve emeklilik 
hakkını, boş zamanı ve eğlenceyi sağlaması gerektiğini ifade etmiştir.  
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Sosyalist bakış açısıyla yapılan farklı bir tanımlama ise, sosyal devleti, 
sermaye lehine çalışan ve sahip olduğu müdahaleci araçları bu yönde 
kullanan kapitalist bir devlet olarak ifade etmektedir (Belek, 2009:302). 
Devletin gerçekleştirmiş olduğu bu müdahaleler artı-değerin bir kısmının 
emek gücünün yeniden üretilmesi için ayrılması esasına dayanmaktadır. Bu 
anlamda refah devleti, kapitalizmin genişleme imkânı bulduğu dönemlerde 
ortaya çıkmıştır. Çünkü eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi emek gücünün 
yeniden üretilmesi amacıyla yatırım yapmak, sermaye sınıfının artı-
değerinin bir kısmından vazgeçmesi anlamına gelir. Böylece, sermaye böyle 
bir müdahaleyi, ancak eğitim ve sağlık harcamalarının emek gücünü eskisine 
göre daha üretken kılacağı ve ortalama kâr oranlarını artıracağı durumda 
kabul eder. Bu nedenle, sosyal devletin gelişiminde insani duygular değil, 
tamamen ekonomik zorunluluklar geçerlidir (Belek, 2009:302). 

Bu bakımdan, sosyal devlet politikalarının kapitalist üretim modelinin 
devamı için zorunlu olduğunu söylemek gerekir. Sosyal devlette, kapitalist 
sistemin özel mülkiyet hakkı, girişim ve çalışma özgürlüğü gibi temel 
ilkeleri korunmakla birlikte devletin bu alanlara sahip olduğu kurum ve 
araçlarıyla yoğun biçimde müdahalesi söz konusudur.  

 
2. Sosyal Devletin Gelişimi 
Ana akım iktisat teorisi, tam rekabet şartlarını taşıyan bir piyasanın 

Pareto optimal dengeyi yakalayacağını ve bu denge noktasında, birey ve 
toplum refahının yüksek düzeyde olacağını öngörmektedir (Albert ve 
Hahnel, 2017:145). Klasiklerin bu görüşü, geçmişte sosyal devlet anlayışının 
gelişmesi önündeki en büyük engel olmuştur. Ancak 1930’larda ortaya çıkan 
kriz ve krizle birlikte büyük boyutlara ulaşan işsizlik ve yoksulluk, minimal 
devlet yaklaşımını savunan anlayışın önemini kaybetmesine ve yerini 
müdahaleci devlet yaklaşımına bırakmasına neden olmuştur.  

Müdahaleci devlet yaklaşımı ilk olarak ekonomik istikrarın sağlanması 
iddiasıyla ortaya çıksa da zamanla sosyal sorunlara yönelik politika 
uygulamalarına da öncülük etmiştir (Bulut, 2003:175). Gerçekten de 
dünyada müdahaleci devlet yaklaşımının geniş uygulama alanı bulduğu 
1945-1970 döneminde ciddi bir ekonomik büyüme ve refah artışı yaşandığı 
tüm taraflarca kabul edilmektedir (Drucker, 1994:175; Koray, 2003:68; 
Acar, 2017:250-251; Gümüş, 2018:37). Ancak 1970’li yıllarda dünya 
ekonomisinde yaşanan yeni gelişmeler müdahaleci devlet anlayışının tekrar 
sorgulanmasına neden olmuştur (Hill ve Fujita, 2000:676; Güler, 2006:33). 
Bu yıllarda, müdahaleci devlet yaklaşımına yönelik eleştirilerin temelinde, 
Keynesyen politikaların yaşanan krize çare bulamaması yatmaktadır 
(Yüksel, 2007:288). Ancak eleştiriler yalnızca Keynes’in yaklaşımına 
yöneltilmemiş, müdahaleci devletin zarar görmesine, sosyal devlet 
ilkesinden de uzaklaşılmasına neden olmuştur.  

1970 sonrası dönemde dünyada sosyal devlet uygulamaları önemini 
kaybetmiş; böylece sosyal devlet anlayışı gerileme dönemine girmiştir. 
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Türkiye dünyadaki bu gelişmelerin etkisinde kalmış, özellikle 24 Ocak 1980 
Kararları ile bir yandan iktisat politikasında köklü bir değişikliğe gidilmiş bir 
yandan da 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasal ve sosyal alanda otoriter bir 
rejim değişikliği gerçekleşmiştir (Boratav, 2003:147). Şüphesiz bu olaylar 
Türkiye’de sosyal devlet anlayışını ve izlenen sosyal politikaları olumsuz 
yönde etkilemiştir (Yay, 2014:157). 

2000’li yıllara gelindiğinde, herhangi bir iktisadi yaklaşımdan bağımsız 
olarak sosyal devletin tekrar eski günlerine döndüğü görülmektedir. Bunun 
birçok nedeni vardır. İlk neden, milli gelir seviyesinde yaşanan artışlar ve 
ülkelerin kalkınma yönünde önemli mesafeler katetmesidir. İkinci olarak, 
ulusal ve küresel ölçekte insan haklarının tesisini gerekli gören toplumsal 
bilincin gelişmiş olmasıdır. Bu dönemde uluslararası örgütler, sendikalar ve 
sivil toplum kuruluşları, birey ve toplum refahını azaltan her uygulama 
karşısında kitlesel birliktelik göstermiştir. Diğer yandan, liberalizmin devamı 
için istenen en son şey toplumsal çatışma olacaktır. Çünkü kötü hayat 
koşullarının neden olduğu çatışmalar zamanla halkın sisteme karşı 
ayaklanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, girişimciler ve siyasiler yüksek 
refaha sahip huzurlu bir işçi ve tüketici sınıfını aksi durumda yaşanacaklara 
tercih etmektedir. İşte sosyal devlet, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
vatandaşların rızasını elde etmenin bir aracı olarak kabul görmüştür 
(Coşkun, 2009:424; Rhodes, 2000:258). Böylece, devlet, müdahaleciliğin 
uğradığı nitel dönüşümün sonucu olarak sosyal devlet halini almış ve 
bireylerin yaşam standartlarında iyileşme yaratacak şekilde ekonomik ve 
sosyal alana müdahale etmeye başlamıştır (Kara, 2004:47). 

 
3. Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı 
Batılı devletler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de nicelik ve nitelik 

itibarıyla sistemli bir sosyal devlet anlayışına gecikmeli olarak geçildiği 
söylenebilir. Batılı ülkelerde işçi sınıfı ve demokratikleşme hareketleriyle 
ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı, Türkiye’de merkezi hükümetin 
planlamaları çerçevesinde uygulama imkânı bulmuştur. Ülkemizde sistemli 
bir sosyal devlet anlayışına gecikmeli olarak geçilmesinde, ekonomik 
büyümenin öncelikli amaç olarak kabul edilmesi, örgütlenme kültürünün 
zayıf oluşu, kadere razılık inancı, aile içi ve toplumsal dayanışma ile 
muhtaçlara sahip çıkılması gibi nedenler etkili olmuştur. 

Cumhuriyet öncesi dönemde gerçekleştirilen sosyal politikalar devlet 
dışında vakıfların, cemaatlerin, Ahilik teşkilatıyla ortaya çıkan mesleki 
birliklerin ve bireyler etrafında gerçekleştirilen yardımlaşma kültürünün bir 
çabası olarak gerçekleşmiştir (Şişman, 2017:3-6). Bu dönemde muhtaç 
kimselere yardım eden avarız vakfı gibi vakıflardan, leyleklerin bakım ve 
tedavisini üstlenen leylek vakfına kadar pek çok konuda vakıf kurulduğu 
görülmektedir (Kahraman, 2019:4-6). Padişah İkinci Mahmut ve Tanzimat 
dönemlerinde devlet tarafından gerçekleştirilen karantina teşkilatı, aşılama 
uygulamaları, ülke genelinde açılan hastaneler, dul ve yetim maaşlarının 
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bağlanması ve ilköğretimi yaygınlaştırma çabaları, Osmanlıda uygulanan 
sosyal devlet politikalarından bazılarıdır (Kara, 2004:213). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, sosyal devlet politikalarının daha çok işçi 
haklarının korunması çerçevesinde yaşama geçirildiği söylenebilir. Bu 
kapsamda, 1921 yılında maden işçilerinin haklarının korunması için yasa 
çıkarılmış, 1925 yılında Hafta Tatili Kanunu kabul edilmiş ve 1930 yılında 
kadın ve çocukların çalışma koşullarını iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır. 
Elde edilen hakların çok sınırlı olmasına rağmen dönemin şartları, bu 
hakların elde edilişinin başarı olarak görülmesine neden olmuştur. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti büyük bir savaştan çıkmış ve savaşın yıkıcı 
etkilerinin giderilmesi ve geçmiş dönemden devralınmış borçlar, bütçenin 
önemli bir kısmının bunlara ayrılmasını gerektirmişti.  

Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan ilk Anayasa olan 1924 Anayasası 
ise sosyal devlet anlayışından uzak bir karaktere sahiptir. Bununla birlikte 
1924 Anayasasında sağlık hizmetlerinin ve ilköğretimin ücretsiz sunulması 
az da olsa sosyal devletin yansımaları olarak görülebilir. Ancak İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra tüm dünyaya hakim olan müdahaleci devlet anlayışı 
Türkiye’de de yansıma bulmuş ve sosyal politikaların özellikle 1970’lere 
kadar yaygın biçimde uygulanmasına imkân sağlamıştır.  

Türkiye’de 1923-1960 döneminde sosyal refah anlayışında önemli 
değişiklik ve yapısal düzenlemeler olmakla birlikte gerçek manada sosyal 
devletten söz edebilmek için 1960 sonrasını beklemek gerekmiştir. 1961 
Anayasasıyla birlikte sosyal devlet anlayışının anayasal bir ilke olarak hukuk 
sistemimize girmesi Türkiye’de sosyal devlet anlayışının benimsenmesini ve 
pratiğe dönüşmesini sağlamıştır. 1961 Anayasası, sosyal güvenliğin bir hak 
olarak benimsendiği ve güvence altına alındığı ilk anayasa olmuştur. 
Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin sosyal güvenliğe 
ilişkin teşkilat kurma görevi bu anayasa (md.2 ve md.41) ile teminat altına 
alınmıştır. 

1982 Anayasası da 1961 Anayasasına benzer şekilde vatandaşlara bazı 
sosyal ve ekonomik haklar tanımıştır. Bununla birlikte tanınacak sosyal 
hakların devlete ve ekonomiye bir maliyetinin olacağı düşüncesi sosyal 
devlet ilkesini sınırlandırarak mali ve ekonomik önceliklerin gerisinde 
bırakmıştır (md.65). 

Sosyal politika bağlamında ülkemizde yaşanan en büyük dönüşümün 
Avrupa Birliği (AB) uyum yasalarıyla sağlandığı söylenebilir. AB 
ülkelerinde uygulanan sosyal devlet ilkesine ilişkin ortak politikalar ve yasal 
düzenlemelerin, Türkiye’de de uygulanmasıyla birlikte, AB ile ülkemizdeki 
sosyal politika farklılıkları büyük ölçüde giderilmiştir (Batur, 2011:60).  

 
4. Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Kapsamında Sunulan 

Hizmetlerin Değerlendirilmesi 
Nadaroğlu (1994), politik bir organizasyon olan devletin, merkezi idareyi 

kurmasının temelinde “herhangi bir ülkede yaşayan insanların ortak 
nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek, toplumsal refahı ve kalkınmayı sağlamak” 
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gibi hedeflerinin olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin sunumu, gelirin adil olarak dağıtılması, sosyal güvenlik 
sisteminin kurulması ve çevrenin korunması için belirlenecek hedeflerin ve 
bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli araçların seçimi, çağdaş̧ devletin 
görevleri arasında yer almaktadır (Karaca, 2016:246-247). 

4.1. Adil Gelir Dağılımı Sağlama 
Sosyal devletin temel amaçlarından biri, adil gelir dağılımını sağlamaktır. 

Ancak söz konusu amacın piyasanın işleyişine bırakılıp, kendiliğinden 
gerçekleşeceğine inanmak zordur. Bu nedenle, sosyal devlet, serbest piyasa 
ekonomisinin doğal işleyişinde oluşan adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla 
piyasaya müdahaleyi öngörmektedir (Gümüş, 2010:204). Aksi takdirde, gelir 
dağılımı adaletinin olmadığı bir ortamda sosyal patlama ve bunalımların 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu nedenle, hükümetler, düşük gelir 
gruplarının bütçeden aldığı payı artırarak veya vergileri bu kesimler lehine 
düzenleyerek mevcut gelir dağılımı adaletsizliklerini gidermektedir 
(Üzümcü ve Korkat, 2014:138). 

Ancak söz konusu politika sonuçlarının gelir dağılımı analizleri ile 
izlenmesi oldukça önemlidir. Bu analizlerin iki önemli sonucu 
bulunmaktadır. İlki etkin olmayan politikalardan vazgeçilerek kaynakların 
etkin kullanılmasını sağlamak, diğeri ise bu politikaları adil gelir dağılımını 
engelleyen popülist politikalardan arındırmaktır.   

Gelir eşitsizliğinin ölçülmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Gini 
katsayısı yöntemi ülkelerarası karşılaştırmalarda sıkça başvurulan önemli bir 
yöntemdir. Ülkemizde de gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde kullanılan 
bu yöntem nüfusu, gelir düzeyine göre en düşükten yükseğe doğru gruplara 
ayırarak bu grupların milli gelirden aldıkları payları karşılaştırmaktadır. 0 ile 
1 değeri arasında yer alan Gini katsayısında, 0’a yaklaşıldığında gelir 
adaletsizliği azalmakta, 1’e yaklaşıldığında ise artmaktadır. Türkiye, 2017 
yılı verilerine göre 0,40 Gini katsayısı ile gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek 
olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Tablo 1’den görüldüğü üzere 
Türkiye’de en zengin kesimin milli gelirden aldığı pay en yoksul kesimin 
aldığı payın 7,5 katıdır. Buna göre en yoksul %20’lik kesim gelirin 
%6,3’üne sahip olurken en zengin %20’lik kesim gelirin %47,4’ünü 
almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de 2002-2017 döneminde gelir 
dağılımı adaletsizliğinin azaldığı görülmektedir. 
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Tablo 1: Türkiye’de Gini Katsayısı ve P80/P20 Oranı (2002-2017) 
  Gini Katsayısı P80/P20 Oranı Ekonomik Büyüme 

2002 0,414 8,4 %6,4 
2003 0,422 8,7 %5,6 
2004 0,413 8,4 %9,6 
2005 0,426 9,5 %9,0 
2006 0,428 9,6 %7,1 
2007 0,406 8,1 %5,0 
2008 0,405 8,1 %0,8 
2009 0,415 8,5 %-4,7 
2010 0,402 7,9 %8,5 
2011 0,404 8 %11,1 
2012 0,402 8 %4,8 
2013 0,400 7,7 %8,5 
2014 0,391 7,4 %5,2 
2015 0,397 7,6 %6,1 
2016 0,404 7,7 %3,2 
2017 0,405 7,5 %7,4 

Kaynak: TÜİK, 2018a. 
 
Gini katsayısı dışında Türkiye’de gelirin adil olarak dağıtılmadığının 

kabulü diğer ülkelerle karşılaştırılarak da görülebilir. OECD tarafından 2017 
yılı için hesaplanan “daha iyi yaşam endeksi” verileri, OECD ülkelerinde 
hanehalkı net kullanılabilir gelirinin satın alma gücüne göre ortalama 42.260 
ABD doları olduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın 25.247 ABD doları 
düzeyinde gerçekleştiğini göstermektedir (OECD, 2019a). Ayrıca Türkiye, 
OECD’ye üye toplam 38 ülke içinde yaşam memnuniyeti sıralamasında 
3’üncü sırada yer almaktadır (OECD, 2019c).  

Verilerin de gösterdiği üzere, ülkemizde 2002 sonrası gerçekleşen 
ekonomik büyüme artışına rağmen, gelir eşitsizliği ve yoksulluk 
probleminde gerekli iyileşme sağlanamamıştır. Bu durumun iki nedeni 
olabilir. İlki, Türkiye’nin kendi kaynakları ile değil ithalata dayalı büyüme 
gösterdiğinin kabul edilmesidir. Diğeri ise, üretilen milli gelirin bireyler 
arasında adil bir biçimde dağıtılmadığıdır. İkinci durum kabul edilirse 
devletin uyguladığı sosyal politikaların etkinlikten uzak olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunun bir nedeni, ülkede uygulanan vergi sisteminin gelir 
eşitsizliğini arttırıcı nitelik taşımasıdır. Bu nedenle, uygulanan vergi 
türlerinin zenginden yoksula gelir aktarımı yapacak bir şekilde belirlenmesi 
ve muhtaç kimselere yapılacak sosyal transferlere etkinlik kazandırılması 
gerekmektedir.  

