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Abstract

This paper explores the economic effects of extractivism in Chile, Colombia, Mexico 
and Peru, applying the Dutch Disease model. A Johansen cointegration test finds a strong 
negative relationship between the appreciation of the real exchange rate due to increased 
government spending, and a decreasing participation of manufactures both at the national 
level and in exports. Other weaker, yet still significant, economic effects are also suggested. 
As the model of growth based on natural resources continues in Latin America, its 
economic effects must be discerned in order to guarantee a more fair inclusion in global 
trade and stronger national economic growth.

Keywords: Extractivism, Dutch Disease, Latin America, Natural Resource Curse, Johansen 
Cointegration Test
JEL Classification: O13, C1, F41, O54, Q32

Latin Amerikan Neo-Ekstraktivizm: Liberal Ekonomik 
Modelin Parçalanması mı Derinleşmesi mi? 

Özet

Bu makale, Hollanda Sendromu modelini kullanarak Şili, Kolombiya, Meksika ve 
Peru’da çıkarıcılığın (extractivism) ekonomik etkilerini incelemektedir. Johansen eş 
bütünleme testi, artan kamu harcamaları nedeniyle, reel döviz kuru ile üreticilerin ulusal 
düzeydeki ve ihracattaki azalan katkıları arasında güçlü bir negatif ilişki bulunduğunu 
göstermektedir. Zayıf ancak önemli diğer etkiler de meydana gelmiştir. Latin Amerika’daki, 
doğal kaynaklara bağlı büyüme modeli devam ettikçe, küresel ticarete dahil olunması ve 
güçlü bir ulusal ekonomik büyümenin sağlanması için bu modelin ekonomik etkileri 
anlaşılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ekstraktivizm, Hollandalı Sendromu, Latin Amerika, Doğal Kaynak 
Laneti, Johansen Eş Bütünleme Testi   
JEL Sınıflandırması: O13, C1, F41, O54, Q32

Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of 
the Liberal Model of the Economy?

Katya Pérez Guzmán*, Alicia Puyana Mutis**

  * Dr. Perez holds a PhD in Social Sciences and is interested in tools that can orient climate change 
mitigation policy in fossil fuel producer countries, e-mail: seakmus@gmail.com.

** Dr. Puyana holds a PhD in Economics and has written extensively about the political economy of oil 
production and exports in Latin-America, e-mail: apuyana@flacso.edu.mx.
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Latin American Neoextractivismo: 
Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?

1. Introduction

This paper explores some effects of extractivism on the structure of the economy of 
four countries in Latin America: Chile, Colombia, Mexico and Peru.1 The Dutch Disease 
(DD) model contains the most explanatory power of the relationship between international 
specialization in raw materials and total domestic product and the respective productive 
sectors, especially agriculture and manufacturing. 

Extractivism is the hallmark of the liberal economic model established during the 
region´s structural reforms, beginning with the liberalization of foreign trade in the 1970s 
in Chile and Argentina, and in the rest of the countries of Latin America in the 1980s 
and 1990s. We suggest that the dynamics of Gross Domestic Product (GDP), productivity, 
employment and income recorded since then continue, given that the goal of the 
liberalization of the economies was to promote the movement of capital and labor towards 
productive activities with comparative advantages, by closely linking domestic prices with 
external ones. 

Furthermore, the impact of extractivism in the productive structure would be in line 
with the assumptions of the Dutch Disease model: premature decline of manufactures 
and agriculture in the generation of gross national product and employment, an approach 
that contradicts the fundamentals of foreign trade based on comparative advantages, the 
intense use of abundant resources and relative costs of production.

To achieve its objective, this document is organized as follows. Section two presents 
basic definitions of extractivism, as well as the theoretical, classical and contemporary 
elements of structuralism. The third section establishes if, for the four countries, the 

1 These four countries are members of the Pacific Alliance, which was created on April 28th, 
2011 after the signing of the Lima Declaration, with one of its objectives being the promotion of 
industrialization. Ironically, the present article suggests that the continued specialization in raw 
materials of these four countries goes against such objective. 
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hypothesis of the Dutch Disease model is verified. The analysis focuses on the decades 
from 1960 to the present (or the most recent year for which there is comparable data for 
the region and the four countries studied), a period that has seen the adjustment of Latin 
American economies to liberalization, structural reforms and the crisis of 2008. The last 
section concludes.

2. What is Extractivism and What are its Objectives, 
Background and Theoretical Elements?

2.1. Extractivism, Objectives and Background

Extractivism is a model of economic growth in Latin America based on the specialization 
of exports on natural resources that are only slightly (if at all) transformed, whether of 
agricultural, mining or fossil origin (Myint, 1965: 15; Prebisch, 1949; Furtado, 1982; 
Cardoso and Faleto, 1969). The concept of extractivism also emphasizes the main forces 
that promote it, such as high international prices (Grigera and Alvarez, 2013; Gudynas, 
2013), and points out to the continuity between the extractivism of the late nineteenth and 
the more recent one, since the first decades of the twentieth century.

In the colonial period, the Spanish government imposed the quinto real, a rate of 20% 
for mining concessions and selling or renting of agricultural land. In the post-independence 
period, until the first two to three decades of the twentieth century, exports of raw 
materials provided resources essential for nation building. The private sector was allowed 
to accumulate capital and increase their investments, to expand the existing production 
capacity and to diversify its activities. Nineteenth century extractivism did not trigger the 
expected economic effects, since the growth of the exported volume did not generate gains 
in productivity due to technological improvements, but due to the intensification of labor 
and the transfer of low productivity labor to less dynamic activities, such as mining and 
plantations (Acosta, 2011; Svampa, 2013).

Therefore, to activate development towards activities with greater technological change, 
economies of scale, positive externalities and export dynamism, industrialization Latin 
America launched a complex system  in was later promoted in the region as a necessary 
way to overcome underdevelopment (Rosestein-Rodan, 1943; Nurkse, 1959; Kaldor, 2007; 
Prebisch, 1949). Exports were consider a powerful catalytic of economic growth (Ul Haque 
et al., 1995; Haussman et al., 2007; Rodrik, 2007). During this period, external sales of 
commodities provided the necessary investment resources to cover imports of capital 
goods and the inputs demanded by industrialization. Import tariffs protected activities 
that competed with imports, promoting their growth, with fiscal sacrifice for the cost of the 
incentives to industrialization. Circa the end of the sixties, last century, problems emerging 
from the industrialization model, imposed the elimination of some of the incentives 
used to promote the unbalanced growth pattern. Additionally, governments launched 
programs to promote exports of manufactures taking advantage of the regional integration 
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programs. So, the region adopted Linder trade model combinig south-north exchange of 
commodities with a south-south trade exporting manufactures to a market integrated by 
less industrialized economies, see Linder (1961). 

The debt crisis was the justification for ending the substitution model and the 
promotion of industrialization as the engine of growth. It gave rise to the export model 
of growth, established in the 1980s and 1990s, and currently in force in all the countries 
of the region. This model resumes specialization based on static comparative advantages 
and thus promotes exports of raw materials, more for tax purposes than for employment 
generation. In the structural reforms, both in energy and mining during Mexico’s Peña 
Nieto government, as well as the mining sector reforms of the Colombian presidents Uribe 
and Santos and in Argentina, it is possible to identify truncated versions of the “vent of 
surplus theory” developed by Lewis. The programmes in these three countries implicitly 
assume full employment, rely on external investment, are capital intensive and do not seek 
to absorb labor with low marginal productivity that is found, to a large extent, in informal 
urban employment, services and construction and, to a lesser extent, in the rural sector. 
For these reasons, these policies will not increase overall economic productivity. 

The  theoretical elements of actual extractivism in Latin America are the same classical 
and neoclassical principles argued to explain the export specialization in early XX century 
but adapted to the economic, social and political conditions existing since the last three 
decades and targeting to different ends. It aims to raise the rent from the abundant resource 
and to distribute it with a view to rising capital accumulation in the public sector and social 
development, to generate employment, to raise labor income and to reduce inequality and 
poverty. The main problem with this model is the volatility of prices of raw materials in 
the global market: When the prices are high, expectations of increasing economic growth 
and social policies scale up. When prices go down, or even worse, crash in a very reduced 
time, the governments have to face the challenges to adjust the economy to the new and 
in general they cut expenditure and implement austerity programs that worsen the crisis. 
The price bonanza that began during the 1990s ended abruptly in 2011. Up to day there 
are not , with no signs of recovery due to the state of the world economy, closed an upward 
price cycle and posing doubts about the permanence of economic and social policies, 
previous governments were replaced by neoliberal governments at the right of the political 
spectrum in all these countries but Bolivia and Venezuela. 

In the economic dynamics outlined above, the reduction of inequality or poverty are 
not explicitly mentioned as central political goals. For Smith (1776), poverty was indeed 
the disturbing factor, since it prevented the confidence and respect necessary for the 
functioning of the market and for savings to become investments, which, in pursuing 
growth, would reduce poverty. In accordance with the postulates of classical and neo 
classical economics, it was assumed that growth would address this goal in a gradual and 
automatic way (Kuznets (1966), Kaldor (2007) (1957), Solow (1956), Lucas). To distribute, 
as Lucas (2004) asserted, is a poisonous idea (sic) that only damages the economy and 
impedes its expansion. Inequality between countries would also be reduced as free trade 
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increased, due to higher growth rates in less developed countries, stimulating convergence 
(Solow, 1956). Prebisch and the dependency analysts (1949) coincide with these ideas and 
blame the brakes on development on the dependence of economies on external capital. 
Industrialization, based on national capital, would severe this umbilical cord and, by 
accelerating growth, would change economic and political structures, while reducing 
inequality and poverty (Puyana, 2015a).

Identifying the rents from extractivism in the national budget is a difficult task as 
Burchardt & Dietz (2014) suggest. The authors identify three group of countries according 
to the extractive rent model: the Andean states with high “pure” commodity rent, South 
American countries with a small but rising extractivism, and Mexico and Central America 
with very low and rising mining sector, but moving towards higher fiscal dependency on 
rents. The rents provided by extractive activities create the so called “elevator effect”, as 
they provide resources for poverty alleviation programs allowing thousands of people to 
move a higher income level while preserving the ancient societal structure (Burchardt & 
Dietz, 2014). Inequality persists because the distribution of rents is a political economy 
issue which depends on how different social groups accede the government and influence 
the decision making processes. 

The distributive effects of extractivism are seen in the structure of fiscal policy 
instrumented in resource rich Latin America countries. In general, taxation is regressive 
or neutral and fiscal expenditure does not affect in a significant degree the market income 
concentration. Due to commodity rents2, other sources of fiscal revenue are low and 
total effective tax revenue as proportion of GDP is rather low, in Mexico being only 13%, 
according to  OCDE. In Mexico and in Colombia, the costs of rebates, exemptions and 
tax reductions granted to capital nears the oil rent government take. Mexican oil rent 
represented near 38% of total fiscal income in average, for the entire 21st century (Peters, 
2016).

2.2. Theoretical Background for Extractivism

The theoretical conceptualization of the international division of labor based on 
abundant factors goes back to classical economy authors -Smith, Ricardo and Mills- 
and extends well into the twentieth century within the models of trade flows and factor 
endowment (Heckscher-Ohlin and Stolper-Samuelson models, as well as Rybczynski’s 
theorem), applying two analytical approaches: the theory of relative costs and productivity. 
Under the theory of relative costs, specialization implies a reversible movement through 
the static curve of production possibilities assuming the full employment production 
factors and considering the available technologies (Myint, 1965: 15). On the other hand, in 
the doctrine of productivity, there is no full use of factors because the size of the domestic 

2 Here we refer to rent as to the government take from oil and mining industries in the form of 
royalties and taxes. We do not ignore the classical economics definition of extractive rents (absolute 
and relative rent) or the Marx concept of it. 
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market does not allow the full exploitation of a relatively abundant resource (mining, 
land, labor), so that total effective labor productivity is lower than the potential one. In 
this context, international trade, by expanding the market and deepening specialization, 
encourages technological change, raises labor productivity and generates benefits of growth 
and development, but the productive structure of countries rich in natural resources, 
forged according to external demand, is hardly reversible (Mill, 1848, quoted in Myint, 
1958: 318 and 319). Therefore, expanding production to export abundant resources does 
not imply reducing production for the domestic market, nor does it generate inflationary 
pressures, as in the theory of relative costs, while it does increase productivity as labor 
is transferred, from subsistence agriculture with very low marginal labor productivity, to 
more productive activities. Hence, a country that specializes in the international market is 
vulnerable to external shocks and movements of terms of trade, to a greater degree than 
that accepted by the theory of relative costs (Myint, 1965: 320). This insight is presented in 
the analysis of Latin American development in Furtado (1982) and in Cardoso and Faleto 
(1969).

The concern about intra-country inequality because of international specialization is 
relatively new and the DD model does not integrate the distributional effects of resource 
bonuses, beyond changes in the structure of employment. Some recent studies attempt 
to complement this model with some relevant theoretical elements. They allowed, in the 
models that analyze this linkage, to solve the problem of the endogeneity of growth and 
inequality. This endogeneity suggests the existence of a non-included and exogenous 
variable. In effect, “... a country’s wealth in, or dependence on, natural resources can be 
considered as an exogenous variable to the growth model and of those explaining the 
impact of inequality on growth” (Gylfason and Zoega, 2002: 21). These authors found 
that wealth in natural resources affects inequality and GDP growth, through an inverse 
relationship, and suggest why: “the wealth in natural resources is a cause of inequality 
and low growth, by diverting resources, labor and capital towards primary activities and 
inhibiting investment in education, constraining the development of manufactures, the 
main source of human capital” (Gylfason and Zoega, 2002: 10), an argument consistent 
with the factor movement of DD models.

2.3. Recent Developments on the Effects of Extractivism 
on the Productive Structure: The Natural Resource Curse, 
and the Dutch Disease (DD) Model

The specialization in the exports of raw materials is a theme that re-emerged after the 
revaluation of crude oil by the Organization of the Petroleum Exporting Countries in 1973. 
Since then, although oil exporting countries grew, they developed less than those lacking 
fossil resources (Puyana, 2015b), although there are various exceptions (Humphreys et al., 
2007). For these oil rich countries, institutional development could be weaker and there 
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could be a tendency for higher levels of corruption and political conflicts between the 
different levels of government as well as social confrontations, which sometimes erupted 
into violence (Karl, 2007; Acemoglu et al., 2011).

The 1973 oil price spikes stimulated research on the economic and political impact of 
commodity bonanzas, under the concept of “natural resource curse” in developing countries 
(Gelb, 1988; Auty 1993; Puyana, 2015b), in which the importance of these exports grew 
(Will, 2005; Krugman, 1987). Under the natural resource curse, that the negative effects of 
price booms of raw materials are: 1) the tendency to worsening terms of trade (according 
to the Prebisch-Singer hypothesis); 2) the instability of the prices of primary goods; 3) 
the low value of export returns; and 4) the losses in employment, income and exports 
of tradable sectors and products that are not in boom. These phenomena are themselves 
results from a slower pace of technological change in primary activities, when compared to 
that from manufacturing or service. Another source of conflict are the struggles to capture 
the rents leading to corruption and social conflicts, even of violent character (Sachs and 
Warner, 1995; Collier and Hoeffler, 2000). 

The DD model was then proposed as an explanation of the natural resource curse, and 
is linked to the determinants of structural change, as analyzed by Chenery and Syrquin 
(1986), as well as Prebisch (1949), Furtado (1982) Cardoso and Faleto (1969). On the 
breadth of natural resource wealth and the intensity of price booms depend structural 
changes in the economy and their reversibility, as suggested by various contemporary 
studies of the structural problems of resource specialization (Bair, 2015; Buccellato and 
Alessandrini, 2009; Fleming and Measham, 2013). The DD model could explain the lower 
product and productivity growth of oil economies, due to the decline of tradable sectors, 
agriculture and manufactures as a source of GDP and employment, associated to the 
revaluation of the real exchange rate. Such unwanted economic results stem from an effect 
of the increase in foreign exchange due to the exploitation and exports of raw materials and 
the following expansion of public spending.

The DD model includes elements of neoclassical economic theory: a) the law of single 
price; b) full employment and perfect mobility of all productive factors; and c) perfect 
adjustment of wages and prices, with which it rejects all measures to prevent their effects 
on productive and employment structures or on the real exchange rate. The optimal 
alternative under this approach is to allow the economy to automatically adjust to the 
new price conditions (Corden, 1984), in contrast to proposals that promote the need to 
avoid appreciation of the real exchange rate and to protect tradable sectors that are not in 
boom (Gelb, 1988; Auty 1993; Puyana and Romero, 2009). The theoretical assumptions 
of the DD model, full employment of all factors of production, mainly labor and capital, 
seldom occur in particular countries and even less in the economies of Latin America, 
where there is urban and rural unemployment and underemployment, a shortage of 
savings and concentration of income and poverty, all of which reduce the capacity of the 



15

Latin American Neoextractivismo: 
Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?

domestic market and intensifies the negative effects of specialization on natural resources 
(Puyana and Costantino, 2015; Kojo, 2015). In this way, the present study does not follow 
the common methodologies of the natural resource curse and the DD, analyzing multiple 
countries in one major comparison, but instead focuses on analyzing separate countries at 
a time, proposing specific interpretations of extractivism and its economic consequences 
for each country. 

3. Do Chile, Colombia, Mexico and Peru suffer from Dutch 
Disease? Testing the Model’s Hypotheses

3.1. A General Analysis of the Region

As a preliminary step to verify if the economies of Chile, Colombia, Mexico and Peru 
show the symptoms of DD, we present here the trajectory of the most relevant economic 
variables of these countries and the region, to illustrate the context of Latin American 
development in the post-reform period, from 1980 to the present. Such variables are: 
economic growth, trade liberalization and its impact on growth, and the evolution of 
exports of raw materials during price booms, especially those which conform a greater 
weight in exports. We consider these features distinguish these 4 countries from Norway, 
Botswana and Indonesia that avoided DD symptoms (Gulbanov et al, 2010; Collier et al 
2009, Thorp et al 2012). Depending on the type of instrumented policies, both the Dutch 
Disease and the Natural Resource Curse, can be avoided, a task troublesome not only for 
less developed countries, even the United Kingdom did not manage to fully prevent it 
(Krugman 1987).

It is noteworthy that the external coefficient3 of the whole region hiked from a lower 
33 per cent of GDP in 1980, to 54 per cent in 2015, with greater momentum along the 
1990s, mainly due to the push of demand from developed economies and China and India. 
The opening to global trade is unbalanced, suggesting increasing pressure on domestic 
production competing with imports, which is why trade liberalization and the advance 
of primary exports have not stimulated economic growth. Meanwhile, between 1980 and 
2015, the external coefficient of the economy expanded by 28%, while the Latin American 
GDP rose to 3.1%, suggesting a weaker relationship between export growth and GDP, as 
well as an intensification of the income elasticity of imports. The indirect relationship of 
the external coefficient and GDP growth for all the countries in the region is shown in 
Figure 1. 

3 External coefficient of an economy expresses the degree of its liberalization and it is measured as 
the division of the sum of imports and exports with GDP.  External Coefficient = Imports+exports/
GDP
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Figure 1: Relationship Between Annual GDP Growth and the External 
Coefficient (Average 1960-2013)

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).

Such relationship varies in intensity according to periods with booms. The growth rate 
of exports between 1983 and 2017 was higher than the one recorded in the period 1960-
1982, while GDP had the opposite trajectory. Real export revenues fell due to deteriorating 
terms of trade, as the price of primary goods declined in real terms to the lowest levels 
recorded and only recovered a few years before the crisis of 2007-8, only to descend again. 
The instability in prices is partly due to the liberalization of international markets, the 
entry of more bidders and the speculation in futures markets.

Table 1:  Latin American Exports of Raw Materials, Food and Non-technology-
intensive Manufactures. Percentages Over Total Exports, 1962-2012

Country 1962 1990 2000 2012 2012*
Venezuela 93.9 93.6 93.8 ND 100
Paraguay 88.6 90.3 83.8 98 99.8
Nicaragua ND 91.6 92.1 94.6 95.1
Ecuador 98.2 97.6 90.1 91 97.5
Peru 99.1 81.6 84.1 88.8 99.9
Chile 96.3 87.4 81.4 85.8 95.3
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Uruguay 0 60.9 60.3 84.6 99.3
Colombia 96.3 74.2 67.5 82.4 94.8
Argentina 96.5 70.8 66.2 65.3 89.7
Brasil 96.8 46.9 39.6 62.6 87.2
Mexico 85.5 64.9 38.9 40.8 82.4
Costa Rica 0 65.6 34.4 38.8 60.4

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).

This trajectory was coupled with the re-primarization of exports illustrated in Table 
1. In 2012 the weight of raw materials was high, even in Argentina and Brazil, countries 
with large domestic markets and significant manufacturing sectors, while Mexico, Costa 
Rica and Salvador witnessed extensive external sales of final consumption manufactures, 
which are labor-intensive and low in technological content, some of which are embedded 
in global value chains. Due to the low contribution of these manufactures, the value added 
of the sectors and the growth of total GDP and price formation, the behavior of the latter 
is like that found with raw materials (Puyana and Romero, 2009). 