4.2. Eğitim Hizmetleri 
Eğitimle ortaya çıkan pozitif dışsallıkların büyüklüğü bu tür faaliyetlerin 

kamu sektörü tarafından üretilmesini ve kontrol edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bilginin güç ve eğitilmiş bireylerin beşeri sermaye olarak kabul 
edildiği günümüzde eğitimin önemi daha da artmıştır. Bilgi toplumu olmanın 
temel ilkesi, bilginin üretilmesidir. Bilgi üretiminin sağlanması için de 
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eğitime önemli ölçüde yatırım yapılması gerekmektedir (Ortaç, 2003:239). 
Tablo 2’de, Türkiye’de 2006-2017 döneminde merkezi yönetim 
kapsamındaki eğitim hizmetlerinin genel bütçeden aldığı pay 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 2: Merkezi Yönetim Kapsamındaki Eğitim Hizmetlerinin 

Bütçe Payı (2006-2017) 

 

2006 
(Milyon 

TL) 

2012 
(Milyon 

TL) 

2017 
 (Milyon 

TL) 

2006 
(Bütçe 
Payı) 

2012 
(Bütçe 
Payı) 

2017 
(Bütçe 
Payı) 

Eğitim Harcamaları Toplamı 22.219 56.743 113.682 12,5% 15,7% 16,8% 
Okul Öncesi ve İlköğretim 
Hizmetleri 

10.162 22.762 40.419 5,7% 6,3% 6,0% 

Ortaöğretim Hizmetleri 4.772 11.977 27.227 2,7% 3,3% 4,0% 

Yükseköğretim Hizmetleri 4.867 13.069 27.123 2,7% 3,6% 4,0% 

Eğitime Yardımcı Hizmetleri 1.000 4.139 8.982 0,6% 1,1% 1,3% 

Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 279 893 1.214 0,2% 0,2% 0,2% 

Sınıflandırmaya Girmeyen  1.139 3.903 8.716 0,6% 1,1% 1,3% 

Kaynak: BÜMKO, 2019. 
 
Türkiye’de sosyal harcamalar içerisinde en büyük paya sahip harcama 

kalemlerinden birisi eğitim harcamalarıdır. Eğitim harcamaları sosyal 
harcamaların gelişimini en fazla etkileyen değişkendir. 2006-2017 arasındaki 
12 yıllık dönemde eğitim harcamalarının bütçe içindeki payında sürekli 
olarak artış yaşanmıştır. Bununla birlikte söz konusu dönemdeki artışların 
gerçekte artış olmadığı, üniversite ve öğrenci sayısındaki artış dikkate 
alındığında kişi başına düşen eğitim hizmeti açısından görünüşte artış olduğu 
söylenebilir. Ayrıca ülkemizin uluslararası sınavlarda gösterdiği performansa 
bakılarak eğitim harcamalarında nicelik itibarıyla mutlak anlamda artış 
olmasına rağmen nitelik itibarıyla bazı yapısal sorunlar yaşandığını 
söylemek mümkündür.  

 
Tablo 3: Mahalli İdareler Kapsamındaki Eğitim Hizmetlerinin Bütçe 

Payı (2006-2017) 
2006 

(Bin TL) 
2012 

(Bin TL) 
2017 

(Bin TL) 

2006 
(Bütçe  
Payı)

2012 
(Bütçe  
Payı)

2017 
(Bütçe  
Payı) 

Eğitim Harcamaları 
Toplamı 

1.330.213 3.851.724 5.494.755 4,029 % 5,558 % 3,632 % 

Okul Öncesi ve 
İlköğretim  

998.923 2.421.333 2.239.977 3,026 % 3,494 % 1,480 % 

Ortaöğretim  138.291 773.632 2.535.297 0,418 % 1,116 % 1,676 % 
Ortaöğretim Sonrası 
Mesleki Eğitim  

1.823 26.912 14 0,005 % 0,038 % 0,009 % 

Yükseköğretim  1.779 3.485 25.093 0,005 % 0,005 % 0,016 % 
Eğitime Yardımcı 
Hizmetler 

108.141 369.980 86.689 0,327 % 0,533 % 0,057 % 

Eğitime İlişkin Ar-Ge 438 17.906 20.120 0,001 % 0,025 % 0,013 % 
Sınıflandırmaya 
Girmeyenler 

90.818 238.476 587.565 0,272 % 0,343 % 0,388 % 

Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Muhasebat), 2019. 
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Ülkemizde merkezi yönetim dışında mahalli idareler tarafından da eğitim 
hizmetleri sunulmaktadır. Toplam harcamalarda yıllar itibarıyla artış 
yaşanırken 2017 yılında ortaöğretim sonrası mesleki eğitime ayrılan payın 
düştüğü görülmektedir. Dünyada Almanya, Japonya ve Kore gibi birçok 
gelişmiş ülkenin sanayileşme düzeyinin yüksek oluşu, bu ülkelerin mesleki 
eğitime verdiği öneme bağlanmaktadır. Ülkemizde ise mesleki eğitim ile 
kazandırılan becerilerin ya çağın gereklerine uymadığı ya da sanayi 
kesiminin ihtiyaçlarından kopuk olduğu sıkça tartışılan konular arasındadır.     

Bu bakımdan, küreselleşen dünyanın gerektirdiği eğitim ve bilgi düzeyine 
ulaşmak için sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
elemanların yetiştirilmesi ve ekonomik gelişmenin sağlanması 
gerekmektedir. Kalkınma için ihtiyaç duyulan kaliteli ve nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesi, ancak planlı bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bu 
sebeple, öncelikle uzun vadeli, gerçekçi bir eğitim planlamasının yapılması 
ve ihtiyaç duyulan kaynakların bu yönde paylaştırılması gerekmektedir 
(Baykal, 2006:108-109).  

4.3. Sağlık Hizmetleri 
Ortaya çıkardığı olumsuz dışsallıklar nedeniyle tüm toplumun sağlık 

hizmetlerinden yararlanması zorunludur. Bir birey için gerekli olan tedavi 
sunulmadığında toplumdaki tüm bireyler bundan etkilenecektir. Ülkede 
nitelikli insan gücünün yetişmesi, toplumda sağlıklı bireylerin oluşmasıyla 
sağlanmaktadır. Hemen her ülkede sağlık alanındaki hizmetler devlet 
tarafından üstlenilmektedir. Devlet, bu sorumluluk kapsamındaki hizmetleri 
ya bizzat kendisi üstlenmekte ya da özel kesim tarafından bu hizmetlerin 
gerektiği gibi sunulup sunulmadığını denetleme yoluna gitmektedir 
(Erdoğdu ve Yenigün, 2008:27). Devletin bu kapsamda sunduğu sağlık 
harcamaları ve bu harcamaların genel bütçeden aldığı pay Tablo 4’de 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 4: Toplam Sağlık Harcamaları (2006-2017) 

 
2006 

(Milyon TL)
2012 

(Milyon TL)
2017 

(Milyon TL)
2006 

(Bütçe Payı)
2012 

(Bütçe Payı)
2017 

(Bütçe Payı) 

Sağlık Harcamaları 
Toplamı 

9.826 16.551 36.660 6,88% 5,70% 6,15% 

Tıbbi Ürünler, Cihaz ve 
Ekipmanlar 

10 28 86 0,02% 0,02% 0,02% 

Ayakta Yürütülen 
Tedavi Hizmetleri 

1.943 4.600 7.078 1,60% 1,77% 1,37% 

Hastane İşleri ve 
Hizmetleri 

7.138 8.814 19.030 4,41% 2,72% 2,88% 

Halk Sağlığı Hizmetleri 447 2.784 9.526 0,36% 0,88% 1,54% 

Araştırma ve Geliştirme 
Hizmetleri 

43 31 21 0,03% 0,02% 0,01% 

Sınıflandırmaya 
Girmeyen Hizmetler 

246 293 919 0,46% 0,30% 0,33% 

Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Muhasebat),  2019. 
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Tablo 4’den de görüldüğü üzere, Türkiye’de merkezi yönetim ve mahalli 
idarelerce yapılan toplam sağlık harcamaları içerisinde en yüksek payın 
“hastane hizmetlerine” ayrıldığı görülmektedir. 2006-2017 döneminde, 
sağlık harcamalarında mutlak artışa rağmen, aynı dönemde sağlık 
harcamalarının genel bütçeden aldığı payın düştüğü görülmektedir. 2017 
yılında ise, Türkiye Kamu Hastaneleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 
Sağlık Bakanlığı bünyesine katılmasıyla sağlık hizmetlerinde daha 
merkeziyetçi bir yapıya geçilmiş ve ayrılan ödenek tutarlarında artış 
yaşanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri için bütçeden ayrılan payın %10 
civarında (OECD, 2019a) olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de merkezi 
yönetim bütçesinden ayrılan yaklaşık %6,2 oranındaki (Muhasebat, 2019) 
payın düşük olduğu söylenebilir. Bunun bir nedeni, bütçenin finansmanında 
yaşanan sorunlardır. Diğer bir neden ise, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 
önemli bir bölümünün (%21) özel sektör eliyle yürütülmesidir (TÜİK, 
2019b). Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması, sunulan hizmetlerin 
kalitesini ve etkinliğini arttırmıştır. Ancak düşük gelirli grupların bu 
hizmetlere ulaşımının zorlaşması sosyal adaleti zedelemektedir. 

Sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde finansmanı için kamu 
ekonomisinin kaynak ayırımına ilişkin ilkelerinden yararlanılmalıdır. Buna 
göre, koruyucu sağlık hizmetleri tam kamusal mal olduğu için doğrudan 
doğruya devlet bütçesinden finanse edilmelidir. Kırsal kesimden kentlere 
doğru yaşanan hızlı göç olgusu ve beceri kazanan hekimlerin büyük kentlere 
yerleşmesi nedeniyle sağlık hizmetlerine ilişkin arz ve talep koşulları 
bozulmaktadır. Bilgi ve deneyim kazanmış personelin yönetim işlerinde 
istihdam edilmesi de etkinsizliğe yol açmaktadır  (Şener, 2008:390-393). 
Yine sağlık hizmetlerine yönelik tesislerin fayda-maliyet ve etkinlik 
analizine bağlı olmadan, politik tercihlere bağlı olarak yapılması kaynak 
dağılımında etkinlikten uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Kaynakların etkin 
kullanılmasının önemli bir yolu halkın sağlık hizmetleri konusunda 
bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Özellikle, sağlık alanında tedavi edici 
politikalar yerine, önleyici politikaların tercih edilmesi, bütçeden sağlık 
harcamaları için ayrılan payın daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır.  

4.4. Çevre Koruma Hizmetleri 
Çevre konusunun sosyal devlet çerçevesinde değerlendirilmesinin temel 

nedeni; çevre sorunlarıyla ortaya çıkan olumsuz dışsallıkların fiyat 
mekanizması içine dâhil edilmesi gerekliliğidir (Karaca, 2016:247). Toplum 
refahını ençoklaştırma amacı güden devlet ise çevreye zarar verenlere bu 
zararın karşılığını ödettirerek kaynakların aşırı tüketimini engellemektedir. 

Çevre maliyetlerinin içine yerleştiği bir fiyat mekanizmasının bulunması 
toplumun çevrenin korunmasına verdiği değeri artırarak daha az kirlilik 
ortaya çıkaran teknolojilerin ve sistemlerin kurulmasına olanak 
sağlamaktadır (Alpar, 1995:325). Bu bağlamda, vergiler gibi mali 
enstrümanlara başvurmak ürün kullanımıyla ortaya çıkan etkinsizliği ortadan 
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kaldırmanın ve daha düşük kirlilik düzeyine ulaşmanın en uygun yolu 
olmaktadır. Vergi ve harç nedeniyle artan fiyatlar, kirletici ürüne olan talebi 
azaltıyorsa çevre sorunlarına yönelik uygulanan politikalar, çevresel 
sorunların çözümü için yardımcı oluyor demektir (Karaca, 2016:247). 

Çevresel sübvansiyonlar ise çevre politikalarının gerektirdiği emisyon 
azaltım maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla oluşturulmaktadır. 
Sübvansiyonlar ile eski ve fazla kirlilik üreten teknikler yerine yeni ve 
gelişmiş uygulama ve teknolojiler özendirilerek çevreye duyarlı üretim ve 
tüketim yapılması teşvik edilmektedir (Kayaer, 2013:134). 

Türkiye’de hükümetlerin çevrenin korunması amacıyla bazı vergi ve 
sübvansiyonlara başvurduğu görülmektedir. Bunlardan bir kısmı çevre 
temizlik vergisi ve plastik poşet harcı gibi doğrudan düzenlemeleri içerirken 
MTV ve ÖTV gibi vergiler ise çevre sorunlarını dolaylı yoldan 
düzeltmektedir. Türkiye’de mali yönetim istatistikleri içerisinde çevre 
vergileri; enerji, ulaştırma, kaynak ve kirlilik vergileri şeklinde dörtlü bir 
ayrıma tabi tutulmaktadır. Aşağıda bu vergilerin 2008 ve 2017 yıllarına ait 
verileri ve bütçe içerisindeki payları gösterilmektedir. 

 
Tablo 5: Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Çevre Vergileri (Milyon TL) 

 
2008 

(Milyon TL) 
2017 

(Milyon TL) 
2008 

(Bütçe Payı) 
2017 

(Bütçe Payı) 
Çevre Vergileri 
Toplamı 

  34.740   88.712 11,10% 9,81% 

Enerji vergileri   24.570   57.918 7,85% 6,40% 
Ulaştırma vergileri   9.716   29.762 3,10% 3,29% 
Kaynak vergileri    349    943 0,11% 0,10% 
Kirlilik vergileri    104    89 0,03% 0,01% 

Kaynak: TÜİK, 2018b. 
 
Tablo 5’de yer alan enerji vergileri, daha çok elektrik üretiminde 

kullanılan kaynaklar üzerinden tahsil edilen vergileri kapsamaktadır. Enerji 
vergileri içerisine petrol ve petrol ürünleri üzerinden tahsil edilen özel 
tüketim vergileri de dahildir. Ulaştırma vergileri ise motorlu araçların 
mülkiyeti ve kullanımı üzerinden alınan motorlu taşıtlar vergisini ve motorlu 
araçların ilk iktisabında tahsil edilen özel tüketim vergilerini içermektedir. 
Kaynak vergileri, doğal kaynakların kullanımı üzerinden alınırken kirlilik 
vergileri hava ve suda kirliliğe neden olan emisyonlar ile atık yönetimi ve 
gürültü için alınan vergilerden oluşmaktadır. Tablo 5’e bakıldığında, çevre 
vergilerinde 2008 ve 2017 yıllarında iki katın üzerinde mutlak anlamda bir 
artış yaşanırken, aynı dönemde, vergi oranları nispi anlamda %11,1’den 
%9,8’e düşmüştür. Buradaki düşüşte toplam vergi gelirlerindeki yükselişin 
etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, tabloda dikkat çeken bir diğer husus, 
kirlilik vergilerinin 2017 yılı toplam vergi gelirleri içerisindeki payının on 
binde 1 gibi çok düşük olmasıdır. Kirlilik vergileri, kirleten öder ilkesinden 
hareketle verginin kirliliğe neden olandan alınmasını ifade etmektedir. 
Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması açısından da kirleten öder ilkesine 
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başvurmak daha optimal sonuçlara sahiptir. Buna rağmen, Türkiye’de kamu 
gelirlerinin mali amacı düşünülerek kamusal finansmana dayalı araçlara 
daha yaygın başvurulduğu görülmektedir. Tablo 6 ise Türkiye’de çevre 
koruma hizmetleri için yapılan toplam harcamaları göstermektedir. 

 
Tablo 6: Toplam Çevre Harcamaları (2013-2017) 

 2013 
(Milyon TL)

2017 
(Milyon TL) 

2013 
(Bütçe Payı)

2017 
(Bütçe Payı) 

Toplam Çevre Koruma 
Harcamaları 

21.372 27.605 3,355% 4,333% 

Dış ortam havasını ve iklimi 
koruma 

339 363 0,053% 0,057% 

Atıksu yönetimi 8.129 10.389 1,276% 1,631% 
Atık yönetimi 10.803 13.218 1,696% 2,075% 
Toprak, yeraltı ve yüzey suları 566 936 0,089% 0,147% 
Gürültü ve vibrasyonun 
azaltılması 

12 13 0,002% 0,002% 

Biyoçeşitliliğin korunması 913 1.624 0,143% 0,255% 
Radyasyona karşı koruma 5 6 0,001% 0,001% 
Araştırma ve geliştirme 84 162 0,013% 0,025% 
Diğer çevre koruma 
harcamaları 

523 893 0,082% 0,140% 

Kaynak: Muhasebat, 2019. 
 
Tablo 6’da görüldüğü üzere 2006-2017 döneminde, Türkiye’deki toplam 

çevre harcamaları hem mutlak hem de nispi olarak artış göstermiştir. Ancak 
tabloda dikkat çeken önemli bir husus biyoçeşitliliğin korunması 
hizmetlerine ayrılan payın zamanla artış eğiliminde olmasıdır. Bu durum, 
Türkiye’de koruyucu çevre politikalarından önleyici çevre politikalarına 
doğru bir politika değişimini göstermektedir. Böylesine bir değişim çağın 
gerekleri doğrultusunda olumlu olarak değerlendirilebilir. Çünkü bir çevre 
sorunu ortaya çıktıktan sonra bu sorunu gidermek için yapılan harcamalar 
sorunun ortaya çıkmasını engellemek için yapılan harcamalardan daima daha 
yüksektir. Dolayısıyla böyle bir politika değişimine gidilmesi kaynakların 
etkin kullanımını sağlaması açısından da isabetli bir politika seçeneğidir. 

Ancak çevre vergileri ile çevre harcamalarını gösteren Tablo 5 ve Tablo 6 
karşılaştırıldığında çevre vergilerinin çevrenin korunmasından ziyade 
bütçeye gelir sağlama amacıyla tahsil edildiği görülmektedir.  2017 yılında 
çevre vergilerinden elde edilen gelir 88,7 milyar TL’dir. Merkezi yönetim ile 
mahalli idarelerin çevre koruma harcamaları için gerçekleştirdiği toplam 
tutar ise 27,6 milyar TL’dir. Her ne kadar Türk bütçe sisteminde “adem-i 
tahsis” ilkesi benimseniyor olsa da bu durum çevre koruma harcamaları için 
daha fazla ödenek ayrılmasına engel değildir. 