The weight of these manufactures in total exports is calculated as the difference 
in the values   of the indicated columns 2012 and 2012* of Table 1. The growth of total 
Mexican exports is revealing, at an average annual rate of 8.6%, explained mainly due to 
manufactures that account for about 80% of the total, which in 2014 amounted to US $ 327 
billion dollars, in 2005 values. Of that total, exports of maquila manufactures accounted 
for 75% which, due to their highly imported content (around 60 percent of total exports 
value), has a net contribution to total GDP that does not exceed 4%. The import-intensive 
Mexican export model has increased the external constraints of the economy by raising 
the propensity to import to 4.5%, as forecasted by Prebisch (1949: 18-20) in commenting 
the effect of exports of raw materials. With varying intensity, this pattern is repeated 
throughout Latin America (Puyana, 2015a).

3.2. Are There Symptoms of DD?

Of the various effects implicit in the DD models, this article will focus on four 
principal hypotheses: a) a positive relationship between export revenues and state 
income; which results in b) and appreciation of the real exchange rate or increase of the 
relative prices of non-tradables, a result of monetary expansion and public expenditure; 
c) declining national production of tradable goods, agriculture and manufactures not 
in high demand, induced by the real exchange rate revaluation; and d) a reduction 
of exports of tradable goods that are not booming, such as manufactures, due to the 
exchange rate appreciation.
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The variables considered in the DD model are listed below (with the respective 
codification in parenthesis)4:

•	 Oil exports (LPX)
•	 Exports of minerals and metals (LOMX)
•	 Exports of raw materials (LMPX)
•	 Public expenditure (LG)
•	 The share of public expenditure in total GDP (LG_PIB)
•	 The real exchange rate index (Lrxr)
•	 The money supply (LM) (The monetary aggregate M2 was considered)
•	 GDP per capita (LPIBp)
•	 The share of manufacturing production in total GDP (Lmanuf_PIB)
•	 The share of manufacturing exports in total exports (Lmanuf_X)
•	 The share of manufacturing production in total US GDP (Lmanuf_PIBus)

To avoid problems of multicollinearity5, such economic effects were separated 
according to the specification of the following five central equations, which indicate the 
sequential impacts derived from the inflow of capital flows into a country that exports 
natural resources. 

Central equations:
I. LG = f (LPX, LOMX, LMPX)
II. Lrxr = f (LG, LM)
III. Lmanuf_PIB = f (LG_PIB, LM, PIBp, LManuf_PIBus)
IV. Lmanuf_PIB = f (Lrxr, LM, PIBp, LManuf_PIBus)
V. Lmanuf_X = f (Lrxr)

Equation I suggests that there is a medium and long-term positive relationship between 
public spending and the revenues generated by exports of goods in boom for each country. 
For equation II, most of the empirical DD analysis assume that an increase in public 
expenditure and in money supply would stimulate domestic demand beyond the internal 
productive capacity. The resulting excess in the demand of goods is mitigated only through 
a price increase, and the increase in domestic prices in turn ends up appreciating the real 
exchange rate6. Therefore, a negative relation is expected between the real exchange rate, 
public expenditure and money supply.

4 All variables are converted to their natural logarithm to facilitate comparison.
5 Multicollinearity exists when in a multiple regression model, several of the independent variables are 

closely correlated to one another. 
6 In this paper, an increase in the real exchange rate means an appreciation and a reduction of the 

exchange rate means a depreciation of the real exchange rate (rxr = e (P * / P)).
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An increase in government expenditure, which triggers a price increase and an 
appreciation of the real exchange rate, could increase manufacturing imports due to 
high global competition and lower domestic manufacturing output. These effects are 
measured by equations III, IV and V. Equation III shows that the weight of manufacturing 
production in total GDP depends on public expenditure in relation to GDP, money supply, 
GDP per capita of the country in question and, for Mexico alone, also of the United States 
manufacturing production in relation to its GDP, because of the close link between the 
manufacturing structures of the two countries.

Equation IV is similar to equation III, except that, in order to avoid a multicollinearity 
problem by simultaneously incorporating public expenditure in relation to GDP and the 
real exchange rate, the effect of each variable was estimated separately. For this equation, 
a positive relationship is predicted between manufacturing output in relation to GDP and 
the real exchange rate. Lastly, Equation V indicates that an increase in the share of public 
spending as a proportion of GDP, which is manifested as a bonanza effect, generates an 
appreciation of the real exchange rate, which decreases the share of manufacturing exports 
in relation to the total.

The variables mentioned above are obtained in time series, reason for which it became 
necessary to firstly carry out a unit root analysis in order to assess stationarity and the 
integration of each variable. The following unit root tests were used: Augmented Dickey 
Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) and Kwiatkowsky, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS). 
The results of the tests for the variables of the four countries studied conclude that all 
variables present in the study show an integration order I (1), given that most values 
indicated the acceptance of the stationarity of the variables in the first difference7. The 
model A is without trend or intercept, the model B includes intercept and the C includes 
trend and intercept. 

Since the economic series of all the countries follow a process of integration of order 
I (1), it was decided to use Johansen’s cointegration methodology (1988), in order to 
estimate if the economic relations indicated in the five central equations have a long-run 
equilibrium relationship. The first step to estimate such econometric models was to estimate 
an autoregressive vector model (VAR) with the proposed macroeconomic variables in each 
of the five equations, according to the following specification with p lags:

...y y y y vA A At t p t p t1 1 1 2 2n= + + + + +- - -

where y t is a vector that includes all the main variables; n  includes the constant, 
the trend or the respective dummy variables, and v t   is the error term that is distributed 
normally with the mean on zero and constant variance. If there is a linear relationship 

7 In the cases of the unit root tests ADF and PP, the null hypothesis raises the existence of a unit root 
and, therefore, the non-stationarity of the variable. The alternative hypothesis in these two tests 
indicates that the variable in question is stationary. On the other hand, in the KPSS test, the null 
hypothesis implies the stationarity of the variable with respect to the trend, while the alternative 
hypothesis indicates the non-compliance with stationarity.
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between these endogenous variables, according to Granger’s representation theorem 
(1987), the above equation can be represented as an error correction mechanism (ECM):

...y y y y y et t t p t p t p t1 1 2 2n zD D D DC C C= + + + + + +- - - -

Where, ...I A A Ai1 1 2C =- + + + + ,

For  ..., , ...,i p I A A A01 2 ,y p1 0 1 2= = - - -- Y

If initially the variables included in the vector y t  are of an order of integration I (1) 
and the vector v t   is of order of integration I (0), then it is said that the series co-integrate 
and an ECM exists.

Each of the five equations listed above was adapted for each of the countries, taking 
into account the relationship between the variables according to the country structure and 
the respective statistical significance. The following Table 2 summarizes the functional 
relationships for each country.

Table 2: Functional Relationships, Dutch Disease Model for the Countries 
of the Pacific Alliance

Eq
ua

tio
n

Chile Colombia Mexico Peru

I
LG = f (LOMX, 

LMPX)
LG = f (LPX, 

LMPX)
LG = f (LPX, 

LMPX)
LG = f ( LOMX,)

II Lrxr = f (LG) Lrxr = f (LG) Lrxr = f (LG) Lrxr = f (LG)

III
Lmanuf_PIB = 
f (LG_PIB, LM, 

PIBp,)

Lmanuf_PIB = f 
(LG_PIB, PIBp,)

Lmanuf_PIB = f 
(LG_PIB, PIBp, 
LManuf_PIBus)

Lmanuf_PIB = f 
(LG_PIB, PIBp)

IV
Lmanuf_PIB = f 

(Lxrx, LM, PIBp,)
Lmanuf_PIB = f 

(Lxrx, PIBp,)

Lmanuf_PIB = 
f (Lxrx PIBp, 

LManuf_PIBus)

Lmanuf_PIB = f 
(Lxrx, PIBp)

V
Lmanuf_X = f 

(Lrxr)
Lmanuf_X = f 

(Lrxr)
Lmanuf_X = f 

(Lrxr)
Lmanuf_X = f 

(Lrxr)

Source: Authors´ creation.
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The results of the application of the methodology of Johansen (1988) for all the 
proposed relations are presented in the following sections, separated by country. 

3.2.1. Chile

Figure 2 shows the trajectories for the variables used in the study for Chile, while Table 
3 shows its final results. 

Figure 2: Trajectories of Economic Variables for Chile, 1960-2015

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).
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The most important results seen in the previous table are those of Equation III and IV, 
a negative relationship where an increase in government spending and in the exchange 
rate is associated with a decrease in the participation of manufactures in total exports. 
The other equations also receive appropriate regression coefficients from the hypothesis 
expected, but with a less predictable value. 

3.2.2. Colombia

Figure 3 shows the trajectories for the variables utilized in the study for Colombia, 
while Table 4 shows its final results. 

Figure 3: Trajectories of Economic Variables for Colombia

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).
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Similar to Chile, the results of Colombia are stronger for equations III and IV, 
suggesting an inverse relationship between government spending and the exchange 
rate, and the participation in manufactures in GDP. However, differently from Chile, 
Colombia´s strongest relationship is between the income from the sale of oil (LPX) and 
other commodities (LMPX) to government spending (LG). As can be seen in Figure 3, one 
of the reasons of this strong relationship is because all three variables increase throughout 
the entire period of study, in a similar fashion. The differences could be explained by the 
early introduction of the Chilean Stabilization Fund aiming at mitigating the impact of 
price bonanzas by freezing part of the windfall investing abroad and monetizing only the 
amount needed to keep the economy growing at a long term rate that will preserve price 
stability.

3.2.3. Mexico

Figure 4 shows the trajectories for the variables utilized in the study for Mexico, while 
Table 5 shows its final results. 

Figure 4: Trajectories of Variables for Mexico

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).
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For Mexico the most important relationships found are those of Equation V, where the 
appreciation of the exchange rate has a positive relationship with the participation of the 
manufactures in exports, due to the fact that the Mexican Peso revaluation reduces the price 
of imported inputs on which Mexican manufactures and its exports are highly intensive. In 
other words, only for Mexico can one make the strongest case of an appreciation of the real 
exchange rate leading to an increase of manufactures in exports, especially in the period 
1990-2015. 

Amongst middle income large developing countries, Mexican manufactures are one of 
the most integrated in the low value, labour intensive segments of the production process 
of the global value chains. This fact explains the apparent contradictory results of Equation 
V and constitutes another topic worth of further attention in the context of the extractivism 
literature, since Mexico shows intensive decline of manufactures in total GDP, despite 
the formidable growth of exports of manufactures revealing similar structural economic 
impacts as the specialization in raw materials. 

3.2.4. Peru

Figure 5 shows the trajectories for the variables utilized in the study for Peru, while 
Table 6 shows its final results. 

Figure 5: Trajectories of Economic Variables for Peru

Source: Authors´ creation with data from WDI (2016).
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The most significant results for Peru lie in Equation I and IV, where the exports of 
mineral products are positively related to government spending, and the resulting 
appreciation of the exchange rate results in a diminishing participation of manufactures in 
national GDP. Although these are the most significant and strong results, the econometric 
exercise suggests many other weaker effects of Dutch Disease for the countries of the 
Pacific Alliance, as well as effects that vary according to the period under study. 

In the period 1985-2014, in the Chilean economy, the rise in exports of minerals and 
metals stimulated the increase of public spending by approximately 26%, while the upsurge 
in exports of raw materials stimulated it by approximately 39% annually. For the Chilean 
economy, the upturn in exports of minerals and metals stimulated the growth of public 
spending by approximately 56% annual average in the period 1970-20148. 

In the case of Mexico and Colombia, countries with periods of oil bonanza, the 
dependence of public expenditure on the income generated by oil exports and on exports 
of raw materials was considered. The results point to a strong relationship since the 1990s. 
In the case of Colombia, in the period 1994-2014, the increase in oil exports stimulated 
the increase in public spending by approximately 21% a year, while the exports of raw 
materials stimulated the increase in public spending by approximately 30%, by its annual 
average. For Mexico, during the period 1990-2015, oil exports stimulated public spending 
by 26%, while exports of raw materials did so by an annual average of 65%.

The results of Specification II indicate that for the four countries here considered, 
there is a long-run equilibrium relationship between the logarithm of the real exchange 
rate and the logarithm of public expenditure. The increase in public spending stimulated 
the appreciation of the real exchange rate by approximately 55% in Chile (1982-2105), 
24% in Colombia (1988-2015), 26% in Mexico (1982-2015) and 19% in Peru (1996-
2015)9.

The increase in fiscal revenues - as a result of the increase in the foreign exchange 
generated by the bonanzas - through the appreciation of the exchange rate, leads to the 
reduction of the production of the sectors that are not in export boom, such is the case of 
manufacturing production. This effect, which is measured in equation III, indicates that for 
the four nations considered, as discussed above, there seems to be an inverse relationship 
between the logarithm of manufacturing production in total production and the logarithm 
of the share of public expenditure in total GDP.

8 For the case of Peru, the calculated cointegration vector refers to a longer period of time, in contrast 
to the other three countries.

9 For all countries except Peru, an equilibrium relationship has been established between the variables 
from the 1980s to 2015. In the case of Peru, it was possible to make this specification since 1991, that 
is to say from the entry into circulation of the new Sun. However, from 1991 to 1995, the relationship 
between public expenditure and the real exchange rate was not significant, so the model had to be 
considered from 1996.
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Equation III also indicates that per capita GDP and the share of US manufacturing 
production in total GDP have a direct effect on the weight of manufacturing production in 
total production. In the case of Chile, Colombia, and Peru, the decline in manufacturing’s 
share of total production has been more pronounced than in Mexico, so the results 
indicate an inverse relationship with their GDP per capita10. The results of the specification 
IV measure the effect of the appreciation of the real exchange rate on manufacturing 
production: with the exception of Chile11, there is a direct equilibrium relationship between 
both variables. Likewise, the effect of GDP per capita on the percentage of manufacturing 
production in total GDP is measured, which indicates the same type of relationship 
obtained with equation III, direct for the case of Mexico and indirect for the rest of the 
countries. Only in the case of Chile is a long-run equilibrium relationship present between 
manufacturing production and the money supply.

Finally, the effect of the decline in the real exchange rate on exports of non-bonanza 
goods, in this case on the weight of manufacturing exports in total exports, is measured. 
For the four countries, a direct long-term equilibrium relationship is indicated. The results 
indicate that the Mexican economy is the most affected by the exchange appreciation 
derived from the good assets that were considered12.

4. Conclusions

The present article corroborated the presence of various symptoms of the Dutch Disease 
in the four countries. Only four main symptoms were studied: (a) a positive relationship 
between export revenues and state income; which results in b) and appreciation of the 
real exchange rate or increase of the relative prices of non-tradables, a result of monetary 
expansion and public expenditure; c) declining national production of tradable goods not 
in boom, induced by the real revaluation, such as manufactures; and d) a reduction of 
exports of tradable goods that are not booming, such as manufactures, due to the exchange 
rate appreciation. More specifically, the results point to strong negative relations between 
government spending and the participation of manufactures in GDP, as well as between 
these latter and the appreciation of the real exchange rate.  Other symptoms of the Dutch 
Disease are present in the four countries, however at a less significant strength. 

10 The results obtained by Alicia (2015b) also point out to a direct relationship between the share of 
manufacturing in total production with respect to GDP per capita for Mexico, which is indirect for 
Colombia.

11 In the case of Chile, the type of relationship varies, considering all the years for which there is 
information of both variables (1980-2015), the model indicates a direct relationship although this is 
not statistically significant (does not comply with all tests of correct specification) but if the model is 
made from 1986 onwards, the relation is inverse.

12 Such calculations can be obtained by personal request to the authors. Since it was considered more of 
a good in good condition, the effect of DD is greater compared to that indicated in Puyana (2015b), 
although in the case of Chile, a greater effect is expected.
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The results presented here suggest that trade liberalization and the expansion of natural 
resource exports are insufficient to accelerate growth and guarantee labor absorption rates 
adequate to the growth of the economically active population, as well as to achieve the 
growth of the total labor productivity necessary for steady increases in revenues. In this 
context, to propose a pattern of production based on the undervaluation of labor and 
the depredation of natural resources, would entail several economic effects raised in this 
article, which would in turn  deepen the structural problems of the region and lead the 
region farther away from economic, political, social and environmentally sustainable 
development. The present study must be complemented by taking into account important 
economic variables such as income disparities, poverty employment and productivity. 
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Özet
Bu çalışmanın amacı 2002 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme ve beraberinde 

ortaya çıkan yapısal dönüşümün yoksulluk üzerine etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, 
sanayisizleşmenin boyutları tespit edilmeye çalışılırken, sanayisizleşmenin yoksulluk 
bakımından nasıl sonuçlar doğurduğu, karşılıklı etkileşimin hangi kanaldan gerçekleştiği 
tartışılmıştır. Sanayisizleşmenin toplam gelir içinde ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait 
gelir kalemlerinde artış olarak tanımlandığı bu çalışmada, toplam gelir, ticarete-konu-olan, 
ticarete-konu-olmayan ve tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirler olarak üç grup altında 
toplulaştırılmıştır. TÜİK’in 2002-2014 dönemini kapsayan Hanehalkı Bütçe Anketleri 
kullanılarak Ravallion-Huppi ayrıştırma yöntemi ile her bir gelir grubunun yoksulluğa yaptığı 
etkiler tespit edilmiştir. Bulgular, ekonomide sanayisizleşme ile birlikte artan ticarete-konu-
olmayan faaliyetlere ait gelir kalemlerinin sayısındaki artışın yoksulluğa azaltıcı bir etki yarattığı 
yönündedir. Diğer iki gelir kaleminin ise yoksulluğu arttırıcı bir etkiye yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanayisizleşme, Yoksulluk, Türkiye, Ravallion-Huppi Ayrıştırma
JEL Sınıflandırması: O10, O14, I32

De-industrialization and Poverty in Turkey

Abstract
We have witnessed a dramatic transformation in the economic structures of developing 

countries since the beginning of globalisation. The aim of this paper is to examine the extent of de-
industrialisation and its link with poverty.  De-industrialisation in our framework is defined as an 
increase in the number of non-tradable income entities in households’ total income.  In examining, 
we grouped all income entities under three groups, namely tradable income entities, non-tradable 
entities and agricultural income entities. We employed data from TURKSTAT Households Budget 
Survey covering the 2002-2014 period. Then, using the Ravallion-Huppi decomposition method, 
we identify the effects of each income groups on poverty in the economy.  According to our 
examination, an increase in the number of non-tradable income entities, as an indication of de-
industrialisation, helps improving poverty condition in the economy.   

Keywords: De-industrialisation, Poverty, Turkey, Ravallion-Huppi Decomposition
JEL Classification: O10, O14, I32
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1. Giriş

Dünya mali piyasalarındaki genişleyici politikaları terk edilirken, uluslararası likiditeye 
bağımlılığı yüksek gelişmekte olan ülkelerde de uzun soluklu büyüme döneminin sonuna 
gelinmiştir.  2001’de yaşanan büyük bir krizin ardından kapsamlı bir reform dönemine 
giren Türkiye ekonomisinin 2002 sonrasında gösterdiği başarılı büyüme performansında 
uluslararası mali piyasalarında yaşanan likidite bolluğunun oynadığı olumlu rolün inkâr 
edilmesi mümkün değildir.  Bu bakımdan, bugün değişen konjonktürel koşullarda, 
Türkiye’nin büyüme konusunda yaşadığı sıkıntıların ortaya çıkması hiç de sürpriz değildir.   
Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde küreselleşmenin neticesindeki bu imkânlarla 
sağlanan büyüme oranlarında görülen artışların ülkelerin büyüme politikaları ve büyüme 
şekilleri üzerine etkileri olmuştur.  Ülkelerin ekonomik yapılarında dönüşüme neden olan 
gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki yeni büyüme politikaları daha çok uluslararası 
mali kaynak kullanımını körükleyerek, sanayisizleşme olarak karşımıza çıkmıştır (Dasgupta 
ve Singh, 2006; Rodrik, 2016).