4.5. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 
Sosyal devlet anlayışı içerisinde devlete biçilen en önemli görevlerden 

birisi sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleridir (Aydın ve Çakmak, 
2017:6). Devletin sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine ilişkin 
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görevlerini; i) bireylerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari 
geliri garantilemek, ii) cari ve gelecekte karşılaşabilecekleri hastalık, 
yaşlılık, işsizlik gibi sosyal riskleri için önlem almak, iii) onları sınıf ve statü 
ayrımı yapmaksızın sosyal güvence altına almak şeklinde sıralanabilir. Tablo 
7’de bu tür hizmetlerin gerçekleştirilmesi için genel bütçeden sosyal koruma 
harcamaları için ayrılan paylar gösterilmektedir. 

 
Tablo 7: Sosyal Koruma Harcamaları (Milyon TL) 

  2000 2005 2010 2015 2017 
Toplam Sosyal Koruma 
Harcamaları(1) 

13.129 
(28%) 

69.339 
(32%) 

146.245 
(35%) 

274.912 
(34%) 

375.531  
(35%) 

Hastalık/Sağlık Bakımı  5.120 24.412 49.429 80.463 103.077 
Engelli/Malul  .360 1.442 4.280 10.124 13.317 
Emekli/Yaşlı  5.307 32.228 71.725 133.515 185.036 
Dul/Yetim  1.392 8.205 14.148 32.719 44.684 
Aile/Çocuk   352 1.790 3.681 8.901 14.891 
İşsizlik   14  467 1.624 5.263 8.672 
Sosyal Dışlanma b.y.s  585  795 1.359 3.927 5.853 

Kaynak: TÜİK, 2019a. 
Not: (1)Parantez içindeki rakamlar sosyal koruma harcamalarının genel bütçe harcamaları 
içindeki payını göstermektedir. 

 
Türkiye’de 2000 ve 2017 yılları arasında sosyal koruma ve sosyal 

güvenlik harcamalarında mutlak ve nispi anlamda artış görülmektedir. Buna 
göre, söz konusu harcamaların bütçe içindeki payı 2000 yılında %28 iken 
2017 yılında %35’e yükselmiştir. Aynı dönemde mutlak anlamda ise 
yaklaşık 29 kat artış yaşanmıştır. 

Sosyal koruma harcamaları içerisinde en yüksek pay emekli ve yaşlı 
aylıklarına aittir. Bu artışta geçmişte erken emeklilik yasasıyla genç yaşta 
emekli olanlara ödenen aylıkların rolü büyüktür. Tablo 7’de görüldüğü 
üzere, son 18 yılda toplumun dezavantajlı kesimlerine yapılan harcamalarda 
ciddi bir artış olmuştur. 2000-2017 döneminde engelli/malul harcamalarında 
yaklaşık 37 kat, dul/yetim harcamalarında 32 kat, aile/çocuk harcamalarında 
42 kat, işsizlik ödemelerinde ise 619 kat artış kaydedilmiştir.  

Söz konusu artışlara rağmen, sosyal koruma harcamalarının etkinliği 
birkaç yönden eleştirilmektedir. İlk olarak çalışan ve işverenlerin ödediği 
sosyal güvenlik primleri yüksektir. Vergi ile birleştirildiğinde bir asgari 
ücretlinin ödediği vergi ve sosyal güvenlik priminin gelirine oranı %21’dir. 
İşveren tarafından ödenen vergi ve sosyal güvenlik primi de eklendiğinde 
işçinin işverene toplam maliyeti %44’e ulaşmaktadır (AÇSHB, 2019). 
İşveren tarafından katlanılan maliyetin yüksek oluşu, kayıt dışılığın da 
artmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, sosyal diyaloğun geliştirilerek, 
vergi ve prim yükü altında ezilen kayıt dışı kesimin kayıt altına alınabilmesi 
amacıyla, prim tahsilatlarında etkinliği sağlayacak bir düzeyin uygulanması 
gerekmektedir. 

İkinci olarak Türkiye’de idari ve kurumsal yapıdaki eksiklikten kaynaklı 
olarak bazı kesimlerin sosyal koruma harcamalarından daha fazla 
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yararlandığına ilişkin tartışmalar bulunmaktadır. Gerçekte, sosyal koruma 
harcamaları, ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşın vatandaşlığına 
bağlı olarak kazandığı doğal bir haktır. Bu hakkın yanaşmacı politikalarla 
çıkar gruplarına kaydırılması sosyal sorunları artırarak toplumda 
kutuplaşmaya yol açmaktadır. 

4.6. Konut Edindirme ve Refah Harcamaları 
Piyasa ekonomisi, düşük gelir düzeyine sahip bireylerin konut talep 

ihtiyacını gidermede yetersiz kalmaktadır. Diğer bir deyişle devletin konut 
piyasasına müdahale etmediği durumda yapı sektörü, yüksek gelir düzeyine 
sahip bireylerin talepleri doğrultusunda üretimde bulunmaktadır. Bu 
durumda devlet, düşük gelirli ailelerin konut sahibi olmalarını sağlamak için 
piyasaya ilişkin bazı kural ve standartlar koyar. Bu önlemlerden bazıları 
şunlardır: Düşük faizli ve uzun vadeli finansman sağlanması veya devlet 
kuruluşlarının piyasaya girerek konut üretiminde bulunması.  

 Ayrıca, günümüz koşullarında konut kira giderleri, dar gelirli ailelerin 
bütçeleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bu bakımdan, sosyal devletin 
görevleri arasında yer alan vatandaşlar arasında gelirin adil olarak 
dağıtılması görevi, konut sorununun çözümüyle birlikte belli bir oranda 
çözüme kavuşmaktadır. 

Dar gelirli ailelere konut edindirme harcamaları dışında, devlet, toplum 
refahını artırmak amacıyla planlı ve düzenli bir çevre, sokak ve cadde 
aydınlatmaları, park ve rekreasyon alanı hizmetleri, gecekondulaşmanın 
önlenmesi, su temini ve suların kalite kontrolü gibi harcamalarda 
bulunmaktadır. Tablo 8’de bu harcamalara ilişkin veriler sunulmaktadır. 

 
Tablo 8: Merkezi Yönetim İskân ve Toplum Refahı Harcamaları 

 2009 
(Milyon TL)

2017 
(Milyon TL)

2009 
(Bütçe Payı)

2017 
(Bütçe Payı) 

İskân ve Toplum Refahı 
Hizmetleri Toplamı 

3.740 9.101 1,39% 1,34% 

İskân İşleri ve Hizmetleri 2.099 5.297 0,78% 0,78% 

Toplum Refahı Hizmetleri 608 1.177 0,23% 0,17% 

Su Temini İşleri ve Hizmetleri 548 1.446 0,20% 0,21% 

Sokak ve Caddelerin 
Aydınlatılması Hizmetleri 

485 1.181 0,18% 0,17% 

Kaynak: BÜMKO, 2019. 
 
Tablo 8’de 2017 yılı verilerine bakıldığında merkezi yönetim tarafından 

gerçekleştirilen iskân ve toplum refahı hizmetlerinin genel bütçe içindeki 
payının %1,34 ile çok düşük olduğu görülmektedir. Bu eksiklik, mahalli 
idarelerin bu yöndeki harcamaları ile giderilmektedir. Mahalli idarelerin bu 
harcamalar için genel bütçeden aldığı pay Tablo 9’da gösterilmektedir.  
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Tablo 9: Mahalli İdarelerin İskân ve Toplum Refahı Harcamaları 
 2009 

(Milyon TL)
2017 

(Milyon TL)
2009 

(Bütçe Payı)
2017 

(Bütçe Payı) 
İskân ve Toplum Refahı 
Harcamaları 

10.381 35.987 2,15% 2,37% 

İskân İşleri ve Hizmetleri 1.696 7.538 0,35% 0,49% 
Toplum Refahı Hizmetleri 3.775 15.944 0,78% 1,05% 
Su Temini İşleri ve Hizmetleri 4.660 10.719 0,96% 0,70% 
Sokak ve Caddelerin 
Aydınlatılması  

23 134 
0,01% 0,01% 

İskân ve Toplum Refahı Ar-Ge 102 521 0,02% 0,03% 
Sınıflandırmaya Girmeyen  122 1.128 0,02% 0,07% 

Kaynak: Muhasebat, 2019. 
 
Tablo 9’da mahalli idarelerin iskân ve toplum refahı harcamalarına 

bakıldığında yıllar itibarıyla su temini harcamalarından toplum refahı 
harcamalarına doğru bir değişimin olduğu görülmektedir. Mahalli idareler 
tarafından gerçekleştirilen iskan ve toplum refahı harcamalarının genel bütçe 
içerisindeki payı %2,3’dür. Bununla birlikte belediyeler tarafından yapılan 
iskan ve toplum refahı hizmetlerinin bir kısmının karşılıklı yapıldığını 
söylemek gerekir. Belediyeler yapmakla yükümlü oldukları bazı hizmetler 
için hizmet alanlardan harç ve özel gelir adı altında bir ödeme talep 
etmektedir. Böyle bir karşılığın alınması hizmetin sosyal devlet niteliğini 
yok etmektedir.  

Belediyelerin yukarıda sayılan iskân hizmetleri dışında ayrıca kurdukları 
şirketler aracılığıyla yürüttükleri bazı bayındırlık ve imar hizmetleri de 
bulunmaktadır. Belediyelerin kurmuş oldukları bu sermaye şirketleri kâr 
esasıyla hareket etmekle birlikte faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumsal 
yararı bulunan hizmetleri de yerine getirmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) hem 
merkezi yönetim hem de mahalli idarelerle birlikte dar gelirli ailelerin konut 
ihtiyacını karşılayacak projeler üretmekte ve düşük faizli ve uzun vadeli 
finansman olanaklarıyla gelir dağılımının iyileşmesine katkı sunmaktadır. 
Ancak yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin bu hizmeti sabote etmesini 
engellemek ve doğacak suistimalleri önlemek için bazı önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

4.7. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 
Dinlenme, kültür ve din hizmetleri için yapılan harcamalar bireylerin 

sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayarak 
fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, din hizmetleri 
ile farklı inanıştaki bireylerin manevi ve ahlaki değerlere bağlılığı 
arttırılarak, birlik ve beraberlik içinde yaşamaları amaçlanır. 
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Tablo 10: Merkezi Yönetim Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 
Harcamaları 

 2006 
(Bin TL)

2012 
(Bin TL)

2017 
(Bin TL) 

2006 
(Bütçe Payı)

2012 
(Bütçe Payı)

2017 
(Bütçe Payı) 

Dinlenme, Kültür 
ve Din Hizmetleri 
Toplamı 

2.811 7.451 13.855 1,57 % 2,05 % 2,04  % 

Dinlenme ve Spor 
Hizmetleri 

307 1.288 2.321 0,17 % 0,35 % 0,34 % 

Kültür Hizmetleri 782 1.554 3.614 0,43 % 0,42 % 0,53 % 
Yayın ve Yayım 
Hizmetleri 

217 308 601 0,11 % 0,08 % 0,08 % 

Din Hizmetleri 1.473 4.287 7.262 0,82 % 1,18 % 1,07 %  
Sınıflandırmaya 
Girmeyenler 

37 12 58 0,02 % 0,01 % 0,01 % 

Kaynak: BÜMKO (Mülga), 2019. 
 
2006-2017 döneminde merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen bu tür 

hizmetler için bütçeden %2,04 düzeyinde pay ayrılmıştır. Tablo 10’da 2017 
yılı verilerine bakıldığında ise “dinlenme, kültür ve din hizmetleri” 
bütçesinin yarısından fazlasının “din hizmetlerine” ayrıldığı görülmektedir. 
Bu durum, merkezi hükümetin halkın inançlarına daha fazla önem verdiği 
şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte halkın bedensel ve zihinsel 
gelişimine fayda sağlayan dinlenme ve kültür hizmetleri için ayrılan payın 
düşük olduğu ve bu payın artırılması gerektiği görülmektedir.  

 
Tablo 11: Mahalli İdareler Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

Harcamaları 

 2006 
(Bin TL)

2012 
(Bin TL)

2017 
(Bin TL) 

2006 
(Bütçe Payı)

2012 
(Bütçe Payı)

2017 
(Bütçe Payı) 

Dinlenme, Kültür 
ve Din Hizmetleri 
Toplamı 

1.503 3.668 9.096 4,55 % 5,29 % 6,01  % 

Dinlenme ve Spor 
Hizmetleri 

754 1.895 5.064 2,28 % 2,73 % 3,34 % 

Kültür Hizmetleri 443 1.534 3.238 1,34 % 2,21 % 2,14 % 
Yayın ve Yayım 
Hizmetleri 

295 102 324 0,89 % 0,14 % 0,21 % 

Din Hizmetleri 3 20 30 0,01 % 0,02 % 0,02 %  
Ar-Ge Hizmetleri 0,8 5 0,1 0,00 % 0,01 % 0,01 % 
Sınıflandırmaya 
Girmeyenler 

8 112 440 0,02 % 0,16 % 0,29 % 

Kaynak: Muhasebat, 2019. 
 
2017 verilerine göre mahalli idarelerin dinlenme, kültür ve din hizmetleri 

için bütçeden ayırdığı pay hem mutlak hem de nispi olarak artış göstermiştir. 
Mahalli idareler tarafından dinlenme ve spor hizmetlerine ayrılan pay 
merkezi yönetimin iki katından fazladır. Din hizmetleri için ayrılan pay ise 
son derece düşüktür. Her iki tablo karşılaştırıldığında kültür, dinlenme ve 
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spor hizmetleri konusunda daha çok mahalli idarelere görev düşerken din 
hizmetlerinin daha çok merkezi yönetim tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni din hizmetlerinin toplumun genelini 
ilgilendiren bir hizmet olmasına karşılık dinlenme ve spor hizmetlerinin 
yerel halkı ilgilendirmesidir. 

 
5. Türkiye’de Sosyal Harcamalara Bütçeden Ayrılan Payın OECD 

Ülkeleriyle Karşılaştırılması 
Ülkelerde, sosyal harcama düzeyini belirleyen en önemli faktör sahip 

olunan gelişmişlik düzeyidir. Gelişmekte olan ülkelerde sosyal harcamalara, 
toplumdaki dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarını geliştirmenin 
yanında beşeri sermayeyi geliştirmek ve özel sektör yatırımlarını teşvik 
etmek gibi ilave görevler yüklenmektedir. Bu bakımdan, gelişmekte olan 
ülkelerde sosyal harcamaları artırabilmek için öncelikle ekonomik büyüme 
ve kalkınma sorununu çözmek gerekir. Gelişmiş ülkelerde ise yaşlıların 
toplam nüfus içindeki payı arttıkça sosyal devlet harcamalarından emeklilik 
ödemelerine, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarına daha çok pay 
ayrılmaktadır. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması sorunu, 
gelişmekte olan ülkelerde ise kaynak yetersizliği ve ekonomideki yapısal 
bozukluklardan dolayı sosyal harcamalara ayrılan payı artırmak 
zorlaşmaktadır. Tablo 12’de, OECD ülkelerinin 1980-2018 dönemine ait 
sosyal refah harcamalarının GSYH’ye oranları gösterilmektedir. 

 
Tablo 12: OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların GSYH Oranı 

 
Satın Alma 

Gücüne Göre Kişi 
Başı GSYH (2016) 

1980 1990 2000 2010 2016 2018 

Fransa 41.358 $ 20,1 24,3 27,6 31 32 31,2 
Belçika 46.417 $ 23,1 24,4 23,5 28,3 29,2 28,9 
Finlandiya 43.378 $ 17,7 23,3 22,6 27,3 29,8 28,7 
Danimarka 49.029 $ 20,3 21,9 23,8 28,6 28,7 28 
İtalya 38.380 $ 17,4 20,7 22,7 27,1 28,3 27,9 
Avusturya 50.521 $ 21,9 23,1 25,7 27,6 27,8 26,6 
İsveç 48.905 $ 24,8 27,2 26,8 26,3 26,4 26,1 
Almanya 48.943 $ 21,8 21,4 25,4 25,9 25,1 25,1 
Norveç 58.808 $ 16,1 21,6 20,4 22 25,7 25 
İspanya 36.305 $ 15 19,2 19,5 24,7 24,3 23,7 
Yunanistan  26.765 $ 9,9 15,7 17,8 24,9 25,7 23,5 
Portekiz 30.659 $ 9,5 12,2 18,5 24,5 23,7 22,6 
Lüksemburg 102.389 $ 19,4 18,3 18,7 23,1 22,2 22,4 
Japonya 42.281 $ 10 10,9 15,4 21,3 - 21,9 
Slovenya 32.723 $   -   - 22 23,4 22,2 21,2 
Polonya 27.383 $   - 14,2 20,2 20,6 21,2 21,1 
İngiltere 42.656 $ 15,6 14,9 16,2 22,4 21,2 20,6 
OECD Ortalama 42.260 $ 14,4 16,4 17,4 20,6 20,5 20,1 
Macaristan 26.701 $    -    - 20,1 23 20,8 19,4 
Yeni Zelanda 39.465 $ 16,2 20,3 18,2 20,4 18,9 18,9 
Çek Cumhuriyeti 34.749 $    - 14,1 17,9 19,7 19,1 18,7 
ABD 57.589 $ 12,8 13,2 14,3 19,4 18,9 18,7 
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Satın Alma 

Gücüne Göre Kişi 
Başı GSYH (2016) 

1980 1990 2000 2010 2016 2018 

Estonya 29.743 $    -     - 13,8 18,3 18,3 18,4 
Avustralya 46.144 $ 10,3 13,1 18,3 16,7 17,8 17,8 
Kanada 44.819 $ 13,3 17,5 15,8 17,5 17,4 17,3 
Slovak C. 30.460 $   -    - 17,6 18 17,8 17 
Hollanda 50.539 $ 23,3 24 18,8 17,8 17,5 16,7 
İsviçre 63.882 $ 12,7 12,1 13,9 15,1 15,9 16 
İsrail 37.258 $    -    - 16,2 15,4 15,5 16 
İzlanda 50.746 $    - 13,5 14,6 16,9 15,1 16 
İrlanda 71.389 $ 15,7 16,8 13,2 24,6 14,9 14,4 
TÜRKİYE 25.247 $ 2,2 3,8 7,5 12,3 12,5 12,5 
Güney Kore 36.630 $    - 2,7 4,5 8,2 10,5 11,1 
Şili 23.476 $    - 9,8 10,4 10,4 11 10,9 
Meksika 17.770 $    - 3,1 4,4 7,4 7,5 7,5 

Kaynak: OECD, 2019a; OECD, 2019b. 
 