Genel olarak sanayisizleşme, ekonomideki ağırlığın sanayiden inşaat ve hizmetler 
gibi ticarete-konu-olmayan ve ülkenin döviz kazanma kabiliyetini geliştirmeyen iktisadi 
faaliyetlere doğru kayması şeklinde tarif edilmektedir. İstihdamın ana kaynağının 
sanayiden hizmetlere kayması bir ülkedeki sanayisizleşmenin önemli bir göstergesini 
oluşturmaktadır.  Sanayinin aksine, döviz tüketimini göreli olarak arttıran bu yapısal 
dönüşüm ülkelerin dış mali kaynak bağımlılığının artmasına yol açmış, uluslararası 
piyasalardaki likidite durumuna çok daha fazla duyarlı hale gelmelerine neden olmuştur. 
Aynı zamanda uluslararası rekabetin zorlamalarının sanayi faaliyetler üzerinde yarattığı 
kısıtlayıcı etkilerde kaçınabilmenin yolu olarak görülen hizmetlere yöneliş, siyasi karar 
alıcıların uygulayacakları popülist politikaların da önemli bir aracı haline gelmiştir.  Dahası 
büyümenin giderek hizmetler gibi ticarete-konu-olmayan faaliyetler üzerinden elde edilmeye 
başlanması, uluslararası rekabet koşullarının dikte ettiği gelir ve bölüşüm tercihlerinin 
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aksine, iç kamuoyunun onayını alacak ve siyasi karar alıcılarının siyasi çıkarlarına uygun 
sonuçlar verecek birtakım gelir ve bölüşüm politikalarının uygulanabilmesine de imkân 
sağlamaktadır.  Özellikle Türkiye gibi uluslararası mukayeselerde yoksulluk oranının çok 
yüksek olduğu ülkelerde siyasi karar alıcılar için izlenecek gelir ve bölüşüm politikalarının 
yoksulluk giderici etkisinin olması son derecede önemli hale gelmektedir.1

Bu çalışmanın amacı 2002 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme ve 
beraberinde ortaya çıkan yapısal dönüşümün yoksulluk üzerine etkilerini incelemektir.  
Özellikle bu süre zarfında yaşanan sanayisizleşmenin boyutları tespit edilmeye çalışılırken, 
aynı zamanda sanayisizleşmenin yoksulluk bakımından nasıl sonuçlar doğurduğu, 
karşılıklı etkileşimin hangi kanaldan gerçekleştiği tartışılmaktadır. Bu ortaya konulan 
amaçlar mevcut makale kapsamında başlıca altı bölümde incelenmektedir. İlk bölümde 
günümüzde gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde ortaya çıkan erken sanayileşme eğilimi 
ve bunu doğuran nedenler üzerinde durmuştur. İkinci bölümde erken sanayisizleşme ile 
gelir dağılımı ve yoksulluk arasındaki ilişki tartışılmıştır.  Üçüncü bölüm, Türkiye’deki 
sanayisizleşme, gelir dağılımı ve yoksulluk bakımından mevcut durumun incelenmesine 
ayrılmıştır. Sektörel yönelimlerdeki değişim ile yoksulluk ilişkisi ise dördüncü 
bölümün konusunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu bölümde, sanayisizleşmenin 
yoksulluk üzerine etki etme mekanizması tanımlanmaktadır.  Beşinci bölüm Türkiye’de 
sanayisizleşme-yoksulluk ilişkisinin ampirik olarak incelenmesine ayrılmıştır.  Nihayet son 
bölümde bu ampirik incelemeden elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

2. Erken Sanayisizleşme

Dünya ekonomisinde meydana gelen kurumsal değişimler ülkelerin ekonomilerinde 
kaçınılmaz birtakım dönüşümlere yol açmaktadır.  Bunun son örneği son yıllarda 
yaşadığımız “küreselleşme” ve bunun neticesinde çeşitli ülke ekonomilerinde meydana 
gelen “sanayisizleşme” eğilimleridir (Rodrik, 2016).

1980’li yılların başında yaygınlık kazanan küreselleşmenin ilk etabında “ticari 
liberalleşme” yoluyla ülkelerin mal piyasalarının dünya ekonomisi ile bütünleşmesi ve bu 
piyasaların uluslararası rekabete açılması sağlanmıştır.  Ardından 1990’lı yıllarda “finansal 
liberalleşme” ile uygulanmaya konulan küreselleşmenin ikinci aşamasıyla, sermaye 
hareketlerine serbesti getirilerek iktisadi birimlerin uluslararası mali kaynaklara erişim 
kolaylaştırılmıştır (McKinnon, 1991). Günümüz dünyasında birçok ülke küreselleşmeyi 
mal ve sermaye piyasalarını dünya ile entegre ederek yaşamaktadır.

Elbette uluslararası düzeyde yaşanan bu kurumsal dönüşüm ülke ekonomilerinin 
de yapısal manada dönüşümüne yol açmıştır.  Üretim sürecinin uluslararasılaşması 
ve “değer zincirinin” tek bir ülke sınırlarının dışına çıkması bu dönüşümün en bariz 
tetikleyicilerindendir.

1 OECD ülkeleri içinde İsrail ve ABD’den sonra yoksulluk oranı en kötü üçüncü ülkesi Türkiye’dir 
(OECD, 2016).
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Bu dönüşümün ilk emareleri gelişmiş piyasa ekonomileri üzerinde görülmüş ve ortaya 
çıkan yeni değer zincirinin fiziki üretim ayağı bu ülkelerden ağırlıklı olarak Güneydoğu 
Asya’daki gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Gelişmiş ekonomilerdeki sanayi 
faaliyetleri azalırken, Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelerde sanayi faaliyetleri artmış 
ve bu ülkeler sanayileşmede giderek daha ileri safhalara gelmişlerdir. Gelişmiş piyasa 
ekonomilerinde yaşanan bu dönüşüm literatürde “sanayisizleşme” olarak bilinmektedir.  
Bu durum, bir bakıma Kaldor’un 1960’lardaki öngörüleri ile uyumlu bir dönüşümdür 
ve birçok batılı gelişmiş piyasa ekonomisinde yaşanan bir olgudur (Kaldor, 1966; 
Bernard vd., 2017).  Buna göre iktisadi gelişim sürecinin başlarında ülkelerin tarımdan 
sanayiye doğru kayış göstermesi bu ülke ekonomilerindeki gelişmelere ciddi bir ivme 
kazandırırken, bu yapısal dönüşüm ekonomik büyümeye motor görevi görmüştür. Bu 
sebeple sanayileşme hızlı büyümek isteyen ülkelerin izleyecekleri bir yol olarak, II. Dünya 
Savaşı sonrasında birçok gelişmekte olan ülkeye önerilmiştir.  Kaldor’a göre sanayide belli 
bir olgunluğa erişildikten sonra bollaşan imalat sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş 
ve emeğin marjinal verimliliğinde yaşanan azalmaların yol açtığı kar hadlerinde azalma, 
ekonomide sanayiden hizmetlere doğru kayışa yol açacaktır.  Günümüzde birçok gelişmiş 
piyasa ekonomisinde “sanayisizleşme” adı altında yaşanan bu gelişmeler, teorik olarak 
beklediğimiz hizmetlere doğru yöneliştir (Saegar, 1997). 

Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde de benzer bir eğilim görülmeye başlamıştır.  
Daha tam manasıyla sanayileşmelerini tamamlayamadan, bu ülkelerin de imalat sanayinden 
hizmetlere doğru yönelmeye başlamışlardır ve bu süreç “erken sanayisizleşme” olarak 
nitelendirilmektedir (Dasgupta ve Singh, 2006; Palma, 2014; Rodrik, 2016).  Gelişmiş 
ekonomilerde kişi başına gelirin $10,000-$15,000 seviyelerine ulaştıktan sonra başlayan bu 
dönüşümün, gelişmekte olan ülkelerde $3,000-$4,000 aralığında gerçekleştiği görülmüştür 
(Rowthorn ve Ramaswamy 1997; Castillo ve Neto, 2016).  Özellikle Latin Amerika ve 
Afrika’daki birçok ekonomide bu eğilimin yaşandığı anlaşılmaktadır (Dasgupta ve Singh, 
2006; Cruz, 2015; Salama, 2012).  Güneydoğu Asya’daki ülkelerin büyük çoğunluğu ise, 
böyle bir yapısal dönüşüm göstermeden, sanayileşmeye devam etmektedirler.

“Erken sanayisizleşme” genel olarak üretkenlik kayıpları, yapısal işsizlik sorunları, 
düşük talep ve düşük büyüme oranlarına neden olmaktadır (Rowthorn ve Ramaswamy, 
1997).  Bunlara ek olarak erken sanayisizleşmenin gelir dağılımında bozulmalara neden 
olduğunu düşünmek de mümkündür.  Teorik manada Stolper-Samuelson teoremi 
uyarınca, ticari serbestleşme neticesinde dışa açılan sektörlerde ortaya çıkan uluslararası 
rekabet bu sektörlerde istihdam edilen vasıfsız emeğin nispi fiyatlarında azalmaya yol 
açacak ve bu durum özellikle dış rekabete maruz kalmayan hizmetler kesimi gibi sektörler 
ile dışa açık sektörler arasında eşitsizliğin artmasına neden olabilecektir.  Buna ek olarak 
iktisadi faaliyetlerin ağırlığının erkenden sanayi faaliyetlerden hizmetlere kaymasıyla, 
bu sektörde istihdam edilen vasıfsız emeğin ucuzlaması beklenebilir.  Özellikle emeğin 
vasfı konusunda son derece heterojen bir yapıya sahip olan hizmet sektöründe böyle bir 
durum, grup içi eşitsizliklerin de artmasına yol açacaktır (Suryahadi vd., 2009; Samy ve 
Daudelin, 2013).
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3. Erken Sanayisizleşme, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Sanayisizleşmenin gelir dağılımı etkisi çok uzun yıllardır dikkat çeken ve daha çok 
ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçlar üzerine kurulu bir literatür olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Bir yapısal dönüşüm olarak sanayisizleşmenin yoksulluk etkisi ise gelir 
dağılımı üzerinden ortaya çıkan dolaylı bir etki olarak incelenmiştir.  Önceleri tarımdan 
sanayi sektörüne doğru yönelişin gelir dağılımı etkileri üzerinde durulurken, artık 
günümüzde gelişmekte olan ülkelerde görülen ve sanayileşmeyi by-pass ederek, doğrudan 
tarımdan hizmetlere yönelişin doğurduğu gelir dağılımı sorunları üzerinde durulmaktadır 
(Cruz, 2015; Qamar, 2015; Samy, 2014; Suryahadi vd., 2009).  Son zamanlarda ortaya çıkan 
önemli bir literatür de büyümenin yoksulluğu arttırıcı veya azaltıcı etkisinin büyümenin 
niteliğine olduğu kadar, bu büyümenin gerçekleştiği iktisadi sistemde gelirin ne kadar 
iyi dağıtıldığına da bağlı olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin gelişmekte olan ülkeler 
üzerine yapılan ampirik incelemeler, gelirin iyi dağıldığı ekonomilerde büyümenin 
yoksulluğu azaltıcı yöndeki etkisinin çok daha güçlü olarak ortaya çıktığını göstermektedir 
(Ravallion, 2004). 

Son yıllarda çeşitli ülkeler için yapılan ampirik çalışmalar sanayisizleşme ve gelir 
dağılımını ilişkisini incelerken, bu ilişkiyi Kuznets Hipotezi ekseninde kurgulamışlardır.  Bu 
hipoteze göre, gelişmenin ilk aşamalarında tarımdan sanayi sektörüne üretim faktörlerinin 
geçişi gerçekleşmekte ve bu da bir süre için ekonomide ikili (dual) bir yapının oluşmasıyla 
sonuçlanmaktadır (Lewis, 1954). Daha geleneksel ve kırsal bir nitelik gösteren tarım 
ile daha modern ve kentlerde yoğunlaşan sanayi faaliyetleri bu yapının iki temel taşını 
oluşturmaktadır.  Özellikle bu hipoteze göre daha önceleri tarımda istihdam edilen üretim 
faktörlerinin daha yüksek ücret ve getiri elde edebilmek için kentlere ve dolayısıyla sanayi 
faaliyetlerine yöneleceği öngörülmektedir.  Tarımdan sanayiye doğru gerçekleşen bu “göç” 
tarımdaki gelirlere göre sanayiden daha fazla gelirler elde edilmesine imkan verirken, 
sanayi sektörü içinde vasıflı/vasıfsız işgücünün nispi ücretleri arasındaki farkında yüksek 
olmasına neden olmaktadır.  Zira bu durum sanayileşmenin ilk aşamasındaki temel 
motivasyonlarından birini oluşturmaktadır.  Bu farklılık neticede iktisadi gelişmenin 
ilk aşamalarında sanayi içindeki gelir eşitsizliklerinin yüksek olmasına ve bu nedenle 
ekonomi çapında gelir dağılımında bozulmalara neden olacaktır.  Ancak zamanla sanayi 
faaliyetlerinin artışı ile bu sektörde gerçekleşen sermaye birikimi getirilerin düşmesine, 
vasıflı ve vasıfsız işgücünün ücretlerinin birbirine yakınlaşmasına neden olacaktır.  Bu 
da üretim faktörlerinin gelirleri arasındaki farkı azaltırken, sektör içinde ve ekonomi 
genelinde gelir eşitsizliğinin azalmasına yol açacaktır.

Hala literatürde tartışmalı olan bu hipotez birçok ülke özelinde ampirik olarak 
sınanmış, lehte ve aleyhte sonuçlar bulunmuştur. Ancak bu hipotezin öngörüleri bugün 
gelişmekte olan ülkelerde baş gösteren (erken) sanayisizleşme ile sanayiden ve/veya 
tarımdan doğrudan hizmetlere yönelişin neden olabileceği gelir dağılımı ve yoksulluk 
etkilerinin ön görülebilmesinde de faydalı ipuçları sunabilmektedir. Özellikle tam 
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manasıyla sanayileşemeden ve dolayısıyla tarımın genel ekonomi içindeki öneminin 
devam ettiği ülkelerde de Kuznets’in öngörülerinin benzer şekilde tarımdan hizmetlere 
doğru bir yöneliğin baş göstermesiyle yaşanması mümkündür.  Özellikle uluslararası 
rekabet nedeniyle baskı altında olan sanayi faaliyetlerinin yeterince genişleyememesi, 
tarımda açığa çıkan emeğinde sanayi yerine giderek daha büyük oranlarda hizmet 
sektöründe istihdam edilebilmesine yol açmaktadır.  Bu durum sanayinin tarımdan açığa 
çıkan özellikle vasıfsız emeği istihdam etme fonksiyonunun hizmetler sektörünce ikame 
edilmesi olarak düşünülebilir.

(Erken) sanayisizleşme sanayi sektörü içinde vasıflı ve vasıfsız ücretler arasındaki 
farkın yeterince düşmeden hizmetler yöneliş olarak tanımlandığında, gelir dağılımın 
Kuznets’in öngördüğü düzeyde düşmesi mümkün olmayacaktır.  Hatta tarımdan kopan 
vasıfsız emeğin hizmetlerde istihdam edilmeye başlanması, bu sektör içindeki vasıflı 
ve vasıfsız emek ile diğer üretim faktörlerinin getirileri arasında da farkın açılmasına 
neden olabilecektir.  Bilhassa sanayiye göre çok daha heterojen bir yapıya sahip hizmetler 
sektöründe bu fark çok daha fazla olabilecektir.  Ancak bilinmesi gereken önemli bir husus 
da, tarımda düşen gelirlere rağmen, sanayide istihdam edilemeyen vasıfsız işgücünün 
hizmetler sektöründe istihdam edilebilmesi genel anlamda ekonomideki gelirlerin 
artmasına imkân sağlayacağıdır.

Konuya sanayiden hizmetlere geçiş açısından bakıldığında da, Kuznets Hipotezi’nin 
öngörüleri çok fazla değişmeyecektir.  Özellikle sanayisizleşme ile vasıflı/vasıfsız işgücü 
ücretleri arsındaki farkın yeterince düşmeden, vasıfsız işgücünün ve sermayenin hizmetlere 
yönelişi söz konusu olacaktır.  Bu durum işgücünün hizmetler sektöründe çok daha düşük 
düzeyde istihdam edilmesine ve bu sektörel manada da eşitsizliğin artmasına yol açacaktır.  
Ayrıca hizmet sektörü içinde yüksek vasıf gerektiren işlerden elde edilen gelirlerle de farkın 
giderek açılacaktır.  Sermaye açısından ise, hizmetler sektörünün sağlayacağı getirilerin 
sanayiden çok daha yüksek olması sektörler arası eşitsizliğin artışına katkı yapacaktır.  Yine 
hizmet sektörü içinde bu sermayenin kullanıldığı iktisadi faaliyetlerin heterojen olması 
ve farklı getiri imkânları sunması nedeniyle sektör içi sermaye getirilerinde farklılıkların 
yaşanmasına neden olacaktır. 

Globalleşmenin sınırları içinde uluslararası rekabete maruz kalmış gelişmekte olan 
ülkelerde, sanayi faaliyetlerindeki bir artış emek ve sermaye gelirlerinde iyileşmelere 
imkân vermediği gibi, farklı vasıflardaki işgücüne verilen ücretler arasındaki farkında 
korunmasına ya da artmasına yol açmaktadır.  Uluslararası rekabet koşulların değişmediği 
sanayi faaliyetlerdeki artış ise, sektör içindeki eşitsizliklerin giderilemeden artmasına 
yol açabilecektir.  Hatta zaman zaman ülkelerin içine düştükleri makroekonomik 
sıkıntılar sebebiyle başvurdukları kur ayarlamaları, bu ülkelerin uluslararası rekabetteki 
durumunda iyileşmelere yol açarken, emek ve sermaye arasındaki gelir uçurumunun da 
genişlemesine neden olmaktadır.  Dahası yapılan kur ayarlamaları sektörler arasındaki 
gelir farklarına da etki etmekte, sanayi malı üretiminin getirisi düşerken, her türlü 
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uluslararası rekabetten izole olmuş hizmet sektörü ürünlerinden elde edilen kazançların 
artmasına yol açmaktadır.

Uluslararası rekabet baskısı altında olan sanayi sektöründe vasıflı ve vasıfsız işgücünün 
ücretleri arasındaki farkın yeterince düşmemesinin arkasında yatan bir neden de üretim 
teknolojilerinde hızla meydana gelen gelişmelerdir.  Bu rekabet artışı doğrudan sektörün 
büyüklüğünü etkilerken, sanayinin istihdam yaratma (özellikle vasıfsız işgücü için) 
kabiliyetini de azaltmaktadır.  Giderek sanayi üretiminde vasıfsız işgücü kullanımı azalırken, 
tarımdan kopan vasıfsız emeğin sanayide istihdam edilmesi zorlaşmaktadır. Ülke özelinde 
işgücü piyasalarında olan birtakım yapısal katılıklar da bu eğilimin daha da güçlenmesine 
ve sanayinin vasıfsız işgücü istihdam kabiliyetinin azalmasına neden olmaktadır.  Bu 
durum vasıfsız işgücü ücretlerinin sanayi de yeterince düşmesinin önüne geçmekte; ancak 
vasıflı işgücü ücretlerindeki artış nedeniyle de aralarından farkın genişlemesine neden 
olmaktadır.  Dahası hem tarımdan, hem de sanayiden vasıfsız işgücünün açığa çıkması söz 
konusu olmaktadır.

Hızla gerçekleşen teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin bu etkisiyle tarımdan 
kopan vasıfsız emeğin, uluslararası rekabetin baskısında olmayan hizmet sektörüne 
kayması neredeyse kaçınılmazdır.  Bu özelliği ile hizmet sektörü, küreselleşme ve teknolojik 
gelişmenin sanayi sektöründe neden olduğu işsizlik ve refah kayıplarını, tarım ve sanayiden 
kopan vasıfsız işgücünün istihdam edilmesi yoluyla telafi edebilmektedir.  Bu nedenle de, 
siyasi otoriteler hizmet sektörünü canlı tutma ve sürekli büyümesi için özel çaba harcarlar. 
Hatta bu kayma hizmetlerdeki vasıfsız emek ücretlerinin sanayidekilerden çok daha düşük 
olmasına rağmen gerçekleşmekte ve bu da iki sektördeki gelirler bakımından eşitsizliğe 
neden olmaktadır. Ayrıca hizmet sektörünün heterojen yapısı gereği, sektör içindeki ücret 
farklılıklarının da yüksek çıkması son derecede mümkündür.

4. Türkiye’de Sanayisizleşme, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Türkiye’deki sanayisizleşme tartışmaları ticari serbestleşmenin başladığı 1980’li yılların 
başından beri kamuoyunun gündemindedir.  1983 yılı itibarıyla dışa açılmaya başlayan 
Türkiye, aşamalı bir şekilde izlediği yapısal reformlarla mal piyasalarını uluslararası 
rekabete açmış ve bu rekabete dayanmayan sanayi işletmelerinin tasfiyesinin önünü 
açmıştır.  Dünya ekonomisi ile bütünleşme süreci 32 numaralı kararnameyle bir ileri 
aşamaya geçmiş ve sermaye piyasaların da dışarıya açılmasının önü açılmıştır. Ülkenin 
borçlanma kapasitesinin artmasına yol açan bu gelişme, ülke içindeki nispi fiyat yapısındaki 
bozulmaların neticesinde yerli sanayi üretiminin cazibesini yitirmesine ve bu şekilde 
ithalatın artmasıyla sonuçlanmıştır.  Ülke içindeki nispi fiyatların uzun süre yerli üretimin 
aleyhine seyretmesi durumunda, kolay ve ucuz yabancı mali kaynak kullanma belli ölçüde 
yerli sanayinin tasfiye olmasına yol açmıştır.



43

Türkiye’de Sanayisizleşme ve Yoksulluk

Tablo 1: Başlıca Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Sanayisizleşme Eğilimi

İmalat ve genel ekonominin büyüme oranları arasındaki fark (%)

1970-1980 1980-1993 1993-2003 2004-2017

ASYA
Çin 5.3 1.5 1.9 --
Hindistan 1.2 1.1 0.8 0.8
Endonezya 6.8 6.0 1.7 -0.9
Güney Kore 7.6 3.2 1.7 1.6
Malezya 3.8 4.1 1.4 -0.6
Pakistan 0.5 1.3 0.9 1.1
Filipinler 0.1 -0.6 -0.3 -0.1
Sri Lanka -2.2 2.7 1.1 -0.2
Tayland 3.4 2.6 2.1 -0.4
LATİN AMERİKA
Arjantin -1.2 -0.4 -1.2 -0.6
Bolivya 1.5 - -0.1 -0.1
Brezilya 0.9 -1.9 -0.3 -1.9
Şili -2.6 -0.7 -1.6 -1.9
Kolombiya 0.4 -0.2 -4.3 -1.7
Ekvator 1.0 -2.1 -0.6 -1.0
Meksika 0.7 0.5 0.1 -0.5
Peru - - -0.6 -1.4
Venezuela 2.2 -08 -1.1 -2.5*
TÜRKİYE 1.3 1.5 1.5 -0.1

Kaynak: Asya ve Latin Amerika ülkelerine ait 1970-2003 dönemine ait veriler Dasgupta and Singh 
(2006)’dan alınmıştır. Kalan 2004-2017 arası verileri ise World Bank Work Development Indicators’dan 
elde edilmiştir. Türkiye verileri ise Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2017’den temin edilmiştir. 

* World Bank World Development Indicators’da mümkün olan 11 yıla ait (2004-2014) verileri 
kullanılarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de yaşanılan bu gelişmeler globalleşmenin etkisi altındaki bazı diğer gelişmekte 
olan ülkelerde de yaşanmış ve “erken” sanayisizleşme sürecine girmelerine neden olmuştur.  
Tablo 1’de 1970-2003 arasında Türkiye ve farklı iki ülke grubunda görülen sanayileşme veya 
sanayisizleşme eğilimleri gösterilmektedir.  Tablo 1’deki her bir sütunda her bir ekonominin 
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imalat sektöründeki büyüme oranının genel ekonomik büyümeden farkları yer almaktadır.  
Bu rakamların pozitif olması imalat sektörünün genel ekonomiden (dolayısıyla diğer 
sektörlerden) çok daha hızlı büyüdüğünü ve nispi olarak o ekonomide sanayileşmenin 
devam ettiğini göstermektedir.  Aynı şekilde hesaplanan rakamların negatif olması ise, 
imalat sektöründeki büyümenin ekonomi genelinden daha yavaş olduğu ve dolayısıyla 
diğer sektörlerin imalata göre çok daha hızlı büyüdüğüne delalet etmektedir.  Bu değerin 
negatif olması sanayisizleşme sürecine girildiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. 

Tablo 1’deki yer alan 1970-2003 arasındaki 33 yıllık dönem ise, kendi içinde üş ayrı alt 
döneme ayrılmıştır.  Bunlardan 1970-1980 dönemi, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde 
ithal ikamesi sanayileşme politikaların izlendiği bir dönemdir. Tablo 1’de hesaplanmış 
olan büyüme oranları farklı Asya ve Latin Amerika’da ele alınan gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda pozitif bir eğilim göstermektedir.  Sanayileşmenin bu ülkelerde gerçekleştiğinin 
bir göstergesi olan bu durum, küreselleşmenin etkilerinin baş gösterdiği 1980-1993 
döneminde, Latin Amerika ülkelerinde negatife dönmüş ve bu şekilde sanayisizleşmenin 
ilk emareleri oluşmaya başlamıştır.  Aynı dönemde Asya ülkelerinde ise bu fark pozitif 
olmaya devam ederek, sanayileşmenin bu bölgede devam ettiğini göstermektedir.  Sermaye 
hesaplarındaki serbestleşmeyle küreselleşmenin bir ileri safhasına geçen Latin Amerika 
ülkelerinin çoğunda bu fark 1993-2003 döneminde artarak negatif olmaya devam etmiş, 
Asya ülkelerin de ise pozitif kalmıştır.  Diğer bir deyişle 1993-2003 döneminde Asya 
Ülkelerinde sanayileşme büyük orandan devam etmiştir.

Küreselleşmenin etkilerinin doruğa çıktığı 2004-2017 döneminde ise Asya ve Latin 
Amerika ülkelerindeki sanayileşme pratiğinde çarpıcı değişiklikler yaşanmıştır. Tablo 1’de 
de görüldüğü üzere, Asya ülkelerinin birçoğunda da sanayisizleşme eğilimi ortaya çıkarken, 
Latin Amerika ülkelerinde bir önceki dönemlerdeki sanayisizleşme eğilimleri bu dönemde 
de devam etmiştir. Türkiye’de de aynı dönemde sanayisizleşme eğilimi baş göstermiştir.

Grafik 1: İmalat Sektörünün Toplam İstihdam İçindeki Payı
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Grafik 2: İmalat Sektörü İstihdamının Payının Kişi Başı Gelire Göre Seyri

Sanayisizleşme göstergesi olarak literatürde kullanılan bir başka gösterge de imalat 
sektörünün toplam istihdam içindeki payı ve bunun kişi başına gelire göre zaman içinde 
gösterdiği eğilimdir.  Grafik 1’de imalat sektörünün yıllara göre toplam istihdam içindeki 
payı görülmekte ve bu payın 2010’da maksimuma ulaşarak, sonrasında düşüşe geçtiği 
anlaşılmaktadır. Bu durum, Tablo 1’de elde edilen sonuçlarla uyumludur.  Öte yandan 
literatürde sanayisizleşmenin erken olup olmadığı da bir başka tartışma konusudur. 
Bu tartışma uyarınca kişi başı gelirin $10,000-$15,000 aralığına ulaşmasının ardından 
başlaması beklenilen sanayisizleşmenin $3,000-$4,000 aralığında bir gelire ulaşıldıktan 
sonra başlaması sanayisizleşmenin erken başlaması olarak yorumlanmaktadır.  Bu amaçla 
oluşturduğumuz Grafik 2’de imalat sektörünün toplam istihdam içindeki payının kişi başı 
gelire göre hala yükselişte olduğu anlaşılmaktadır.  Bu da bizi Türkiye ekonomisinde bir 
sanayisizleşme eğiliminin başladığı sonucuna götürürken, bu eğilimin beklenildiği gibi 
erken başlamadığını göstermektedir.

Bu süreç içinde gelir dağılımı bakımından görülen gelişmeler de dikkat çekicidir.  
TÜİK’den elde edilen mevcut verilerden yola çıkarak 2002-2014 dönemi için hesapladığımız 
Gini katsayıları Grafik 3’te raporlanmaktadır.  2002-2006 döneminde Türkiye ekonomisinde 
Gini katsayılarının gözle görülür bir düşüş sergilediği ve gelir dağılımında ciddi manada 
iyileşmelerin olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak bu dönemin ardından gelir dağılımında 
benzer boyutta bir iyileşme eğilimine rastlanmamakta, Gini katsayısı yatay dalgalanmalar 
göstermektedir.
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Grafik 3: Gelir Dağılımı (Gini Katsayısı)

Kuznets’in öngörülerini Türkiye için test edebilecek uzunlukta uzun gelir dağılımı 
verilerine sahip olmamakla birlikte, 2002-2006 döneminde ortaya çıkan güçlü büyüme 
ve devam eden sanayileşme eğiliminin ekonomik büyümede çekici gücü oluşturması, bir 
ölçüde gelir dağılımındaki iyileşmelerin nedeni olarak kabul edilebilir.  Keza 2006 sonrası 
dönemde zaman zaman erişilen yüksek büyüme oranlarına rağmen, yaşanmaya başlanan 
sanayisizleşme ile birlikte gelir dağılımında ilk dönemde olduğu gibi bir iyileşmenin 
olmaması dikkat çekicidir.

Türkiye ekonomisinde 2002-2017 dönemindeki gelişmeleri yoksulluk bakımından 
değerlendirdiğimizde, yoksulluk oranında gelişmeler bizleri Grafik 4’teki gibi bir görüntüyle 
karşı karşıya bırakmaktadır.  TÜİK tarafından iki farklı veri kaynağı kullanılarak hesaplanmış 
olan bu oranların 2005 sonrasında bir kesinti göstermesi resmi olarak ilan edilen yoksulluk 
oranlarının dayandığı veri kaynağındaki değişmeden dolayıdır. 2002-2009 dönemi 
için Hanehalkları Bütçe Anketlerinden elde edilen verileri kullanan TÜİK, 2006 sonrası 
için Gelir ve Yaşam Koşulları Anketlerinden elde edilen verileri kullanmaya başlamıştır.  
İki serinin ortak yılları (2006-2009) için hesaplanan yoksulluk oranında büyüklük 
bakımından farklılıklar olsa da, eğilim benzerdir.  Buna göre yoksulluk oranının 2002-
2006 döneminde hızlı bir şekilde azaldığı görülmektedir. 2006 sonrasında yoksulluk oranı 
azalsa da, bu azalmanın boyutu önceki dönemde görülen miktarlarda gerçekleşmemiştir.  
Dikkat edilirse, ekonominin çok büyük oranlarda daralttığı 2008-2009 yılları arasında 
GSYİH’deki büyüme oranı -% 4.5 civarında gerçekleşmiştir) yoksulluk oranının da sınırlı 
oranda arttığı görülmüştür.  Bu dönemin ardından 2010 ve 2011 yıllarından %9 civarında 
gerçekleşen büyüme ile birlikte yoksulluk oranında da azalmaların görülmesi bir diğer 
dikkat çekici gözlemdir.  Bu yılları takip eden yıllarda büyüme oranlarının düşmesine 
rağmen yoksulluğu hala düşüş göstermesi de dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
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Grafik 4: Yoksulluk Oranı (%)

Tüm bu gelişmelere rağmen, OECD ülkeleri arasında Türkiye, ABD ve İsrail’den 
sonra yoksulluk oranı en kötü ülkelerden biri olmaktan kurtulamamıştır (OECD, 2016).  
Özellikle 2000’li yılların başlarında yaşanan yüksek büyüme oranlarına rağmen ortaya 
çıkan bu sonuç, ister istemez büyümenin yoksulluk üzerine etkilerinin sorgulanmasına 
neden olmaktadır.  Yapısal olarak sanayiden hizmetlere yönelişin hız kazandığı 2000’li 
yılların ikinci yarısında bu sektörel dönüşünün bir motivasyon kaynağı olarak, yoksulluk 
üzerine yapmış olduğu etkinin incelenmesi de ciddi bir merak konusu olmuştur.

5. Sektörel Yönelimlerdeki Dönüşüm ve Yoksulluk İlişkisi

Sektörel dönüşümün yoksulluk üzerine etkisi dolaylı bir ilişkiye işaret etmekte ve 
büyüme ve gelir dağılımı bu dolaylı ilişkide ortaya çıkan etkiyi güçlendirmekte veya 
zayıflatmaktadır.  Teorik olarak literatür bu karşılıklı ilişkinin niteliği konusunda pek bir şey 
söylemese de, konu Kuznets Hipotezi’nde olduğu gibi daha çok ampirik incelemelerin bir 
konusu olarak kalmaktadır.  Literatürdeki mevcut çalışmalar yüksek ekonomik büyümenin 
yoksulluk azaltıcı etkisine vurgu yaparken, gelir dağılımın daha iyi olduğu durumlarda bu 
etkinin çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmakta olduğuna işaret etmektedir (Ravallion, 
1997 ve 2004).

Bu çalışmaya konu teşkil eden sektöre dönüşüm ile ekonomide mevcut sektörlerden 
birinin diğerlerine göre daha hızlı büyüyerek, oransal manada daha baskın bir hale 
gelmesi kastedilmektedir. Sanayiden uzaklaşıp, üretimde ağırlığın giderek daha fazla 
hizmetlere kayması neticesinde, ekonomide oluşturulan toplam gelirler içinde de hizmet 
faaliyetlerinin payının artması kaçınılmazdır.  Dolayısıyla sanayisizleşme sürecinde 
sanayi faaliyetlerden elde edilen gelirde azalma ile birlikte hizmetlerden elde edilen 
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gelirlerde bir artış görülmesi beklenmelidir.  Böyle bir dönüşümün yoksulluk üzerine 
etkisi ise, buradaki ampirik incelememizin konusudur.  Türkiye özelinde araştırdığımız 
bu konu, ele alınan her bir sektörde yaratılan gelirlerdeki değişimin yoksulluğa etkisi 
ile bu gelir gruplarını teşkil eden her bir gelir kalemi arasındaki dağılımın yoksulluğa 
etkilerinin tespit edilmesini gerekli kılmaktadır.  Bu itibarla mevcut çalışmada ele alınan 
yoksulluk hesaplamalarımız literatürde yaygın olarak kullanılan hesaplamalardan önemli 
farklılıklar içermektedir.  Öncelikle literatürde ele alındığı şekliyle farklı kaynaklardan 
gelir elde eden bir hanehalkının ve/veya ferdin yoksulluğu ile ilgilenilmemektedir.  
Bunun yerine kaynaklarına göre farklılaşan gelir gruplarının hipotetik yoksulluk oranları 
hesaplanmaktadır.  Yoksulluk oranlarının hesaplanmasında tüm gelirleri bir arada ele 
alarak tespit edilen bir göreli yoksulluk sınırı kullanılmaktadır.  Böylece herhangi bir gelir 
grubundaki gelirlerin bu göreli yoksulluk sınırına göre konumları tespit edilerek, sınırın 
altında kalan gelirlerin sayısı o gelir grubunun yoksulluk oranı olarak hesaplanabilmektedir.  
Bu durum, alışılagelinen yoksulluk tanımına uymamakla birlikte, belli bir gelir grubundaki 
gelirlerin düzeyi ve hipotetik olarak sadece bu düzeyde gelirlerin elde edilmesinin bizi 
yoksul bırakma ihtimalini tespit edebilmek bakımından bir işleve sahiptir.  Elbette bu 
hesaplamaya göre yoksulluk sınırının altında düzeylerde bir gelir elde eden bir ferdin elde 
edebileceği diğer gruplardan gelirlerle yoksulluk sınırının üstünde olması son derecede 
mümkündür.  Ancak buradaki amacımız farklı gelir gruplarındaki gelirlerin, özellikle 
de yoksulluk sınırının altında kalan kısmının ekonomide yaşanan gelişmelerden nasıl 
etkilendiğinin tespit edilmesidir.

Bu amaçla TÜİK tarafından yapılan Hanehalkları Bütçe Anketlerinden elde edilen 
verilere dayanarak, Türkiye’deki hanehalklarının elde etmiş oldukları gelirler, incelediğimiz 
konuya uygun olarak başlıca üç gruba ayrıştırılmaktadır.  Bunlar,

•	 Ticarete-konu olan faaliyetlerden elde edilen gelirler: Bu kapsamda yer alan gelirler 
ekonomide herhangi bir sanayi faaliyetinden elde edilen gelirlerdir ve nitelikleri 
itibarıyla bu gelirler uluslararası rekabet kısıdı altında şekillenirler.

•	 Ticarete-konu-olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirler: Bu gelirler hizmetler, 
ticaret ve inşaat gibi iktisadi faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerdir. Bir önceki 
gelir kalemine göre, ticarete-konu-olmayan gelirler uluslararası rekabet baskısı 
altında oluşmazlar.  Bu itibarla ekonomideki mali kaynaklar elverdiği ölçüde siyasi 
karar alıcıların inisiyatifi altında bu gelirler arttırılabilir veya azaltılabilir.

•	 Tarımsal gelirler:  Türkiye gibi tarımsal özelliklerinden kurtulamamış bir ekonomide 
nüfusun önemli bir bölümü (%25’ni aşkın kısmı) tarım sektöründe istihdam 
edilmektedir. Tarımda elde edilen gelirler de uluslararası rekabet kısıdı altında 
oluşurken, günümüzde sınırlı oranda da olsa siyasilerin etkisi ile bu gelirlerin 
oluşumuna etki edilebilmektedir.

Konumuz gereği incelediğimiz sanayisizleşme bu gelir kalemlerinden ticarete-konu-
olmayan gelirlerin zaman içinde artması ve ekonomideki toplam gelir içinde payının 
yükselmesi olarak ele alınmaktadır.  Buna göre bu üç gelir grubuna ait gelirlerin genel 



49

Türkiye’de Sanayisizleşme ve Yoksulluk

yoksulluk sınırının altında kalan kısmını hesaplayarak, bu gelir gruplarından hangisinin 
yoksulluk riskini arttırdığı bulgulanabilir.  Hesaplanan bu yoksulluk oranın zaman 
içinde gösterdiği değişimin nedenleri ise ayrıca incelenebilir. Literatürde sıkça kullanılan 
Ravallion-Huppi Ayrıştırma Yöntemi bu amaca yönelik olarak kullanılabileceğimiz 
yöntemlerden biridir (Ravallion ve Huppi, 1991). Buna göre, yoksulluktaki zaman içindeki 
değişimin kaynakları aşağıdaki gibi yazılabilir:
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Burada PD  yoksulluktaki değişimi, i  indisi (a=3) sırasıyla ticarete konu olan, 
ticarete konu olmayan ve tarım gelirlerini ifade ederken, t indisi yılı ve n indisi nüfusu 
göstermektedir. Yukarıda tanımlanan (1) numaralı denkleme göre yoksulluktaki değişimin 
iki temel kaynağı bulunmakta ve her birinin bu değişime yapmış oldukları göreli katkılar 
hesaplanabilmektedir. Buradan yola çıkarak yoksulluktaki değişimin iki temel kaynağı şu 
şekilde sıralanabilir:

•	 Gelir gruplarının kendi içindeki yoksulluklarındaki iyileşme veya kötüleşmeler
•	 Belli bir gelir grubuna dâhil olan gelirlerin sayısındaki (adet olarak) değişmeler.
Ele aldığımız sanayisizleşme-yoksulluk ilişkisi bakımından yoksulluktaki değişime 

kaynaklık eden bu iki etmenden ilki hizmetlerin içinde yer aldığı ticarete-konu-olmayan 
iktisadi faaliyetlere ait gelirlerin dağılımının önemine işaret etmektedir.  Zira kendi içinde 
son derecede heterojen olan bu gelir grubunda, her bir gelir kalemi arasındaki dağılımın 
çok daha bozuk olması beklenir.  Öte yandan ticarete-konu-olan iktisadi faaliyetlerin daha 
homojen almaları, gelirlerinin de çok daha iyi dağılmasına ve yoksulluğun daha düşük 
neden olmaktadır.

Yine aynı şekilde belli bir gruba ait gelirlerin artması, o gelir grubunun toplam gelir 
içindeki payının da artmasına yol açacaktır.  Ekonomideki sanayisizleşme eğiliminin 
artması ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerin de artmasına neden olacaktır.  Bu 
artış nominal manada toplam değerin artışı şeklinde olacağı gibi, ticarete konu-olmayan 
faaliyetlere ait gelir adetin de giderek artması şeklinde olabilecektir.  Zira ekonomide 
giderek daha fazla ticarete-konu-olmayan iktisadi faaliyet olması, bu faaliyetlerden elde 
edilen gelir sayısının da artması anlamına gelecektir.2

2 Denklemdeki ilk iki terim, faktörlerde biri sabit kalırken diğerinde meydana gelen değişikliğin 
etkisini göstermektedir. Örneğin ilk terim gelir kalemi adeti sabit kalırken, o gelir grubu içindeki 
yoksulluktaki bir değişmenin genel yoksulluk üzerinde ne yönde etki yarattığını gösterir. 
Eşitliğin sağında yer alan ikinci terim ise, her bir gelir grubu içindeki yoksulluk veriyken, o gelir 
kalemlerine dâhil gelir kalem sayısında meydana gelen değişmenin genel yoksulluk üzerine etkisini 
göstermektedir. Bu ilk terim toplam değişimin önemli bir bölümüne karşılık geldiği için bunları 
ana belirleyici unsur olarak dikkate almaktayız. Denklem (1)’de yoksulluktaki değişmenin üçüncü 
kaynağı olarak yer alan son terim ise, her iki faktörün birlikte etkileşimi ifade eden “etkileşim 
terimidir”.  Bu terim gelir grubu içindeki dağılımının ve gelir kalemi sayısının aynı anda değişmesi 
durumunda yoksulluk üzerinde yaratacağı etkiyi gösterir. Genellikle buradan elde edilecek etki 
diğerlerine göre çok küçük bir etki olacağından burada raporlanmasına gerek duyulmamıştır.
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6. Türkiye’de Sanayisizleşme-Yoksulluk İlişkisinin Ampirik 
İncelenmesi

Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen Hanehalkı 
Bütçe Anketleri kullanılmıştır. Araştırma 2002-2014 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 
anketlerdeki örnekleme yöntemi tabakalı iki aşamalı küme örneklemesidir. 2002 yılında 
oluşturulan “Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi” kentsel kesimden her 
ay değişen yaklaşık 650 hanehalkı ve kırsal kesimden, yine her ay değişen yaklaşık 150 
hanehalkı olmak üzere yıllık 9600 örnek hanehalkına uygulanmıştır. Ardından, 2003 
yılında Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi’nin adı “Hanehalkı Bütçe Anketi” 
olarak değiştirilmiştir. Bu anket kentsel kesimden her ay değişen 1512 hanehalkı ve kırsal 
kesimden yine her ay değişen 648 hanehalkı olmak üzere toplam yıllık 25,290 örnek 
hanehalkına uygulanmıştır. Bu yılda düzenlenen anket Avrupa Birliği uyum çalışmaları 
çerçevesinde NUTS bölgelerine uygun olarak bölgeler revize edilmiştir3. Fakat ardından, 
2004 yılından itibaren düzenlenen anketlerde yeniden örnek çapı küçültülerek yıllık anket 
çalışmasına devam edilmiştir. 2004-2008 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Anketlerinde her 
ay değişen toplam 720 ve yıllık toplam 8640 örnek hanehalkı yer almaktadır. 2009 yılı 
Hanehalkı Bütçe Anketi ise her ay değişen aylık toplam 1050 ve yıllık toplam 12600 örnek 
hanehalkına uygulanmıştır.  2010-2014 yıllarına ait anket ise, her ay değişen 1104, her yıl 
toplam 13248 örnek hanehalkıyla yürütülmüştür. 