Tablo 12’ye bakıldığında, sosyal harcamaların GSYH’ye oranının en 

yüksek olduğu ülkenin %31,2 ile Fransa olduğu görülmektedir. Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya ve İsveç, GSYH'nin dörtte 
birinden fazlasını sosyal devlet harcamalarına ayırmaktadır. Bu ülkelerin 
aksine, Şili, İrlanda, Güney Kore, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde kamu 
sosyal harcamaları GSYH’nin %15’inden daha azını oluşturmaktadır. 2008 
yılında yaşanan krizle birlikte sosyal devlet harcamalarının OECD ülke 
ortalamaları %21’e kadar yükselirken, bu tarihten itibaren sosyal devlet 
harcamaları azalmaya başlamış ve ancak 2018 yılında %20’nin üzerine 
çıkabilmiştir. Amerika ve İngiltere gibi liberal ekonomi politikalarını 
savunan ülkelerde, 2008 kriz döneminde sosyal harcamalarda artış 
görülmektedir. Özellikle, liberal ekonomi politikalarını savunan birçok 
ülkenin kriz döneminde ve kriz sonrası dönemde sosyal refah harcamalarına 
daha çok kaynak ayırdığı görülmektedir. Bunun temel nedeni, krizin neden 
olduğu işsizlik gibi olumsuz sosyal koşulların telafi edilmek istenmesi ve 
krizle ortaya çıkan talep daralmasını genişletme isteğidir. 

2009 yılından bu yana sosyal devlet harcamalarında en fazla düşüş 
yaşayan ülke İrlanda ve Macaristan’dır. Finlandiya, Norveç ve Güney 
Kore’de ise sosyal devlet harcamalarının GSYH’ye göre %2 oranında arttığı 
görülmektedir. Söz konusu artış, Finlandiya ve Norveç’de büyük ölçüde 
emekli maaşlarına yapılan artışla ilişkiliyken Güney Kore'de sağlık 
harcamalarından ve ilköğretime yapılan harcamalardan kaynaklanmaktadır 
(OECD, 2019b:1). 

Bazı dönemler dışında neredeyse tüm ülkelerin GSYH’den sosyal devlet 
harcamalarına ayırdıkları paylarda artış görülmektedir. Ancak bu 
harcamalarda 1980-2018 döneminde en yüksek nispi düşüş Hollanda ve 
İrlanda’da olmuştur.  

OECD ülkelerinde sosyal devlet harcamaları içerisinde emekli maaşı 
ödemeleri ve sağlık harcamaları en yüksek payı oluşturmaktadır. Buna göre, 
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sosyal devlet harcamaları içerisinde emeklilik maaş ödemelerine %8 pay 
ayrılırken sağlık hizmetleri için ayrılan pay %5,7’dir. Ayrıca, OECD 
ülkelerinde çalışma çağındaki bireylere sağlanan gelir desteğinin GSYH’ye 
oranla %4 olduğu görülmektedir. Bunun %0,7'si işsizlik ödeneğine, %1,7’si 
iş göremezlik ödeneğine, %1,2’si aile parası ödemelerine ve %0,4’ü diğer 
sosyal desteklere harcanmaktadır. Yine aile yardımları için yapılan sosyal 
harcamaların GSYH’ye oranı %2,1’dir. Bunun %0,8’i aile yardımlarını, 
%0,7’si çocuk eğitimi ve bakımını, %0,4’ü analık, babalık ve ebeveyn izni 
sırasında gelir desteğini ve %0,2’si evde yardımı kapsamaktadır (OECD, 
2019b:2). 

İskandinav ülkelerinde ailelere yapılan sosyal devlet harcamalarının diğer 
ülkelere göre fazla olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, bu ülkelerde 
nüfusun yaşlanması ve ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmalarının teşvik 
edilmesidir. Bu bakımdan, İskandinav ülkeleri ile Lüksemburg ve 
İngiltere’de ailelere yapılan sosyal yardımlar GSYH’nin %3’ünü 
oluştururken bu oran Türkiye’de %0,5’lere kadar düşmektedir. Güney 
Kore’de ise 2000’li yıllarda %0,2 olan aile yardımı 2018 yılında %1,2’ye 
yükselmiştir. Sosyal devlet harcamalarında dikkat çeken bir husus İsrail’in 
ailelere yaptığı çocuk yardımı tutarının %2 ile oldukça yüksek olmasıdır. 
2017 verilerine göre, İsrail, dünyada 10 yaşın altında çocuk sahibi olan aile 
sayısında en yüksek orana sahiptir (OECD, 2019b:4). 

Türkiye’ye ilişkin verilere bakıldığında ise GSYH’den ayrılan payın, her 
alanda diğer ülke paylarına göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
Tablodaki 34 ülke içerisinde Türkiye, ortalama %12,5 ile 31’inci sırada yer 
almaktadır. Bu payın düşük olmasının nedenleri aşağıdaki şekilde 
açıklanabilir.  

Öncelikle, bir ülkede sosyal refah harcamalarına ayrılan payın büyüklüğü 
ülkenin zenginliği ve gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Çünkü kişilerin gelir 
düzeyi arttıkça sosyal refah harcamalarına olan talepleri gelirlerindeki 
artıştan daha yüksek oranda artmaktadır. Bunun temel nedeni, sosyal refah 
harcamalarının gelir esnekliğinin 1’den büyük olmasıdır (Matteo, 2005:24). 
Gerçekten de Güney Kore dışında sosyal harcama payı Türkiye’den yüksek 
olan tüm ülkelerin, satın alma gücüne göre kişi başı GSYH düzeyi de 
Türkiye’den daha yüksektir.  

İkinci olarak, ülkeler, piyasanın neden olduğu sorunların çözümünde 
birbiriyle etkileşim içinde bulunan iki önemli sorunla yüzleşmek zorundadır. 
Bunlar etkinlik ve adaletin birlikte sağlanması sorunudur. Etkinliğin 
çözümüne ilişkin politikalar çoğu durumda adalet amacı ile çelişmektedir. 
Adalete öncelik verildiğinde ise etkinlikten taviz verilmesi çoğu durumda 
kaçınılmazdır. Gelişmekte olan birçok ülke gibi Türkiye’nin de birbirine 
alternatif bu politikalardan hangisini tercih edeceği konusunda bazı sınırları 
bulunmaktadır. Bu sınırlardan ilki sosyal refah harcamalarını artırmak için 
gerekli olan ekonomik büyüme ve kişi başına düşen gelir artışıdır. 
Türkiye’nin bu iki değişkende olumlu gelişme sağlayabilmesi, sosyal refah 
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adaletinden ödün verilmesi ile mümkündür. Simon Kuznets (1955) 
tarafından analiz edilen bu varsayımın doğruluğu, Kuznets Eğrisi ile 
gösterilmiş ve ekonomik gelişmenin başlangıç aşamalarında büyüme ve gelir 
adaletsizliğinin birlikte arttığı, gelişmenin ileriki aşamalarında ise 
büyümeyle birlikte gelir adaletsizliğinin azaldığı ifade edilmiştir. Bu 
bakımdan, büyümeyi hedefleyen Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin 
gelir adaletsizliğinden bir süre taviz vermesi kaçınılmazdır. Bu tür bir 
ikilem, özellikle, yatırımların artırılması ve tasarrufun özendirilmesi 
amacıyla yüksek gelir düzeyine sahip kişiler için yapılan vergi 
indirimlerinde karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’de sosyal harcamaların düşük olmasının bir diğer nedeni de 
geçmişte uygulanan yanlış hükümet politikalarıdır. Hükümetler tarafından 
gerçekleştirilen her politikanın ekonomiye olumlu ya da olumsuz bir 
yansıması bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye’de sosyal güvenlik 
primlerinin yüksek olduğundan hareketle sosyal refah üzerinde bir baskı 
kurulduğu ileri sürülmektedir (Karaca, 2016:6-166). Bu doğru olabilir. 
Ancak sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için 
aktüeryal dengenin sağlanması zorunludur. Maalesef geçmişte erken 
emeklilik yasası nedeniyle pek çok çalışan, genç yaşta emekli olmuş ve 
sosyal güvenlik kurumunun aktif/pasif oranı ve gelir/gider dengesi 
bozulmuştur.  