Ele aldığımız gelir gruplar itibarıyla ayrıştırılmış verilere ait istatistiki özellikler ekte yer 
alan Tablo E.1’de verilmektedir. Gelirlerin elde edildiği faaliyet gruplarına göre yaptığımız 
bu sınıflandırmada her bir gruptaki gelirlerin ne kadar homojen (veya heterojen) olduğunu 
görebilmemiz mümkündür. Bunun bir göstergesi olarak Grafik 5’te her bir gelir grubundaki 
gelirlerin standart saplamaları hesaplanarak gösterilmiştir.  Buradan da görüleceği üzere, 
ticarete-konu-olmayan gelirler diğer gelir gruplarına göre en yüksek standart sapmaya 
sahip gelir grubudur ve kapsadığı gelirler açısından da heterojenliğin en yüksek olduğu 
gelir grubudur.

Gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili araştırmalarda önemli olan noktalardan biri analiz 
biriminin oluşturulmasıdır. Literatürde yer alan birçok araştırmada temel analiz birimi 
olarak toplam hanehalkı geliri kullanılmaktadır. Fakat bu yaklaşım bazı sakıncaları 
doğurabilmektedir. Örneğin, toplam hanehalkı geliri ile yapılan hesaplamalarda 
hanehalklarında yaşanan bireylerin sayısı dikkate alınmadığında, toplam hanehalkı 
gelirini paylaşan bireylerin refahları da göz ardı edilmiş olunmaktadır. Bununla birlikte 
hanehalkındaki bireylerin yanı sıra, bu bireylerin bileşimi de bir diğer önemli faktördür. 

3 Avrupa Birliği uyum çerçevesinde Türkiye’nin bölgelendirilmesi doğrultusunda, üç ayrı düzeyde 
NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) bölgesi oluşturmuşlardır. NUTS esas 
olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı istatistik bölge sınıflandırmasıdır. 
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Grafik 5: Gelir Gruplarındaki Gelirlerin Standart Sapmaları

Zira hanehalkında bulunan yetişkin ve çocuk sayısı, hanehalkında yer alan bireylerin 
refah düzeyleri üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla bu durum, iki hanehalkının toplam 
gelirlerinin karşılaştırılmasında, eğer hanehalkları farklı büyüklüklere ve bileşimlere 
sahiplerse, bu farklılıklardan doğacak refah düzeyi farklılıklarının göz ardı edilmesine 
sebep olabilmektedir. Bu bağlamda, eşdeğer hanehalkı gelirlerinin türetilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu eşdeğer gelir ifadesine ulaşılabilmesi için literatürde genel kabul 
görmüş bir “eşdeğerlik ölçeği”nin kullanılması zaruriyeti doğmaktadır. 

Dolayısıyla eşdeğerlik ölçeğinin kullanılmasının temel nedenini iki önemli faktöre 
bağlamak mümkündür. Bu faktörlerden birincisi hanehalkında yer alan bireylerin refah 
düzeyleri üzerinde etkiye sahip olması nedeniyle önem kazanan hanehalkı büyüklükleri 
ve bileşimindeki farklılıklardır. Örneğin, daha yüksek gelire sahip hanehalkında yer alan 
bireylerin refah düzeyleri, daha düşük gelirli bir hanehalkındaki bireylerinkine oranla 
her zaman için mutlaka daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru değildir. 
Hanehalkında yer alan bireylerin sayısı ve bu bireylerin bileşimi (yetişkin ve çocuk sayısı) 
bireylerin refah düzeyleri üzerinde etkiye sahip olmaktadır. Dolayısıyla, daha düşük gelirli 
bir hanehalkında çocuk sayısı bir diğer yüksek gelirli hanehalkındakine göre daha az ise 
bu durumda bu hanehalkında bireysel refah düzeyi diğer yüksek gelirli hanehalkındaki 
bireysel refah düzeyi ile aynı veya daha yüksek de olabilmektedir.

Önemli olan bir diğer faktör, hanehalklarının hem bireysel hem de ortak mal ve 
hizmetleri kullanmalarıdır. Ortak malların kullanımı nedeniyle hanehalkında ölçek 
ekonomisinden yararlanma durumu söz konusu olabildiğinden, bu durum hanehalkındaki 



52

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 4 A. A. Bayar, Ö. Günçavdı

bireylerin refah düzeyleri üzerinde etkide bulunmaktadır.  Bu nedenle de, hanehalklarının 
toplam gelirlerinin karşılaştırılabilirliğini sağlayabilmek için bu ortak faktörlerin etkisinden 
toplam gelirin arındırılması gerekmektedir4.

Bu bağlamda, bu sakıncaların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla bu çalışmada analiz 
birimi olarak toplam hanehalkı yıllık geliri yerine hanehalklarının ölçek ekonomilerinden 
yararlanma durumu da gözetilerek oluşturulan “bireysel yıllık eşdeğer gelir” esas alınmıştır5. 
Dolayısıyla analizde kullanılacak gelir birimine ulaşmak amacıyla belirli bir “eşdeğerlik 
ölçeği” kullanılarak hanehalkı yıllık eşdeğer geliri hesaplanacaktır.

Eşdeğerlik ölçeğine ilişkin literatürde farklı yaklaşımlar bulunmakla beraber, bu 
çalışmada Türkiye İstatistik Kurumunun analiz sonuçlarıyla karşılaşılabilir kılmak 
amacıyla OECD ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, hanehalkı bileşimindeki yetişkin-çocuk 
sayısını dikkate alarak yetişkin ve çocuklar için farklı tartılandırma kullanmaktadır. Bu 
ölçeğe ilişkin formül şu şekildedir:  

( )s sN 1 1A K- ba= + +                                                         (2)

Burada sA ve sK ifadeleri sırasıyla hanehalkı içerisindeki yetişkinlerin ve çocukların 
sayısını göstermektedir. a  ve b  katsayıları ise bu ifadelere ait sabit parametre değerlerini 
göstermektedir. Bu ölçekte, parametreler farklı tartıları ifade ettiğinden, sırasıyla 0.5 ve 0.3 
değerlerini almaktadır. Dolayısıyla, bu ölçekte hanehalkı reisinin 1, eşi ve diğer çocukların 
ise 0.5 ve 0.3 tartılarını aldığı görülmektedir. 

Bu durumda, hanehalkında yer alan her birey için, bireysel yıllık eşdeğer gelir ifadesine 
aşağıdaki biçimde ulaşmak mümkündür: 

/Y R Nij i=                                                                    (3)

Bu eşitlikte Ri  ve Yij  ifadeleri sırasıyla, toplam hanehalkı yıllık kullanılabilir geliri ve 
bireysel yıllık harcanabilir eşdeğer geliri göstermektedir.

4 Hanehalkında gerçekleştirilen harcamalar bireysel ve ortak nitelikli harcamalar olabilmektedir. 
Bireysel nitelikteki harcamalara örnek olarak, giyim, eğitim masrafı, kişisel tüketime yönelik 
harcamalar ve ortak nitelikteki harcamalara ise ısınma, barınma gibi ortak kullanıma yönelik 
harcamalar verilebilir. Dolayısıyla, iki farklı hanehalkında yer alan bireylerin refah düzeyleri 
arasında bir karşılaştırma yapılması durumunda, bu iki hanehalkının bileşiminin yanı sıra, bireysel 
ve ortak kullanıma yönelik yapılan harcamalar da önem teşkil etmektedir. Ortak mal ve hizmetler 
ölçek ekonomisinden yararlanmayı beraberinde getirirken, hanehalkı bileşiminde yer alan çocuk 
sayısının az veya çok olması hanehalkında yer alan bireylerin refah düzeylerini etkileyecektir. Zira 
araştırmalarda hanehalklarının kullanılabilir gelirleri arasında bir sıralama yapılmaktadır. 

5 Bu noktada belirli bir hanehalkı içerisinde bazı bireylerin hiç gelir elde etmemelerine rağmen 
hanehalkı içerisine giren gelirden faydalandıklarının da unutulmaması gerekmektedir. Buna ek 
olarak, hanehalkı içerisinde yer alan bireylere toplam hanehalkı gelirinin eşit olarak dağıtıldığı 
varsayımı geçerlidir. 
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7. Yoksulluk Ölçütleri

TÜİK yoksulluk ölçütü olarak Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ile uyumlu olarak yoksulluk ölçütünü mutlak ve HBA’leri ile tüketim 
harcamalarına dayalı yoksulluk ölçütünü ve hanedeki kişi başına geliri ülkedeki medyan 
gelirin belirli bir oranının altında kalanları yoksul olarak tanımlayan göreli yoksulluk 
oranını kullanmaya başlamıştır. AB medyan gelirin %60’ını, OECD ise %50’sini yoksulluk 
sınırı olarak kabul etmektedir. TÜİK Gelir Yaşam Koşulları Anketine bağlı verilerine dayalı 
olarak her yıl için medyan gelirin %40’ı, %50’si, %60’ı ve %70’ine dayalı olarak yoksulluk 
sınırı,  sınırın altında kalan kişi sayısı ve nüfusa oranı ve yoksulluk açığını ilan etmektedir. 
Bu bölümde yoksulluk sınırı olarak Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD sınırı (medyan 
gelirin %50’si) referans alınmıştır.

Yoksulluk ile ilgili çalışmalarda yaygın biçimde kullanılan üç yoksulluk ölçütü vardır. 
Bunlar sırasıyla yoksulluk oranı (P0), yoksulluk açığı (P1), ve yoksulluk derinliği (P2)’dir. 
Bu ölçütlerin hepsi Foster-Greer-Thornbecke yoksulluk ölçüt sınıfının birer ölçütlerini 
göstermektedir. FGT yoksulluk ölçütünün genel formülü şu şekildedir: 

a

( ) /P N1 z
y

i

q

1

i= -a =
|                                                 (4)

Burada a ’nın aldığı değere bağlı olarak yoksulluk ölçütleri belirlenmektedir. α 
değişkeninin sıfıra eşit olduğu durumda yoksulluk oranı, bire eşit olduğu durumda 
yoksulluk açığı ve ikiye eşit olduğunda ise yoksulluğun derinliği (yoksulluk açığının 
karesi) elde edilmektedir. Formülde N örneklemin büyüklüğünü, z  yoksulluk çizgisini 
( )y1 i- yoksulların açığını göstermektedir.

8. Yoksulluktaki Değişimin Ön Analizi

Yoksulluk konusundaki bir incelemenin başlangıç aşaması, yoksulluğa neden olan gelir 
düzeyinin tespitidir.  Bu amaçla, örneklemde yer alan tüm gelirleri ayrı ayrı dikkate alarak, 
yoksulluk sınıflandırmasında kullanacağımız göreli yoksulluk sınırının tespit edilmesi 
gerekmektedir.  Her bir örneklemdeki medyan gelirin %50’si ampirik çalışmalarımızda 
kullanacağımız göreli yoksulluk sınırı için esas alınmıştır.  Dönemde karşılaştırmaların 
sağlıklı yapılabilmesi için elde edilen bu nominal değerler üretici fiyat endeksi ile deflate 
edilmiş ve böylece reel göreli yoksulluk sınırı oluşturulmuştur.  Dahası her bir yıl için 
verilen nominal gelir rakamları da o yıla ait fiyat endeks değerleri ile reel hale getirilmiş 
ve yoksulluk sınıflandırması reel değerler üzerinden yapılmıştır. Bunlar Grafik 6’da 
gösterilmiştir.
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Grafik 6: Yıllara Göre Göreli Yoksulluk Sınırı

Grafik 7: Faklı Gelir Gruplarının Toplam Gelir İçindeki Payları (%)
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Grafik 6’daki reel değerler bir bütün olarak 13 yıllık süre zarfında yoksulluk sınırındaki 
gelişmeleri göstermektedir. Özellikle 2002-2006 döneminde bu göreli yoksulluk 
sınırındaki artış dikkat çekici bir hızda gerçekleşirken, 2007-2014 dönem aralığında artışın 
yavaşladığı görülmektedir.  Yine de 2014 yılındaki göreli yoksulluk çizgisini oluşturan gelir 
2002’dekinin yaklaşık %78 daha fazlasıdır.

İncelememize konu olan üç gelir grubunun toplam gelir içindeki paylarının zaman 
içinde gösterdiği gelişme Grafik 7’de görülmektedir.  Her bir gelir grubunun toplam 
içindeki payını gördüğümüz bu grafikte ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerin 
payının 2010 sonrası dönemde gözle görülür bir şekilde arttığı anlaşılmaktadır.  2002’den 
2014’e yaklaşık %12.5 artış gösteren ticarete-konu-olmayan gelir payı, 2010 sonrası üç yıllık 
süre zarfından %6’lık bir artış göstermiştir.  Ticarete-konu-olan faaliyet gelirlerinin bu süre 
zarfında gösterdikleri gelişme çok daha ilginçtir.  Zira bu gelirlerin payı 2008 yılında değin 
sürekli bir artış seyrederken, 2007 sonrasına azalmaya başlamıştır. Ticarete-konu-olan 
faaliyet gelirlerinin payı 2002-2008 döneminde %35.7 artarken, 2008-2014 arasında %11 
azalma göstermiştir.  Ancak en dramatik gelişme tarımsal gelirlerin payında yaşanmıştır.  
2007 yılına kadar hızla azalan tarımsal gelirlerin payının, bir süre mevcut konumunu 
koruduktan sonra, 2010 yılı sonrasında düşüşe geçtiği görülmektedir.  Özellikle 2013 
sonrasında bu düşüş çok daha sert olmuştur.  2002’den 2008 yılına kadar tarımsal gelirlerin 
payı %33 alırken, 2008-2014 arasındaki 7 yıllık sürede bu azalış miktarı %25 civarında 
gerçekleşmiştir.  Bu itibarla 2002 sonrası dönüşümünden en çok etkilenen gelir grubunun 
tarımsal gelirler olduğu anlaşılmaktadır.

Grafik 8: Genel Yoksulluk Oranındaki Değişim (%)



56

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 4 A. A. Bayar, Ö. Günçavdı

2002-2014 arasındaki dönemde yıldan yıla yoksulluk oranındaki değişimler Grafik 
8’de görülmektedir.  İncelememize konu olan 13 yıllık dönem izlenilen makroekonomik 
politikalar ve uluslararası piyasalardaki dönüşümlere bağlı olarak başlıca dört alt bölümde 
ele alınmıştır.  Bu dönemlerden ilki 2002-2007 arasındaki dönemdir ve Türkiye’nin 2001 
yılında IMF ile imzaladığı stand-by anlaşmasının uygulandığı bir dönemdir.  Anlaşma 
uyarınca ekonomik ve siyasi birçok reformun hayata geçirildiği bu dönem, ayrıca 
ekonominin çok yüksek büyüme performansı gösterdiği bir dönemdir.  İkinci dönem stand-
by anlaşmasının sona erdiği 2007 yılını takip eden iki yılı kapsamaktadır. Bu dönemde 
Türkiye ilk olarak ABD’de baş gösteren, sonra etki tüm dünyayı saran bir mali krizin 
etkisi altında kalmıştır.  Ekonominin %4.8 oranında daraldığı bu dönem “sub-prime kriz” 
dönemi olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca 2009 yılı Türkiye’de mahalli seçimlerin yapıldığı 
bir yıldır ve ekonomide yaşanan daralma bu dönemde seçmen davranışlarını da etkilemiş, 
iktidar partisi 2009 yılında yapılan seçimlerde ciddi oranda oy kaybına uğramıştır.  İzleyen 
2010 yılında yapılan anayasa referandumu ve 2011 yılındaki genel seçimler iktidarın 
izlediği ekonomik politikalar üzerinde etkili olmuştur.  2010 ve 2011’de kamu sektörünün 
ekonomiye yaptığı katkı arttırılırken, ekonomik büyümede tarihi oranlar yakalanmıştır.  
Bu her iki yılda da ekonomi yaklaşık %9 oranında büyümüştür.  Son dönem ise 2011-
2014 arasını kapsamaktadır.  Bu dönemde uluslararası mali sistemde radikal değişimler 
başlamış, ülke içinde yüksek büyümek için yeterli kaynakların bulunmasında sıkıntılar 
yaşanmaya başlamıştır.  Bu sıkıntılar neticesinde yurtiçi temel fiyatlarda artışlar baş 
göstermiştir.  2000’li yılların başından beri ekonomide sağlanan istikrar tehlikeye girmiştir. 
İktidarın yurtiçinde ve dış politikada yaşadığı olumsuzluklar siyasi manada belirsizliklerin 
artmasına neden olmuştur.  Değişen uluslararası koşullara uyum sağlamakta sıkıntıya 
düşen iktidar izlediği ekonomik politikalarda eskisi kadar başarılı olamamış, ekonominin 
büyüme performansı düşmüştür.  Bu nedenle 2012-2014 arasındaki dönem düşük büyüme 
ve istikrarsızlık dönemi olarak adlandırılmıştır.

Grafik de ilk bakışta dikkat çeken husus, yoksulluk oranındaki değişimin (artış veya 
azalış yönünde), reform dönemi olarak nitelendirdiğimiz 2002-2007 döneminde son 
derecede yüksek değişkenlik gösterdiğidir.  Her şeyden önce 2001 krizi gibi Türkiye 
tarihinin en büyük krizinin hemen ardından gelen ve gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine 
etkisi kaçınılmaz olan bir stand-by anlaşması sonrasında böyle bir gelişmenin yaşanması 
beklenebilir bir sonuçtur.  Dahası bu dönemde, ekonomideki verimlilik artışlarının yol 
açtığı yüksek büyüme oranlarının varlığı, zaman zaman bu büyümenin nimetlerinin 
paylaşımının yoksullar lehine yapıldığına işaret etmektedir.

2001 sonrası uygulanan IMF politikalarının geçmiştekilerden en önemli farkı, 
elde edilecek büyümenin kapsayıcı (inclusive) olması ya da nimetlerinde herkesin 
yararlanabilmesidir. Bu bakımdan, daha önceki stand-by ve reform politikalarında 
olmayan sosyal koruma ağları (social net), 2001 sonrası uyguladığımız politikaların en 
önemli unsuru olmuştur (Öniş, 2012).  Önceleri enformel olarak belediyeler ve onlara 
bağlı sivil toplum kuruluşları eliyle yürütülen bu gayretler, daha sonra başbakanlığın 
katkılarıyla merkezi hükümetin koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanmıştır.  Ardından 
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bu uygulamalar daha sonra kurulan Aile ve Sosyal Yardım Bakanlı bünyesinde toplanarak 
daha kurumsal bir yapıya büründürülmüştür.  Ancak Grafik 6’dan anlaşılacağı üzere, bu 
dönemdeki gelişmeler bazı yıllar (2002-2003 ve 2004-2005) yoksulluğun azalmasına, bazı 
yıllarda (2003-2004 ve 2005-2006) artmasına yol açmıştır.

İzleyen (2007-2009) kriz döneminde ise, yoksulluktaki değişim kararlı bir seyir 
izlemiş ve artmıştır.  Özellikle ekonomide görülen daralmanın bu artışın ardında yatan en 
önemli neden olduğu düşünülebilir.  Zira aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir örnek 
kütle üzerinden yaptığı araştırma sonuçlarına göre Ravallion (1997; 2004) büyümenin 
yoksulluk üzerine olumlu (azaltıcı) yönde etki ettiği sonucuna varmış ve yüksek büyüme 
dönemlerinde, vice versa, yoksullukta azalma beklenmesinin gerektiği sonucuna varmıştır.  
Büyüme ve yoksulluk arasındaki bu ters yönlü ilişki veri alındığında, 2007-2009 kriz 
döneminde azalan ekonomik büyümenin yoksulluk arttırıcı etki yaratmış olabileceğini 
düşünmek abartı olmayacaktır.

2009-2011 seçimler döneminde ise yüksek büyümenin yoksulluk üzerine iki farklı 
şekilde etki ettiği görülmektedir.  İlk dönemde (2009-2010) daralan bir ekonomiden 
birden %9 gibi yüksek bir oranda büyüyen ekonomiye geçilmiş ve bu büyüme bazı 
kesimlerin önceki dönem oluşan kayıplarının telafisi yönünde etki yaratmasına yol 
açmıştır. Yoksulluk oranında düşüş gerçekleşmesi sebebiyle bu büyümeden daha çok 
yoksul kesimlerin yararlanmış olduğu düşünülebilir.  Daha sonraki büyüme döneminde 
kamu kesimi harcamalarındaki artışlar ve kredi genişlemesinin önemli bir payı vardı.  
Siyasi önceliklerin çok daha ön planda olduğu bu büyüme döneminde uygulanan 
politikalarının sonuçlarının daha çok seçime yönelik etki yaratmasını beklenmekte ve bu 
politikaların gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine yapacağı etkile ihmal edilmektedir.  Bu 
dönemdeki büyüme yaratıcı politikalar yoksulluğu arttırırken, bu dönemde elde edilen 
büyümenin niteliği ve kalıcılığı çok fazla dikkate alınmamıştır.

Büyümede istikrarsızlıkların başladığı son dönemde (2011-2014) ise yoksulluktaki 
değişim azalma yönünde olmuştur.  Bu büyüme oranının önceki döneme kıyasla düşük 
olmasına rağmen, yapılan uygulamaların yoksulluk açısından daha kapsayıcı uygulamalar 
olduğunu düşünmek yerinde olacaktır.

İktisadi gelişmeler sadece ekonomideki yoksul sayısını etkilemezler. Aynı zamanda 
yoksulluk sınırı altında kalan nüfusun gelirinin bu sınır gelirden uzaklığını da etkilerler. 
Yoksul hanehalkı veya fertlerin gelirleri yoksulluk sınırını oluşturan gelirin çok altında 
olabileceği gibi, bu sınır gelire çok yakın bir konumda da olabilir. Genel yoksulluk oranı aynı 
kalsa da, yoksul sınıflandırması içinde olan gelirlerin sınırdaki gelirden çok daha uzakta yer 
aldığı durum yoksulluk açısından daha kötü bir duruma işaret eder.  Yoksulluk sınırının 
altında kalan gelirlerin bu sınır değerden uzaklığına “yoksulluk açığı” adı verilir.  Yoksulluk 
açığının yüksek olduğu durumlarda yoksullukla mücadele edebilmek için çok daha fazla 
kaynak harcamak gerekecektir.  Bazen yoksullukla mücadele için uygulanan politikaların 
yoksulluk oranını çok fazla değiştirmediği, ancak yoksulluk açığını azalttığı durumlarla 
karşılaşılabilir.  Bu yoksulluk sınırının altındaki gelirlerin sınıra doğru yakınsaması anlamına 
gelecek, yoksullukla mücadele bakımından olumlu bir gelişme olarak anlaşılmalıdır.
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Grafik 9: Yoksulluk Açığındaki Gelişmeler (%)

Ele aldığımız 2002-2014 dönemi için hesaplanan yoksulluk açığındaki değişim Grafik 
9’da gösterilmektedir.  Yoksulluk açığındaki değişimler Grafik 8’deki yoksulluk oranındaki 
değişimlerle büyük oranda benzerlik göstermektedir.   Bunun yegâne istisnasına 2002-2007 
arasındaki reform döneminde rastlanmaktadır.  Dikkat edilirse, reform döneminin ilk iki 
yılı arasında yoksulluk oranıyla birlikte yoksulluk açığında (şiddetinde) da ciddi oranda 
azalma meydana gelmiştir.  Öte yandan 2003-2004 yılları arasında yoksulluk oranı ile açığı 
birlikte artmıştır.  2004-2005 yıllar arasında ise yoksulluk oranı azalırken, bu kez yoksulluk 
açığı artış eğilimi göstermiştir. Yani yoksulluk sınırı altındaki gelirler bu sınırdan giderek 
uzaklaşmış ve yoksulluğun şiddeti artmıştır. Bu dönemdeki diğer bir istisna ise 2006-2007 
yılları arasında gerçekleşmiştir.  Grafik 8 ve Grafik 9’a göre bu yıllar arasında yoksulluk 
oranında artış meydana gelmiş, ancak yoksulluk açığı azalmıştır. Diğer bir deyişle yoksulluk 
sınırı altındaki gelirlerin sayısı artarken, bunlar daha çok sınıra yaklaşmıştır.

2007-2009 kriz döneminde ise, yoksulluk oranı ile birlikte, yoksulluk açıkları da 
artmıştır. Bu da göstermektedir ki, yaşanan bu kriz ve neticesinde meydana gelen 
ekonomik daralmanın maliyeti büyük ölçüde yoksulluk sınırının altında kalan düşük gelir 
düzeylerinin üzerine yüklenmiştir.

2009-2012 arasındaki seçimler döneminin ilk yıllarında yoksulluk oranıyla birlikte, 
yoksulluk açığı da kayda değer bir azalma göstermiştir. Bu önceki dönemde yoksullar 
aleyhine oluşmuş kaynak dağılımının telafi edildiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.  
Fakat izleyen yıllardaki yüksek büyüme oranlarına rağmen, hem yoksulluk oranında 
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hem de yoksulluk açığında artışlar kaydedilmiştir.  Bu da yüksek büyüme ve tercih 
edilen büyümenin niteliğinin daha çok yoksullar aleyhine sonuçlar doğurduğunun bir 
göstergesidir.6

2011-2014 arası istikrarsız büyüme döneminde ise, hem yoksulluk oranında düşüş, hem 
de yoksulluk açıklarında azalma bir arada yaşanmıştır.  Bu dönemdeki iktisadi gelişmeler 
yoksulluğa neden olan gelir kalemlerinde artışa neden olurken, bunların yoksulluk sınırını 
teşkil eden sınıra yakınlaşmalarına yol açmıştır.

Gelir Grupları Bakımından Yoksulluktaki Gelişmeler

Genel yoksulluk oranındaki değişimin ardından, bu çalışmada ele aldığımız üç gelir 
grubundaki yoksulluk oranlarının zaman içindeki seyri Grafik 10’da görülmektedir.  
Her bir gelir grubuna ait yoksulluk oranı, o gelir grubuna ait gelir kalemlerinin tüm 
gelirler dikkate alınarak, ekonominin geneli için tespit edilen bir yoksulluk sınırına göre 
sınıflandırılmasıyla hesaplanmaktadır. Ele alınan gelir kalemi yoksulluk sınırının altında 
ise, o boyutta gelir düzeylerinin artması yoksulluk oranında da artışa yol açacaktır.  
Dolayısıyla bu boyutta gelirler ele alınan gelir grubunun yoksulluğunu arttırıcı bir etki 
yaratacaktır.  Belli bir dönemdeki ekonomideki gelişmeler, bir gelir grubundaki yoksulluk 
oranını arttırıyorsa, bu yaşanan gelişmelerin daha çok yoksulluk sınırı altında kalan 
düzeyde gelirlerin oluşumuna imkân sağladığı anlaşılır.  Örneğin sanayisizleşmenin 
göstergesi olan ticarete-konu-olmayan gelirlerin ekonomideki göreli payı artarken, bu gelir 
grubuna ait elde edilen yeni gelirler ağırlıklı olarak yoksulluk sınırının altına kalıyorsa, 
sanayisizleşme ile yaratılan gelirlerin yoksulluğu arttırıcı bir etki oluşturduğu sonucuna 
varılır, vice versa.

Grafik 10’un solunda her bir gelir grubunun yoksulluk oranındaki gelişmeler 
görülmektedir.  Buna göre yoksulluk oranının en yüksek olduğu gelir grubu tarımsal 
gelirlerdir.  Ticarete-konu-olan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ise 2008’e kadar arttığı, 
daha sonrası ise yatay istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir.  Ancak en dikkat çekici 
gelişme ticarete-konu-olmayan gelirler arasındaki yoksulluk oranındaki gelişmelerdir.  2005 
yılına kadar yoksulluk oranında gözle görülür bir azalma görülmesine rağmen, 2006-2011 
arası yatay istikrarlı bir seyir izleyen yoksulluk oranı, 2011 sonrasında gözle görülür bir düşüş 
sergilemiştir.  Bu dönemin Türkiye’de sanayisizleşme eğilimlerinin arttığı ve ticarete-
konu-olmayan gelirlerin arttığı bir dönem olduğu düşünülürse, sanayisizleşmenin 
yoksulluğu azaltıcı bir etki yaratmış olduğu kabul edilebilir.

6 Seçim dönemlerinde yapılan popülist harcamalar oy kaygıları nedeniyle toplumun geneli yerine 
sadece belli kesimleri hedef alması böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ana nedenidir.  Özellikle 
2010 sonrası Türkiye’de kredi genişlemesi ve iç talep çekişli büyüme modeli gelir dağılımı ve 
yoksulluk konusundaki endişeleri ikinci plana itmiş ve daha ziyade kısa dönemli makroiktisadi 
hedefler ön plana geçmiştir.  Özellikle dışarıdan mali fon akımların yavaşlaması ve hükümetin talep 
yoluyla yüksek büyüme oranlarına ulaşma arzusu, bölüşüm sorunlarının göz ardı edilmesinde rol 
oynamıştır.
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Grafik 10: Gelir Gruplarının Yoksulluk Oranı ve Yoksulluk Açıkları

Grafik 10 yoksulluk açığındaki gelişmeler bakımından değerlendirilirse, bu açığın en 
yüksek olduğu gelir grubunun ticarete-konu-olmayan gelir grubu olduğu görülmektedir.  
Bu gelir grubunun ekonomideki payının yüksek olması ve heterojen bir yapıya sahip olması 
elde edilen bu sonucun normal karşılanmasına yol açabilir.  Bu gelir grubuna yönelik bir 
diğer gelişme ise, yoksulluk açığı (veya şiddetinin) 2005-2008 arasında dikkat çekici bir 
şekilde düşmesidir. Yoksulluk oranı bu düzeyde bir düşüş göstermese de, yoksulluğun 
şiddetinde yaşanan bu düşüş, 2002-2008 dönemindeki ekonomik gelişmelerin daha çok 
yoksulluk sınırı altında kalan ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerin kendi içinde 
yoksulluk sınırına doğru arttığına işaret etmektedir.  Tarımsal gelirlerdeki yoksulluk 
açığının 2011 sonrası düşmesi bir diğer dikkat çekici gelişmedir.  Keza benzer bir gelişme 
de ticarete-konu-olan gelirlerde görülmektedir. Bu her iki gelir grubuna yönelik gelişmeler 
izleyen bölümde ele alınacaktır.

9. Yoksulluğun Kaynakları

Sanayisizleşmenin ekonomideki ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirleri arttırıcı 
bir etki yarattığı düşünülürse, bu gelirlerdeki artışın (miktar ve adetsel olarak) yoksulluk 
üzerine nasıl bir etki yarattığını incelemek sanayisizleşme ile yoksulluk arasındaki bağı 
kurmak açısından önem arz etmektedir.  Bu bölümde, farklı gelir grupları dikkate alınarak, 
bu gelir gruplarının yoksulluk üzerine etkileri ve bu etkinin meydana geliş şekli ampirik 
olarak incelenmektedir.

İncelememiz (1) numaralı eşitlikte tanımlanmış olan Ravallion-Huppi ayrıştırma 
yöntemini esas almaktadır.  Bu yönteme göre, farklı gelir gruplarının kendi aralarındaki 
yoksulluk ile bu gelir gruplarına ait gelir kalemlerinin sayısındaki değişimin genel 
yoksulluk üzerine etkileri sayısal olarak ölçülmeye çalışılmaktadır.  Bu hesaplamalarımızın 
sonuçları Grafik 11’de görülmektedir.
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Grafik 11: Yoksulluktaki Değişime Katkı Veren Unsurlar

Grafik 11’in solunda yer alan şekilde yoksulluk oranındaki değişim ve ona etki eden 
unsurların göreli etkileri gösterilmektedir. Grafikte gelir gruplarının kendi içlerindeki 
yoksulluk oranındaki değişme ile gelir kalem sayısındaki değişimin etkileri net bir 
şekilde ayrıştırılmıştır.  Bu grafiğe göre yoksulluk oranındaki değişim büyük ölçüde ele 
aldığımız üç gelir grubunun kendi içlerindeki yoksulluk oranındaki değişim ile paralellik 
göstermektedir.  Dolayısıyla Türkiye’deki genel yoksulluk oranını belirleyen en önemli 
faktörün bu gelir gruplarının kendi ilerindeki yoksulluk oranları olduğu söylenebilir.  Öte 
yandan her bir gelir grubunun içinde, o gelir grubuna ait gelir kalemlerinin sayısındaki 
değişimin yoksulluk üzerine etkisi ise son derecede sınırlı bir etki olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Özellikle sanayisizleşmeyi ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelir 
kalemlerinde artış olarak düşündüğümüzde, sanayisizleşmenin genel yoksulluk 
üzerine yaptığı doğrudan etkinin sınırlı bir etki olduğu göstermektedir.  Benzer bir 
yorumu Grafik 11’in sağında yer alan yoksulluk açığı için de yapmak mümkündür.

Farklı gelir gruplarının toplam içindeki payları ile grup içi yoksulluk oranları 
arasındaki ilişki Grafik 12’de verilmektedir.  Ele aldığımız konu itibarıyla, ticarete-konu-
olmayan gelirlerin payının 2011 yılı sonrasında artması ve aynı dönemde yoksulluğun ise 
sürekli azalması dikkat çekicidir. Bu gelir türünün ayının bu şekilde artması sanayisizleşme 
eğiliminin bir neticesi olarak düşünülmekte, bu zaman zarfından grup içi yoksulluk 
oranının azalıyor olması sanayisizleşmenin yoksulluk azaltıcı etkisi olarak görülmektedir.

Ticarete-konu-olan faaliyetlere ait gelirlerin payı ise 2007 sonrasında düşmüş ve grup 
içi yoksulluk oranı da beraberinde azalmıştır. İki değişkenin de aynı yönde değişmesinden 
yola çıkarak, ticarete-konu-olan gelirlerin payındaki azalmanın, daha çok yoksulluk sınırı 
altındaki gelirler kalemlerinde bir azalma şeklinde gerçekleştiğine işaret etmektedir.  
Muhtemelen büyüklük olarak yoksulluk sınırı altındaki gelir kalemlerindeki azalma bir 
yandan ticarete-konu-olan gelirlerin payını azaltırken, yoksulluk oranının da düşmesine 
neden olmaktadır. 2007 öncesi dönemde de iki değişkenin paralel seyri Grafik 12’de 
görülmektedir.  Bu dönemde de ticarete-konu-olan gelirler toplam pay olarak artarken, bu 
artışta yoksulluk sınırının altında kalan gelirlerin payının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.
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Grafik 12: Yoksulluk ve Gelir Payları Arasındaki İlişki
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Grafik 12’den elde ettiğimiz bir diğer çarpıcı sonuç ise  tarımsal gelir grubunda 
görülmektedir.  Bu gelir grubunun toplam gelir içindeki payı sürekli azalırken, grup içi 
yoksulluk oranının da 2008 sonrasında ciddi orandan düşüş kaydettiği anlaşılmaktadır.  
Ticarete-konu-olan gelirlerdeki gelişmelere benzer bu durum, tarımsal gelirler 
bakımından çok daha şiddetli yaşanmıştır.  İki değişkende birden aynı anda gerçekleşen 
azalma, tarımsal gelir grubu içinde yer alan gelirlerden ağırlıklı olarak yoksulluk sınırı 
altında kalanlarda bir azalma meydana geldiğine ve bu azalmanın hem toplamda 
tarımsal gelirlerin payının azalmasına, hem de yoksulluk çizgisi altında yer alan gelir 
kalemlerinde bir azalmaya işaret etmektedir.

Toparlayacak olursak, bu üç gelir grubu arasında sadece ticarete-konu-olmayan 
faaliyetlere ait gelirlerin ekonomideki payı artarken, grup içi yoksulluk oranları 
azalmaktadır. Diğer bir deyişle, ticarete-konu-olmayan faaliyet gelirlerindeki artışlar 
yoksulluğu azaltıcı yönde bir etki doğurmuş görünmektedir. Bu bulguyu Grafik 
11’deki bulgularımızla desteklediğimizde sanayisizleşme ile yoksulluk ilişkisini daha 
iyi anlayabilme imkanına kavuşmaktayız. Zira Türkiye’deki yoksulluktaki değişimin ele 
aldığımız gelir gruplarının kendi içlerindeki yoksulluk oranlarındaki değişimlerden 
etkilendiği, bu gelir gruplarının kapsamı içine giren gelir kalemlerinin sayısındaki 
değişimden ise çok sınırlı düzeyde etkilendiği görülmüştür. Fakat belli bir gelir grubu 
içindeki gelir kalemlerinin sayısındaki artışların grup içi yoksulluk oranlarına yapacağı 
anlamlı bir etkisi olabilir.  Böyle bir etkinin varlığı görüldüğü takdirde, genel yoksulluk 
üzerine doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, belli bir gelir grubu içindeki gelir kalem 
sayısındaki artışların grup içi yoksulluk oranına yaptığı etki üzerinden genel yoksulluk 
üzerine dolaylı bir etkisinden bahsedilebilir.

10. Gelir Gruplarındaki Yoksulluğun Ayrıştırılması

Genel olarak sanayisizleşme gelir yaratma süreçlerinde ticarete-konu-olmayan 
faaliyetlere ait gelirlerin ekonomideki ağırlığının artması şeklinde tanımlanınca, bu gelir 
grubunun yoksulluk üzerine yaptığı etki de sanayisizleşmenin yoksulluk bakımından 
nasıl sonuçlar çıkardığını anlamak bakımından önem kazanmıştır.  Yukarıdaki bölümde 
tanımlandığı gibi bunlar i) doğrudan etki ve ii) dolaylı etki olarak iki başlık altında 
toplanabilir.  Bu etkilerden ilki ticarete-konu-olan faaliyetlere ait gelir kalemlerinin 
artmasının ekonomideki genel yoksulluk oranına yaptığı etkidir.  Önceki bölümde bu 
etkisinin son derecede sınırlı bir etki olduğu sonucu çıkmıştır.  İkincisi ise, yine ticarete-
konu-olmayan faaliyet gelir kalemlerindeki değişimin o gelir grubundaki yoksulluk 
oranına yaptığı etki üzerinden genel yoksulluğu etkilemesidir.  Bu bölümün amacı ele 
aldığımız üç gelir grubundaki yoksulluk oranındaki değişimi farklı etkilere ayırmak ve 
bunlardan gelir kalem sayısındaki artışların genel yoksulluğu bahsi geçen dolaylı kanaldan 
nasıl etkilediğini incelemektir.
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Yukarıda (1) numaralı denklemde tanımlanan Ravallion-Huppi ayrıştırma yöntemine 
göre yaptığımız ayrıştırma sonuçları Grafik 13’te yer almaktadır.  Bu grafikte iki ayrı 
panelde üçer tane grafik yer almaktadır.  Üst satırda yer alan üçlüde her bir gelir grubu 
için, gelir kalem sayısı sabitken, o gelir grubu içindeki yoksulluk oranındaki değişimin 
ekonomideki genel yoksulluk üzerine yaptığı kümülatif katkı miktarları gösterilmektedir.  
Aynı grafikte gelir kalemlerinin grup içi yoksulluk oranlarındaki değişimi de görebilmek 
mümkündür. Alt satırda ise, grup içi yoksulluk oranı sabit tutulurken, her bir grup içindeki 
gelir kalem sayısındaki değişimlerin ekonomideki yoksulluğa yaptığı kümülatif katkılar 
gösterilmektedir. Yine her bir grup içinde kapsanan gelir kalemi sayısındaki (nüfus) artışlar 
da aynı grafikler içinde gösterilmektedir.  Aynı panelde yer alan farklı gelir gruplarına ait 
grafiklerinin birbirleriyle karşılaştırılabilmelerine olanak sağlamak için grafiklerin her 
birinde eşit ölçeklendirme kullanılmıştır.

İlk paneldeki grafiklere bakıldığında, tüm gelir gruplarındaki grup içi yoksulluk 
oranındaki değişimler, 2002-2014 dönemi içinde ekonomideki genel yoksulluk oranını 
kümülatif manada arttırıcı bir etki yaratmıştır.  Bu etkinin en yüksek olduğu gelir grubu 
ise ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerin yer aldığı gruptur.  Özellikle bu etkinin 
2008-2009 döneminin ardından hızlanarak arttığı görülmektedir. Ticarete-konu-olan 
faaliyet gelirleri içindeki yoksulluktaki değişimin genel yoksulluğa katkısı ise ilkine göre 
gözle görülür bir miktarda düşüktür.

Sanayisizleşmenin bir göstergesi olarak ele aldığımız ticarete-konu-olmayan faaliyetlere 
ait gelirler kalemlerindeki artış alt paneldeki ilk grafikte görülmektedir.  Bu gelirlerde 2010-
2011 dönemi sonrasında görülen keskin artış dikkat çekicidir. Aynı paneldeki diğer gelir 
gruplarındaki gelir kalem sayılarında azalmalar mevcut olup, bunlardan tarımsal gelirlerin 
sayısında 2008-2009 sonrası görülen azalma dikkat çekmektedir.  Gelir kalemlerindeki 
değişimin ekonomi genelindeki yoksulluğa nasıl etki ettiği ise, ilgili grafiklerdeki sütun 
biçimde gösterilen şekillerle görülebilmektedir.  Buna göre ticarete-konu-olmayan faaliyet 
gelirlerinde gelir kalem sayısındaki değişimin (bu durumda artışların) kümülatif olarak 
yoksulluğu azaltıcı yönde etki yarattığı anlaşılmaktadır.  Diğer gelir kalemlerinde bu 
etkinin kümülatif olarak pozitif gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.

Buradan da anlaşıldığı üzere, genel olarak gelir gruplarının kapsamı içinde yer alan 
gelir kalemlerinin sayısındaki değişimin yoksulluk üzerine yaptığı doğrudan etkisi son 
derecede sınırlıyken, özellikle ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerin sayısındaki 
değişim kendi grup içi yoksulluk oranı üzerinden genel yoksulluğa yaptığı dolaylı etki çok 
daha anlamlı ve yüksektir.