 
Sonuç 
Türkiye, sosyal devlet anlayışının her alanda yaygınlaşmasını sağlamak 

üzere devlet bütçesinden sosyal refah harcamalarına önemli miktarda pay 
ayırmaktadır. Ancak gelişmiş ülke hükümetlerinin kaynakları ile 
kıyaslandığında ülkenin bazı bütçe kısıtları ile karşı karşıya olduğu 
görülmektedir. Bu kısıtlar içerisinde en önemlisi kaynakların aynı anda hem 
ekonomik büyüme hem de sosyal devlet anlayışı yönünde kullanılması 
gerekliliğidir.  

Türkiye’nin sosyal devlet anlayışı kapsamında gerçekleştirdiği 
hizmetlerden biri olan “adil gelir dağılımını sağlama politikalarının”, başarılı 
sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. Gelir dağılımına yönelik 
politikaların değerlendirilmesinde kullanılan Gini katsayısı verileri 
Türkiye’de 2006-2017 döneminde gelir dağılımında iyileşme kaydedildiğini 
göstermektedir. Buna göre, 2006 yılında en düşük gelir düzeyine sahip 
%20’lik kesim ile en yüksek gelir düzeyine sahip %20’lik kesim arasındaki 
fark 9,6 kat iken 2017 yılında bu farkın 7,5 kata düştüğü görülmektedir. 
Ancak ülkede, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelir 
oldukça düşüktür. Kişi başına düşen gelirin OECD ülke ortalaması 42.260 
ABD doları iken Türkiye’de bu rakam 25.247 ABD dolarıdır. Bu rakamın 
yükseltilebilmesi ise ekonomik büyümenin önceliklendirilmesine ve 
adaletten ödün verilmesine bağlıdır. Bu nedenle, Türkiye’de adil gelir 
dağılımına yönelik politikaların ekonomik büyüme politikalarının gölgesinde 
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kaldığı söylenebilir. Çünkü büyüme için gerekli sermaye birikiminin 
sağlanması ülkedeki bazı yüksek gelir düzeyine sahip kesimlerin ekonomik 
yönden korunmasını gerektirmektedir. Bu koruma politikası gelir dağılımı 
eşitsizliğinin artmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Ülkede, sosyal devlet anlayışının bir diğer yansıması eğitim ve sağlık 
alanında yapılan harcamalardır. Bireylere eğitimde fırsat eşitliğinin 
sunulması ve herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını 
sürdürebileceği şartlara ulaşabilmesi için devletin gerekli düzenlemeleri 
yapma ve piyasayı denetleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
Türkiye’de eğitim ve sağlık için yapılan harcamaların 2006-2017 döneminde 
mutlak anlamda yaklaşık 5 kat artış gösterdiği görülmektedir. Ancak 
uluslararası sınavlarda (Pisa) alınan başarı derecesinin düşüklüğü, eğitim 
hizmetlerinde nicelik olarak artış sağlansa da nitelik olarak çok fazla mesafe 
alınamadığını göstermektedir. Sağlık harcamaları ise bireylerin ortalama 
yaşam süresi üzerinden değerlendirildiğinde eğitim harcamalarına göre daha 
iyimser sonuçları göstermektedir. Sağlık Ölçümü ve Değerlendirme 
Enstitüsü verilerine göre 1990-2017 döneminde Türkiye’de erkeklerde 
yaşam süresinin 9,6 yıl, kadınlarda ise 11 yıl arttığı görülmektedir. 

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sunulan sosyal yardım hizmetlerini 
ise bireylerin yaşamlarını sürdürebilecek asgari gelire sahip olması, 
karşılaşabilecekleri hastalık, sakatlık ve işsizlik gibi sosyal riskler için önlem 
alınması ve sınıf-statü ayrımı yapılmaksızın sosyal güvence altına alınması 
şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre, 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için ayrılan pay %35’dir. Ancak 
bu veri belli bir prim karşılığında sağlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 
bütçesini de kapsadığından gerçek sosyal yardım harcamalarını yansıtmaktan 
uzaktır. Buna karşılık toplumdaki dezavantajlı kesimlere ilişkin veriler, 
ülkede 2000-2017 döneminde ciddi bir iyileşme olduğunu göstermektedir. 
Bu kapsamda, aynı dönemde engelli/malul harcamalarında yaklaşık 37 kat, 
dul/yetim harcamalarında 32 kat, aile/çocuk harcamalarında 42 kat, işsizlik 
ödemelerinde ise 619 kat artış yaşanmıştır. 

Türkiye’de sosyal devlet harcamalarına ilişkin bir başka veri çevre 
koruma harcamalarına ilişkindir. Ülkemizde çevre koruma hizmetlerine 
ilişkin olumlu değerlendirilebilecek bazı politikaların izlendiği 
görülmektedir. Bunlardan ilki, çevre kirliliğine yönelik politikaların tedavi 
edici niteliğinin önleyici niteliğe doğru evrilmesidir. Gerçekten de kirliliğin 
ortaya çıkmasından sonra yapılacak tedavi edici çevre harcamaları, kirliliğin 
ortaya çıkmasından önce yapılacak önleyici politikalara kıyasla daha fazla 
çaba ve harcama gerektirmektedir.  İkinci gelişme ise, çevreye yönelik 
harcamaların merkezden yerele doğru kaymasıdır. Soruna en yakın olan 
birimin sorunun giderilmesinde daha başarılı olacağı yaklaşımıyla kirliliğin 
mahalli idarelerce çözülmesi kaynakların daha etkin kullanımı için fırsat 
sunmaktadır. Ancak çevre koruma hizmetlerinde, merkezi yönetim ile 
mahalli idareler arasındaki gelir ve yetki paylaşımında dengesizlikler söz 
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konusudur. Bu nedenle, mahalli idarelere bu alanda verilen görev ve 
sorumluluğa eşit şekilde kaynak tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Yine çevre koruma harcamalarıyla ilişkili bir başka sorun toplanan 
gelirlerin harcamaya dönüşmesinde yaşanmaktadır. 2016 yılı için çevre 
vergilerinden elde edilen gelir 88,7 milyar TL iken gerçekleştirilen toplam 
çevre harcaması 27,6 milyar TL’dir. Gelir ve harcama arasındaki yaklaşık 61 
milyar TL fark; çevre vergilerinin çevreyi koruma amacından ziyade, 
bütçeye gelir sağlama amacıyla tahsil edildiği izlenimi vermektedir. Ancak 
gelir elde etme amaçlı da olsa bu tür vergilerin artan fiyatlar yoluyla kirletici 
ürüne talebi azaltarak kaynak kullanımında etkinlik sağladığı söylenebilir.  

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, Türkiye’de sosyal devlet anlayışının 
tam olarak gerçekleştiğini söylemek zordur. Bunun en önemli nedeni ülkenin 
büyüme ve adalet ikileminde kalmasıdır. Bu ilişkide hangisine öncelik 
verileceği ülkenin uzun vadeli hedefleri çerçevesinde karar verilmesi 
gereken önemli bir politika tercihidir. Bu nedenle, gelir dağılımı adaletinin 
tam olarak tesis edilememesi, ekonomik büyüme için gerekli olan sermaye 
birikimini teşvik etme zorunluluğunun bir sonucudur.  

Bununla birlikte yanaşmacı politikaların bir sonucu olarak, sosyal 
harcamaların büyük bir bölümünün toplumun dezavantajlı grupları yerine 
nüfusun daha büyük çoğunluğunu oluşturan orta tabakaya gittiği 
görülmektedir. Ayrıca, öteden beri kamu harcamalarının finansmanının 
vergiler yerine borçlanma ile yapılması, yüksek gelire sahip sermayedarların 
faiz geliri yoluyla servetlerini daha da artırmasına ve gelir dağılımının 
bozulmasına neden olmaktadır.  

Sonuç olarak Türkiye’deki mevcut yapısal ve toplumsal sorunlar 
nedeniyle sosyal devlet anlayışında güçlü bir gelişmenin sağlanamamasının 
temelinde hükümetin, kalkınmayı sağlamaktan ziyade ekonomik olarak daha 
fazla çıktı sağlamaya yönelik politikalarının etkili olduğu söylenebilir. 
Büyüme ve adalet ikileminde kalan hükümetin maliye ve ekonomi 
politikalarının, sermaye birikiminden ziyade daha çok kredi ve sıcak paraya 
dayanması, sosyal devlet anlayışında bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. 
Bu nedenle yukarıda ifade edilen yapısal sorunların çözümlenmesi 
neticesinde sosyal devlet politikalarının etkisinin daha net hissedilebileceği 
söylenebilir.  
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