Türkiye’deki sektörel dönüşümün yoksulluk oranı ile birlikte yoksulluğu şiddeti üretimine 
etkisi olmuştur.  Yoksulluk açığı olarak ölçtüğümüz bu durum, her bir gelir grubu için 
Grafik 14’te görülmektedir. Ravallion-Huppi ayrıştırma yöntemi uyarınca gelir gruplarının 
kendi içlerindeki yoksulluk oranındaki değişim ile o gelir grubuna dâhil gelir kalem 
sayılarındaki değişimin ekonomi genelindeki yoksulluğun şiddetine yaptığı etkiler Grafik 
14’te gösterilmektedir. Farklı gelir grupları için ayrı ayrı yapılan bu hesaplamaların grup 
içi yoksulluk oranlarındaki değişimin etkileri Grafik 14’ün ilk satırında gösterilmektedir.  
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Kümülatif olarak gösterilen bu etkilere göre, ticarete-konu-olmayan gelirlerin kendi 
içlerindeki yoksulluk oranındaki değişimin ekonomideki yoksulluğun şiddetine yaptığı 
kümülatif etki bu şiddeti arttırıcı yönde ve diğer gelir kalemlerine göre daha yüksektir.  
Bunu sırasıyla ticarete-konu-olan gelirler ile tarımsal gelirler takip etmektedir. Ticarete-
konu-olmayan gelirlerin heterojen yapısı, bu gelir grubun kendi içindeki yoksulluk oranının 
diğerlerine göre daha yüksek olmasının bir nedeni olarak kabul edilebilir.  Diğer yandan 
yoksulluğun şiddetindeki artışların bir nedeni ise, 2002-2014 dönemi zarfından meydana 
gelen yeni ticarete-konu-olmayan gelirlerin daha çok yoksulluk sınırının altındaki gelir 
düzeylerinden oluşmasıdır.

Faklı gelir kalemlerindeki değişimin genel yoksulluğun şiddetine yapmış olduğu etki 
Grafik 14’ün ikinci satırında yer almaktadır.  Özellikle 2011-2014 arasındaki dönemde çok 
daha belirgin bir hale gelen sanayisizleşmenin etkisiyle ticarete-konu-olmayan gelirlere 
dâhil gelir kalem sayılarındaki artışın net olarak genel yoksulluk şiddetini azaltıcı bir etki 
yarattığı görülmektedir. Diğer bir deyişle bu grupta yer alan yeni gelir kalemlerinin giderek 
daha çok yoksulluk sınırına yakın gelir kalemlerinden oluştuğu söylenebilir.

11. Sonuç

Küreselleşmenin son yıllarda tartışılmaya başlanılan etkilerinden biri de gelişmekte olan 
piyasa ekonomilerinde yaratmış olduğu “erken” sanayisizleşme eğilimidir.  Küresel düzeyde 
artan rekabetin ve hızla gelişen teknolojinin sonucunda gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı 
uluslararası rekabet güçlerini korumakta zorlanırken, giderek sanayi ekonomilerindeki itici 
güç olmaktan çıkmaktadır.  Böyle bir durum içinde olan ülkeler ekonomik büyümelerini 
sürdürebilmek için sanayi dışında hizmetler, ticaret, bankacılık ve inşaat gibi ticarete-
konu-olmayan iktisadi faaliyetlere yönelmektedirler.  Sanayinin maruz kaldığı uluslararası 
rekabet kısıdına tabi olmayan bu tarz iktisadi faaliyetler, özellikle uluslararası likiditenin 
bol olduğu dönemlerde finanse edilmelerinde de sıkıntı yaşanmamakta ve konjonktürel 
manada bu ekonomilerin yüksek düzeyde büyüme performansı sergileyebilmeleri 
mümkün olmaktadır.  Ayrıca, yine uluslararası rekabetin dikte ettiği kısıtlara tabi olmadan 
hem miktar hem de niteliği itibarıyla ticarete-konu-olmayan iktisadi faaliyetlerin teşvik 
edilmesi bu ekonomilerde gelir dağılımı ve yoksullukla mücadelelerde hükümetlerin 
ellerini güçlendirmektedir.

Bu çalışmada bir takım gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de sanayisizleşme eğiliminin başladığı bulgulanmıştır.  Ancak bu eğilimin erken başlayıp 
başlamadığı konusunda net bir sonuca erişilememiştir.  Türkiye’de görülen sanayisizleşme 
eğiliminin özellikle 2010 sonrasında hız kazanıp, görünür hale geldiği anlaşılmaktadır.

Ekonomilerde görülen sektörel dönüşümlerin gelir dağılımı bakımından 
muhtemel sonuçlarının neler olacağı iktisat literatüründe Kuznets Hipotezi temelinde 
incelenmektedir.  Özellikle tarımdan sanayiye geçişin başlangıcından bozulan gelir 
dağılımının, sanayileşmenin ileri safhalarında düzeleceği şeklinde bir beklentiyi ortaya 
koyan bu hipotezin Türkiye için analiz edilmesi, gelir dağılımına yönelik uzun süreli 
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zaman serilerinin olmaması nedeniyle mümkün değildir. Elimizde 2002 sonrası dönem 
için mevcut olan veriler bakıldığında gelir dağılımının 2002’li yılların başında hızla 
azalmasına, ardından yatay bir seyir izlemeye başlamasına şahit olmaktayız.  Yoksulluk 
oranında yaşan gelişmelerin de buna benzer olduğu anlaşılmaktadır.

Bu makalede sanayisizleşme ile yoksulluk arasında bir bağ kurmaya çalışılırken, 
bu bağın Türkiye örneğinde ne derecede önemli olduğu ampirik olarak ölçülmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye ekonomisindeki iktisadi faaliyetlerden elde edilen 
gelirler üç başlık altında toplanmıştır.  Bunlar sırasıyla ticarete-konu-olmayan faaliyetler 
(hizmetler, ticaret, bankacılık ve inşaat), ticarete-konu-olan faaliyetler (imalat) ve nihayet 
tarımsal faaliyetlerdir.  Bu faaliyetlerden ticarete-konu-olmana iktisadi faaliyetlere ait 
gelirlerin ekonomi içindeki ağırlıkları 2010 sonrasında dikkat çekici bir şekilde artmış ve 
bu durum Türkiye’deki gelir yaratma süreçlerinde giderek sanayinin ağırlığının azalması 
olarak yorumlanmıştır.  Ayrıca aynı dönem zarfında ekonomideki ticarete-konu-olmana 
faaliyetlere ait gelir kalemlerinde de ciddi artışlar görülmüş, bunun Türkiye’de de baş 
göstermiş olan sanayisizleşme eğiliminin bir sonucu olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan ampirik incelemeler neticesinde Türkiye ekonomisinde büyümenin istikrarlı 
olduğu dönemlerde yoksulluk oranında ve yoksulluğun şiddetinde azalmalar meydana 
geldiği ve elde edilen büyümenin toplumun düşük gelirli kesimlerini de kapsayıcı bir 
özellik gösterdiği anlaşılmaktadır.  2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi çok yüksek büyüme 
oranlarının gerçekleştiği dönemlerde ise büyümenin kapsayıcılığı açısından sorunların 
çıktığı ve bu dönemde yoksulluğun arttığı anlaşılmıştır. Büyümenin düştüğü ve hatta 
negatife döndüğü durumlarda ise yoksulluk hem oran olarak, hem de şiddet olarak 
artmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde görülen yoksulluğun önemli sebeplerinden birisi farklı 
gelir gruplarının kendi içlerindeki yoksulluk oranıdır.  Özellikle sanayisizleşmenin bir 
göstergesi olarak ele alınan ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelirlerdeki artış bu gelir 
grubu içinde yoksulluk oranının artmasına yol açıyorsa, ekonomi çapında yoksullukta da 
artış olması beklenir.  Fakat ticarete-konu-olmayan faaliyetlerde meydana gelen artışlar 
her defasından daha yüksek gelir seviyelerindeki gelirlerden gerçekleşirse, o takdirde 
genel yoksulluk oranın da düşme beklemek yerinde olur.  Yaptığımız ampirik inceleme, 
Türkiye’deki yoksulluğun farklı gelir gruplarının kendi içlerindeki yoksulluk oranlarındaki 
değişmeden etkilendiği göstermektedir.  Öte yandan her bir gelir grubu içindeki gelir 
kalem sayısındaki artışların yoksulluk üzerine doğrudan etkileri sınırlı kalıştır.

Buna ek olarak, farklı gelir gruplarındaki yoksulluk oranındaki değişime kaynaklık 
eden etmenlerden biri de o gelir grubu içinde yer alan gelir kalem sayısındaki artışlardır.  
Bir sanayisizleşme göstergesi olarak ele alınabilecek ticarete-konu-olmayan gelir kalem 
sayısındaki artışların ekonomideki genel yoksulluğu azaltıcı yönde bir etki yarattığı 
anlaşılmış ve buradan yola çıkarak sanayisizleşme ile birlikte yoksullukta azalmanın 
gerçekleştiği sonucuna erişilmiştir.
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Elde edilen bu son sonuç çok da sürpriz değildir. Zira uluslararası rekabetin 
kısıtları altında kalan siyasi karar alıcılar toplumsal baskılarla baş edebilmek için ister 
istemez ticarete-konu-olmayan faaliyetler yönelmişler ve bu yolla toplumun ekonomik 
beklentilerine cevap vermeye çalışmışlardır.  Özellikle borçlanma imkanlarının çok yüksek 
olduğu durumlarda kaynakların etkin ve verimli kullanımına çok da önem vermeden 
ticarete-konu-olmayan faaliyetleri artışına izin verilmiştir.  Bu faaliyetlerde istihdam 
edilenler düşük gelir elde edebilir duruma gelseler bile, giderek daha fazla istihdam bu 
faaliyetlerde temin edilmeye başlanmıştır.  Ayrıca ticarete-konu-olmayan gelirlerin 
bazıları üzerinde belirleyici güce sahip olan siyasi karar alıcıları, bu gelirlerde yaptıkları 
ayarlamalarla gelir eşitsizlikleri ve yoksullukla müdahale edebilmektedirler. Ancak tercih 
edilecek büyüme modeli ve ulaşılmak istenilen yüksek büyüme oranları büyümenin yoksul 
kesimleri kapsayıcılığı bakımından sorunlar yaratmaya potansiyeline sahip olduğu da bu 
çalışmada yaptığımız ampirik inceleme sonucunda elde edilmiştir.

Kaynakça

Bernard, A. B., Smeets, V. ve Warzynski, F. (2017). Rethinking deindustrialization. Economic 
Policy, 32 (89), 5-38.

Castillo, M. ve Neto, A. M. (2016). Premature deindustrialization in Latin America. United 
Nations ECLAC, Production Development Series 205. Santiago, Chile: United Nation 
Publication.

Cruz, M. (2015). Premature de-industrialisation: theory, evidence and policy recommendations 
in the Mexican case. Cambridge Journal of Economics, 39, 113–137.

Dasgupta, S. ve Singh, A. (2006). Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization 
in Developing Countries. United Nation University-WIDER (Research Paper No. 2006/49).

Kaldor, N. (1966). Marginal Productivity and the Macro-Economic Theories of Distribution: 
Comment on Samuelson and Modigliani. The Review of Economic Studies, 33 (4) 309-319. 

Lewis, A. W. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester 
School of Economic and Social Studies, 22. 

McKinnon (1991). Financial Control in the Transition from Classical Socialism to a Market 
Economy.  Journal of Economic Perspectives, 5 (4), 107-122. 

Palma, J. G. (2014). De-Industrıalısatıon, “Premature” De-Industrıalısatıon And The Dutch-
Disease. Revista NECAT, 3 (5), 7-22. 

OECD. (2016). Society at a Glance 2016. OECD Books.



70

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 4 A. A. Bayar, Ö. Günçavdı

Öniş, Z. (2012), The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP 
Era. Turkish Studies, 13 (2), 135-152.

Qamar B. Y. Q. (2015). Implications of De-Industrialization for Poverty and Income-Inequality 
in Pakistan.  Zagreb International Review of Economics and Business, 2015,18 (2), 45-68.

Ravallion, M. ve Huppi, M. (1991). Measuring Changes in Poverty: A Methodological Case 
Study of Idnonesia during an Adjustment Period. The World Bank Economic Review, 5 
(1), 57-82. 

Ravallion, M. (1997). Good and Bad Growth: The Human Development Reports. Word 
Development, 25 (5), 631-638. 

Ravallion, M. (2004). Pro-Poor Growth: A Primer. World Bank Research Group (Research 
Paper). Washington: World Bank.

Robinson, S. (1976). A Note on the U Hypothesis Relating Income Inequality and Economic 
Development. American Economic Review, 66 (3), 437-440.

Rodrik, D. (2016). Premature Deindustrialization. Journal of Economic Growth, 21, 1-33.

Rowthorn, R. ve Ramaswamy, R. (1997). Deindustrialization: Cause and Implications. IMF 
Working Paper, WP/97/42. Washington: IMF.

Saegar, S. S. (1997). Globalization and deindustrialization: Myth and reality in the OECD. 
Review of World Economics, 133 (4), 579–608.

Salama, P. (2012). China-Brazil: Industrialization and Early Deindustrialization. Cuadernos de 
Economía, 31 (56), 223-252.

Samy, Y. ve Daudelin, J. (2013). Globalization and inequality: insights from municipal level data 
in Brazil. Indian Growth and Development Review, 6 (1), 128-147. 

Suryahadi, A., Suryadarma D. ve Sumarto, S. (2009). The Effects of Location and Sectoral 
Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia. Journal of 
Development Economics 89, 109-117.



71

Türkiye’de Sanayisizleşme ve Yoksulluk
Ek

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Ta

bl
o 

E1
– 

Ay
rı

şt
ır

ılm
ış

 G
el

ir
 G

ru
pl

ar
ın

ın
 İs

ta
tis

tik
i Ö

ze
lli

kl
er

i

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ticarete-konu-olan 
gelirler

En
 y

ük
se

k 
de

ğe
r

16
03

41
37

01
51

69
13

0
79

89
1

10
24

80
73

82
5

72
97

3
10

10
21

76
20

8
17

19
73

18
58

15
15

41
21

98
23

8

O
rt

al
am

a 
de

ğe
r

35
90

35
93

37
44

37
68

47
50

37
96

38
53

38
15

40
46

42
23

47
39

48
12

48
11

En
 d

üş
ük

 d
eğ

er
2,

1
7

4,
4

4
6,

1
1,

8
4,

1
3,

5
8,

5
0,

5
4,

1
4,

7
4,

8
M

ed
ya

n
23

38
24

52
27

74
28

20
35

68
29

73
28

77
29

90
31

97
31

88
35

55
36

43
37

05
St

an
da

rt
 sa

pm
a

55
07

76
66

44
57

45
26

52
08

39
95

49
83

44
81

46
24

64
34

71
92

65
91

55
43

Ç
ar

pı
kl

ık
13

,6
28

,9
6,

8
7,

6
6,

7
7,

2
6,

9
8,

7
5,

7
12

,6
14

,2
11

,0
7,

3
n

21
59

47
19

16
80

18
29

17
59

18
57

17
60

20
23

20
96

20
47

19
13

19
11

18
12

Ticarete-konu-olmayan 
gelirler

En
 y

ük
se

k 
de

ğe
r

33
65

60
17

76
59

12
07

65
17

98
93

15
49

55
10

29
18

11
00

14
21

76
99

39
51

98
18

23
78

27
69

20
24

51
55

25
81

52
O

rt
al

am
a 

de
ğe

r
42

39
,8

37
87

42
47

50
40

55
34

48
50

52
89

56
64

56
99

59
47

64
81

65
75

66
46

En
 d

üş
ük

 d
eğ

er
9,

9
1

5,
6

15
5

0,
7

0,
8

0,
2

4,
2

18
,3

4,
7

3,
8

1,
2

M
ed

ya
n

28
35

,7
26

80
31

11
39

15
42

07
36

63
40

43
39

60
41

32
43

76
47

90
48

56
48

64
St

an
da

rt
 sa

pm
a

73
53

,6
52

55
56

32
58

93
64

44
53

38
57

00
80

69
81

52
71

15
81

28
79

87
81

55
Ç

ar
pı

kl
ık

18
,0

8,
6

7,
2

7,
6

6,
2

4,
4

4,
3

8,
7

16
6,

0
9,

4
8,

0
8,

5
n

91
22

24
71

1
81

96
85

02
82

62
82

33
82

65
97

37
97

50
96

15
97

18
98

11
98

76

Tarımsal gelirler

En
 y

ük
se

k 
de

ğe
r

28
59

7
46

19
6

94
13

6
30

50
9

29
86

5
33

65
5

57
85

7
51

45
8

47
84

5
49

46
3

58
59

2
91

23
6

59
68

3
O

rt
al

am
a 

de
ğe

r
23

60
24

35
24

00
25

19
33

24
27

37
26

43
30

12
31

81
34

23
36

12
38

50
43

73
En

 d
üş

ük
 d

eğ
er

0,
6

0
0,

0
3

8,
0

7,
3

4,
2

5,
2

6,
0

2,
2

5,
3

9,
1

6,
9

M
ed

ya
n

15
49

17
49

16
57

18
50

24
48

20
35

18
41

21
53

23
29

24
07

25
71

29
57

32
14

St
an

da
rt

 sa
pm

a
28

30
26

69
35

20
26

03
32

79
28

81
31

45
35

58
34

17
40

46
41

97
41

92
44

90
Ç

ar
pı

kl
ık

3,
3

5,
2

13
,1

3,
3

2,
7

4,
0

6,
1

5,
1

3,
9

4,
0

5,
5

7,
3

4,
1

n
12

72
50

92
16

22
17

22
15

25
16

16
15

71
22

82
19

77
18

96
17

30
17

20
17

70



72

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 4

Özet

Bölgesel farklılıklar, Türkiye’de gelir eşitsizliklerinin temel kaynaklarından 
biridir. Türkiye’deki bölgesel gelir eşitsizliklerinin temel özellikleri üzerine kısa bir 
değerlendirmenin arkasından çalışma, imalat sektörleri arasındaki bölgesel ücret ve 
verimlilik farklarına odaklanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, bölgesel özelliklerin, sektörler 
arası ücret ve verimlilik farklılıklarında belirleyici olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan 
yoğunlaşmanın, ücret ve verimlilikleri arttırdığı görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak 
bölgesel politikaların bölgesel eşitsizlikler üzerindeki etkisinin kısıtlı olabileceği ancak, 
büyümeyi hızlandırabileceği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Eşitsizlikler, Verimlilik Farklılıkları, Ücret Farklılıkları
JEL Sınıflandırması: O14, R12, J24

Productivity and Wage Differences between Regions 
and Sectors in Turkey

Abstract

Regional disparities is one of the main sources of income inequalities in Turkey. Following 
a brief evaluation of the main characteristics of regional income inequality in Turkey, the 
paper focuses on the regional wage and productivity differences across manufacturing 
sectors. The results reveal that regional characteristics decisive in productivity and wage 
differences at regional level. On the other hand, concentration of manufacturing activities 
increase the productivity and wages. Hence, the regional policies may have limited impact 
on regional inequalities, but can expedite economic growth.
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1. Giriş

Türkiye’de gelir dağılımındaki bozuklukların önde gelen kaynakları arasında bölgelerarası 
farklılıklar gelir. Bölgelerarası gelir farklılıklarının kaynakları ise iki ayrı grupta toplanabilir. 
Birincisi, bölgelerin çoğunlukla coğrafi yapılarına bağlı özelliklerinden kaynaklanan 
farklılıklar. İkincisi ise, ekonomik faaliyetlerin yer seçimi kararına bağlı olan farklılıklar. 
Birbirini karşılıklı etkileyen bu iki farklılık yumağından ilki değişmesi kolay olmayan oldukça 
katı bir yapının ortaya çıkmasına neden olurken ikincisi ise özellikle yer seçimini etkileyen 
politika uygulamaları için daha esnek bir ortam sağlar. Bu çalışma, geri planda bölgelerarası 
gelir farklılıklarının bu temel yapısını dikkate alarak, Türkiye’de imalat sektöründe mekân 
seçimine bağlı olarak ücret ve verimlilik farklılıkları arasında ilişki olup olmadığının 
incelenmesini hedeflemektedir. Böyle bir incelemenin sonuçlarının, en azından bölgesel gelir 
farklılıklarının bir boyutuna ilişkin açıklamalar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Teknolojik sınırda yer alsalar bile, sektörler üretim süreçlerinin özelliklerine göre işgücü 
verimliliği bakımından farklılıklar gösterebilir. Verimlilik farklılıklarının bir diğer nedeni 
ise teknolojik sınıra olan uzaklıktır. Dolayısı ile gözlenen işgücü verimlilik farklılıkları bu 
iki kaynağın bileşimidir. Bu ikili özelliğe ek olarak, işgücü verimliliği bölgeler arasında da, 
bölgesel özelliklere bağlı olarak, farklılaşabilir. 

Verimlilik farklılıklarının bir sonucu ücretler arasındaki farklılıktır. Bu nedenle 
verimlilik farklılıklarını gelir dağılımının önemli belirleyicilerinden bir olarak ele almak 
gerekir. Bölgelerarası gelir farklılıklarını anlamada da verimlilik farklılıkları iki açıdan 
önemlidir. Birincisi, belli bir andaki gelir farklılıklarının açıklanmasında teknolojik 
özelliklerin katkısı görülebilir. Buna bağlı olarak sektörel kompozisyondaki değişmenin 
bölgesel farklılıkları ne biçimde değiştirebileceği ve bu değişime bağlı olarak gelir 
farklılıklarını azaltma potansiyeli olan sektörlerin tanımlanması ile ilgili ipuçlarını sağlar. 
Diğeri ise, çekici güçlerin baskın ve verimliliğin daha yüksek olduğu bölgelerde, zaman 
içinde, faaliyetlerin yoğunlaşma eğilimine girmesidir. 
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Turizm, hayvancılık vb. özel avantajlara sahip bölgeler dışında sanayi kesiminin 
yarattığı gelir diğer kesimlerin gelirlerini etkiler. Dolayısı ile imalat sektörünün yarattığı 
ücret gelirleri diğer faaliyetlerin gelişimi üzerinde etkili olabileceği söylenebilir. İmalat 
kesimi içinde yer alan alt sektörler bazında teknolojik özelliklerine bağlı olarak ücretlerin 
farklılaşması ülke düzeyinde gelir dağılımı ile üretim kompozisyonu arasındaki köprüyü 
kurar. Bölgeler arasında gelir farklılıklarında ise üretim kompozisyonuna ek olarak belli bir 
alt sektörde bölgelerarası ücret farklılaşmasına bakmak gerekir.

Çalışmada, girişi izleyen Bölüm 2’de, bir eşitsizlik kaynağı olarak Türkiye’de 
bölgesel farklılıklar anlatıldı. Bölüm 3, mekânsal farklılıkların kavramsal olarak 
değerlendirilmesine ayrıldı. Bölüm 4, bölgesel yoğunlaşma, ücret ve verimlilik ilişkilerine 
odaklandı. 4. Bölüm’de ilk aşamada Türkiye’de bölgeler arasındaki ve imalat kesimi 
içindeki ücret farklılıkları bir arada ele alındı. İkinci aşama olarak ise, imalat kesiminin alt 
sektörlerinin işgücü verimliliği bakımından bölgesel düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendi. Sonuç bölümü ise bölgesel eşitsizlikler, ücret ve verimlilikler üzerine genel bir 
değerlendirmeyi içermektedir.

2. Türkiye’de Bir Eşitsizlik Kaynağı Olarak Bölgesel Farklılıklar

Bu bölüm, Türkiye’de bölgesel farklılıkları anlamak için iki konuyu değerlendirmeyi 
hedeflemektedir. Birincisi, Türkiye’deki bölgesel farklılıkları oluşturan coğrafi yapı ve 
tarihsel geçmiştir. İkincisi ise, özellikle son on yıla odaklanarak, bölgeleri kendi içinde 
kullanılan iki gösterge ile karşılaştırmaktır. Bu değerlendirmenin, bölgesel verimlilik ve 
ücret farklarının sonuçlarını yorumlayabilmemiz için yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Türkiye’de bölgesel farklılıklar düalistik bir yapıyı işaret eder. Bu düalistik yapı 
Karahasan ve diğerleri (2016)’ya dayanarak kısaca şöyle özetlenebilir: Kaynak ve refah 
dağılımı bakımından onlarca yıldır süren bu yapı kalıcı bir özelliğe sahiptir. Yüksek gelirli 
iller ülkenin Avrupa ülkelerine yakın Batı tarafında, düşük gelirli iller ise Asya ve Orta 
Doğu ülkelerine sınırı olan doğu tarafındadır. Doğuda yer alan bu iller etrafları kara ile 
çevrili - dolayısıyla kıyıda ya da nehir kenarında olmanın imkânlarından yararlanamayan 
- ve dağlık olan bu bölgeler tarihsel olarak az gelişmiş bölgelerdir. Bu tür coğrafi özellikler 
kaçınılmaz olarak ekonomik ve sosyal izolasyona yol açar ve genellikle tarımsal verimlilik 
ve çeşitlilik açısından elverişsizdir. Ancak bu eşitsizlik sadece coğrafya ile  açıklanamaz. 
İktisat politikaları, politik, sosyal ve kültürel yapılar gibi birçok faktörün doğu bölgelerinin 
bu özelliklerine katkıda bulunduğu söylenebilir. 

Türkiye’de doğu ve batı bölgeleri arasındaki gelişme farklılıklarının kaynağının tarihsel 
kökleri vardır. Tekeli (1992: 65), Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülmesi ile ortaya çıkan 
mekânsal değişmelerle ilgili olarak üç gelişmeyi vurgular: Bunlardan birincisi “Doğu 
Anadolu’nun Güneyde Halep çevresinde oluşan ekonomik sistemle ve Kafkasya’daki ve 
Rusya’daki ekonomik sistemle bağlantılarının kesilmesi”; ikincisi ise, “Doğu Anadolu’daki 
savaş kayıpları ve zorunlu nüfus değiştirmeleriyle nüfus yoğunluğunun yarı yarıya 
azalmasıdır”.  Tekeli (1992: 65), bu iki gelişmeyi Doğu Anadolu’nun az gelişmişliğinin 
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açıklaması olarak verirken İç Anadolu’da bir kent olan Ankara’nın başkent olarak 
seçilmesini de eşitsizliklerin düzeltilmesine yönelik bir gelişme olarak yorumlar. 

Diğer taraftan, makro politikalar ve uzun dönemli büyüme politikaları içinde altyapıya, 
insan sermayesine ve sektörlere ilişkin yatırımların hangi bölgelere ve ne tür faaliyetler 
için yönlendirildiğinin dolaylı sonuçları, bölgesel farklılıklar üzerinde belirleyicidir. Bu 
nedenle bölgesel politikalar kadar ülke düzeyindeki politikaların sonuçları da bu düalistik 
yapı üzerinde etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’de, açıkça adı “bölgesel 
politika” olarak belirtilmiş uygulamalara planlı dönemle birlikte geçildiği görülüyor. 
Doğruel (2006: 173)’te belirtildiği gibi, “Cumhuriyetin kuruluşundan planlı döneme kadar 
geçen kırk yıllık sürede kendi başına tanımlanmış bölgesel hedeflerin konulmasından ve bu 
hedeflere yönelik politika uygulamalarının varlığından söz etmek zordur. Bölgesel politika 
izlenmesine temel oluşturacak bölgesel planlama deneyimi 1960’lı yıllarda Planlı Dönemin 
başlaması ile mümkün olmuştur”. Ancak, Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak 
sanayileşme çabalarında yatırımların farklı bölgelere yönlendirilmesi ve yerel kaynakların 
kullanımında etkinliğin sağlanmaya çalışılmasının, daha bölgesel hedefli politikalardan 
söz etmeden geri kalmış bölgelerdeki ekonomik hareketlenmeye katkıda bulunulduğu 
söylenebilir. Türkiye’de sanayi politikalarının geçmişinde sıklıkla bu tür uygulamalarla 
karşılaşılır. Şüphesiz siyasi koşullar ve iktisadi politikaların yanı sıra burada çok fazla 
detayına giremeyeceğimiz sosyal ve kültürel farklılıkların da bu düalistik yapıdaki önemleri 
inkâr edilemez.

Yukarıda coğrafi ve tarihsel geçmişine kısaca değinilen bölgesel farklılıkları 
tanımlamak amacıyla bu bölümde iki gösterge kullanıldı. Bu göstergeler bölgesel düzeyde 
kişi başına gelir ve imalat sanayinin bölgesel dağılımıdır. Eşitsizlikleri ölçmek için 
farklı ölçütler kullanmak mümkündür. Eşitsizlik ölçümü ile ilgili teorik tartışmalar ve 
ampirik uygulamalar hakkında geniş bir literatür vardır. Gini ve Theil indeksleri eşitsizlik 
ölçümünde sıklıkla kullanılan ölçütlerdir.1 Bu çalışmada, bu tür indeksler yerine bölgelerin 
birbirlerine göre gelir bakımından nasıl farklılaştığını gösteren basit bir gösterge kullanıldı. 
Basit bir gösterge seçilmesinin nedeni, çalışmada ağırlıklı olarak bölgelerin birbirlerine 
karşı göreli durumuna odaklanılmış olmasıdır. Bu gösterge, kişi başına GSYH değeri 
bakımından en zengin bölgenin en fakir bölgeye oranı ile elde edilmektedir. İmalat 
sanayinin bölgesel dağılımı ile ilgili gösterge ise imalat sanayinin bölge ekonomisi içindeki 
payıdır. Bölge düzeyinde ekonomik güç, o bölgenin sanayileşme düzeyi ile yakından 
ilişkilidir. Kaldor  (1970: 339), “Dünyadaki var olan reel gelir dağılımının - ulusların ya 
da bölgelerin karşılaştırmalı zenginliklerinin ya da yoksulluklarının - büyük ölçüde ‘doğal’ 
faktörlerle değil, sanayi faaliyetlerindeki gelişimin eşit oranda olmaması ile açıklanabilir” 
demektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki bölgesel farklılıkları açıklayabilecek bir gösterge 
olarak imalat sanayinin bölge ekonomileri içindeki payları dikkate alındı.

Bölgesel düzeyde kişi başına gelir göstergesi, kişi başına bölgesel GSYH değeri için 
DÜZEY 2 bölge sıralamasında en zengin bölgenin en fakir bölgeye bölünmesi ile elde edildi 
(Tablo-1). Elde edilen oranın büyümesi bölgeler arası farklılığın arttığını göstermektedir. 

1 Sen [1973 (1997)] bu konudaki önemli bir başvuru kaynağıdır.
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Kişi başına GSYH değerleri 2004-2014 dönemi dikkate alındı. Bu göstergeye göre 2004 
yılında 4.8 olan oran 2008 yılından itibaren bir azalma eğilimine girmiş ve 2014’te 4’e 
düşmüştür. Bu düşüş, bölgesel gelir eşitsizliğinde bir düzelme olduğunu işaret etmektedir.  

Tablo 1: Yıllara Göre Bölgesel Gelir Eşitsizliği – DÜZEY 2 (2004-2014)

Yıllar En yüksek gelir En düşük gelir Oran (*)

2004 14656 3063 4.8
2005 16749 3618 4.6
2006 19368 4117 4.7
2007 21388 4599 4.7
2008 23852 5151 4.6
2009 23454 5275 4.4
2010 26253 6259 4.2
2011 31165 7412 4.2
2012 34637 8903 3.9
2013 39468 9901 4.0
2014 43645 10844 4.0

Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014.

(*) Her yıl için en yüksek gelir en düşük gelire bölünerek hesaplanmıştır.

Tablo-2’de OECD tarafından hesaplanan DÜZEY 2 kişi başına GSYH değerlerine göre 
ülkelerin nasıl farklılaştığına ilişkin karşılaştırma yer almaktadır. Bu karşılaştırma OECD 
(2015) veri tabanında yer alan ülkelere ilişkin en son bölgesel kişi başına GSYH değerlerine 
dayanmaktadır. Ülke ortalamasının 100 kabul edildiği bu hesaplamada bu ortalama 
değerlere göre minimum (en fakir) ve maksimum (en zengin) değerleri hesaplanmış ve 
karşılaştırma maksimum/minimum oranları ile yapılmıştır. Bu şekilde hesaplama ile aynı 
zamanda en yüksek ve en düşük gelir arasındaki aralığın (range) ülkeden ülkeye nasıl 
değiştiğini de gözleme imkânı vermektedir. Bu tabloya göre OECD tarafından bölgesel 
farklılıkların hesaplandığı tabloda OECD üyesi olmayan Rusya birinci, Endonezya ikinci 
ve OECD üyesi Meksika üçüncü sırayı almaktadır. Türkiye bu sıralamada 10. sıradadır. 
Listede yer alan en yüksek kişi başına gelirin en düşük kişi başına gelire oranında eşitsizliği 
ülke büyüklüğü ve gelişmişlik düzeyi olmak üzere iki faktörün etkilediği görülmektedir: 
İlk on sırada kalan ülkeler sırası ile Rusya, Endonezya, Meksika, Kolombiya, Brezilya, 
Hindistan, Şili, ABD, Çin ve Türkiye’dir. Bu ülkeler içinde sadece ABD gelişmiş ama 
sıralamada ilk ona giren ülke olmuştur. Diğerleri gelişmekte olan ülkelerdir. Yine eşitsizlik 
sıralamasında ilk ona giren ülkelerden Türkiye, Kolombiya ve Şili dışındaki ülkelerin 
nüfusları 100 milyonun üzerinde ve aynı zamanda yüzölçümleri geniştir. Bu listede dikkat 
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çeken bir diğer özellik de OECD ülkeleri ve OECD tarafından izlenen ülkelerde bölgesel 
farklılıkların daha çok Amerika ve Asya’da gözlendiğidir. Avrupa ülkelerinde bölgesel 
GSYH bakımından  farklılıklar daha azdır. 

Tablo 2: Bölgesel Gelir Eşitsizliği – Ülkelerarası Karşılaştırma  

Ülkeler Yıl
Maks/
Min

Eşitsizlik 
sırası

Meksika 2013 15.11 3
Şili 2013 7.57 7
ABD 2013 4.94 8
Slovakya 2013 3.56
Çekya 2013 2.79
TÜRKİYE 2011 3.98 10
Kanada 2013 2.53
Macaristan 2013 2.68
Belarus 2013 2.35
Birleşik 
Krallık

2013 2.38

Almanya 2013 2.41
İtalya 2013 2.62
Fransa 2013 2.20
Yeni Zelanda 2013 2.33
Polonya 2013 2.25
Avustralya 2013 2.15
Estonya 2013 2.18
Hollanda 2013 2.03
İspanya 2013 1.98
Yunanistan 2013 1.86

Ülkeler Yıl
Maks/
Min

Eşitsizlik 
sırası

İsveç 2013 1.74
Portekiz 2013 1.71
Avusturya 2013 1.81
Danimarka 2013 1.79
Norveç 2012 1.88
İrlanda 2013 1.73
Finlandiya 2013 1.58
Kore 2013 1.46
İsviçre 2012 1.40
Slovenya 2013 1.42
Japonya 2012 1.39  
Rusya 2012 19.23 1
Endonezya 2012 17.64 2
Kolombiya 2012 11.11 4
Hindistan 2013 7.57 6
Brezilya 2012 7.74 5
Çin 2012 4.82 9
Letonya 2013 2.88
Litvanya 2013 2.50
Güney 
Afrika

2013 2.31  

Kaynak: OECD (2016), Figure 2.18 (http://dx.doi.org/10.1787/888933363233) verileri kullanılarak 
hazırlanmıştır.

Bölgesel gelir eşitsizliği konusunda bir diğer gözlem de incelenen on yıllık 
dönemde düşük ve yüksek gelirli bölgelerin sıralamasının Türkiye içinde yer değiştirip 
değiştirmediğidir. Düalistik yapı 2004-2014 döneminde çok fazla değişmedi. Tablo-3’ten 
izlenebileceği gibi, en yüksek ve en düşük gelire sahip bölgeler bir yıl hariç aynı kaldı. En 
yüksek kişi başına DÜZEY 2 bölgesi dönem boyunca İstanbul oldu. En düşük gelire sahip 
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bölge ise 2013 yılı hariç Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan TRB2 DÜZEY 2 
bölgesi oldu. 2013 yılında yine Doğu Anadolu bölgesinden Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı 
içinde alan TRA2 DÜZEY 2 bölgesi en düşük kişi başına GSYH değerine sahip oldu.  

Tablo 3: Bölgesel Gelir Sıralamasındaki Değişim – DÜZEY 2 (2004-2014)

Yıllar En yüksek
Kişi başına 
GSYH

En düşük 
Kişi başına 
GSYH

Türkiye 
Ortalaması

2004 TR10  TRB2   
İstanbul 14656 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 3063 8536

2005 TR10  TRB2   
İstanbul 16749 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 3618 9844

2006 TR10  TRB2   
İstanbul 19368 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 4117 11389

2007 TR10  TRB2   
İstanbul 21388 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 4599 12550

2008 TR10  TRB2   
İstanbul 23852 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 5151 14001

2009 TR10  TRB2   
İstanbul 23454 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 5275 13870

2010 TR10  TRB2   
İstanbul 26253 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 6259 15860

2011 TR10  TRB2   
İstanbul 31165 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 7412 18788

2012 TR10  TRB2   
İstanbul 34637 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 8903 20880

2013 TR10  TRA2   
İstanbul 39468 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 9901 23766

2014 TR10  TRB2   
 İstanbul 43645 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 10844 26489

Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014.

Kişi başına gelir bakımından gözlenen düalistik yapı bölgelerin sanayileşme düzeyi 
bakımından farklılıklarına da yansıyor. Şekil-1’de Türkiye’de imalat sanayinin bölge 
ekonomisi içindeki payının dağılımı yer alıyor. Bu sınıflamaya göre imalat sanayi beş farklı 
gelişme düzeyi göstermektedir: Geleneksel Sanayi Bölgeleri, Artçı Bölgeler (hinterland), 
Yeni Sanayi Bölgeleri, İkincil Sanayi Bölgeleri ve Sanayinin Gelişmediği Bölgeler (Doğruel 
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ve Doğruel, 2011). Şekil-1’de yer alan haritadan da izlenebileceği gibi, var olan durumda 
güçlü olan ve potansiyel olarak gelişmeye açık olan sanayileşme bölgeleri, Geleneksel 
Sanayi Bölgeleri, Artçı Bölgeler (hinterland) ve Yeni Sanayi Bölgeleri ülkenin Batı tarafında 
yer almaktadır. İkincil ve Sanayinin Gelişmediği Bölgeler ise ülkenin doğusundadır. İmalat 
sanayinin gelişmiş olduğu bölgeler aynı zamanda kişi başına gelir bakımından da yüksektir.  
Bu genellemenin tek istisnası güçlü bir turizm bölgesi olarak öne çıkan Antalya’nın bu 
haritada Sanayinin Gelişmediği Bölgeler arasında kalmasıdır.

Şekil1: Türkiye’de İmalat Sanayinin Bölgeleri Göre Dağılımı Sınıflaması

Kaynak: Dogruel ve Dogruel (2011).

Türkiye’de bölgesel kişi başına gelir ve imalat sanayi dağılımı ile ilgili iki gösterge 
çerçevesinde yapılan değerlendirmeler mekânsal eşitsizliklerin arkasındaki gerçeklere 
bakmayı gerektirmektedir. Çünkü bu gerçekler, eşitsizliklerin ülke ekonomisinin 
bütününde ve bölgesel düzeyde tasarlanacak iktisadi politikaların dayanacağı temeli 
oluşturur. Bir sonraki bölümde Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler, mekânsal farklılıkların 
kavramsal tartışmaları ile birlikte ele alınmıştır.

3. Kavramsal Çerçeve: Mekânsal Farklılıklar

Mekânsal farklılıklar ve bu farklılıkları doğuran nedenler çok eski tarihlerden bu yana 
iktisatçıların dikkatini çekti. Çok zengin ve çoğu zaman disiplinlerarası niteliği de ön 
plana çıkan mekânsal eşitsizlikler, iktisat politikaları ile ilişkisi açısından da önemli bir 
konudur. 
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Bu bölümde, mekânsal farklılıkların yapısına odaklanıldı. Kanbur ve Venables (2005: 
Bölüm 1) mekânsal eşitsizliklerle ilgili beş soru soruyorlar: “Mekânsal eşitsizlik tam olarak 
nedir? Belirleyicileri nelerdir? Nasıl bir evrim geçirmişti? Neden önemli? Ve, eğer [eşitsizlik] 
varsa, mekânsal eşitsizliğe karşı politika ne olmalıdır?” Bu sorular, mekânsal eşitsizlikleri 
hangi sorularla tanımlayabileceğimizi gösteriyor. Biz burada bu sorulara mekânsal 
farklılıkların niteliğini ekliyoruz. Çünkü, bu farklılıkların anlaşılması nasıl politikalar 
izlenebilir sorusunun cevabını da şekillendirecektir.

Bölgesel farklılıklar, mekânla ilişkili değişemez ya da değişmesi zor olanlar ile değişmesi 
mümkün olan farklılıklar olarak gruplandırılabilir. Bu iki tür farklılık, mekâna yönelik ne 
tür politikalar izlenebileceği kararı açısından önemlidir. Genellikle iktisadi politikalar ile 
giderilmesi mümkün olmayan ya da çok zor olan bölgesel farklılıklar, değişemez ya da 
değişmesi zor olanlardır. Bölgenin coğrafi yapısı ve bölgenin tarihsel geçmişinin yarattığı 
birikimin şekillendirdiği kurumsal yapılar, değişmesi zor bölgesel farklılıklar olarak öne 
çıkar. Türkiye’nin, bir önceki bölümde tartışılan, doğu ve batı bölgeleri arasındaki gelişme 
farklılıklarının önemli bir bölümü bu tür yapısal farklılıklara dayanır. Türkiye’de doğu 
bölgelerinin, özellikle Doğu Anadolu’nun, coğrafyasının dağlık ve yüksek olması ve soğuk 
iklim koşulları geçmişten günümüze tarımsal üretim açısından dezavantaj yaratmış, en 
azından ekilebilecek ürün desenini sınırlamıştır. Diğer taraftan, Eski Sovyetler Birliği’nin 
çözülmesine kadar geçen dönemde (1990’lı yıllara kadar süren Soğuk Savaş yıllarında), 
Türkiye’nin doğusunda kalan ülkelerle ticareti neredeyse kapalıydı. Bu durum, dağlık 
ve zaten etrafı kara ile çevrili olmaları nedeniyle dezavantajlı olan doğudaki bölge 
ekonomilerinin gelişmesi önünde bir diğer engel olmuştur. Bunlara ek olarak Türkiye’de 
piyasa potansiyelinin (market potential) bölgesel farklılıkları açıklamakta önemli bir faktör 
olduğu bilinmektedir (Karahasan ve diğerleri, 2016). Aşağıda, Karahasan ve diğerleri 
(2016) çalışmasında ulaşılan sonuçlardan bazıları piyasa potansiyeli ve uzaklığın iktisat 
politikalarına karşı duyarsızlığını da göstermektedir: 

“ i) piyasa potansiyelinin düzeyi kısa ve orta vadeli politikalara karşı duyarsızdır; 
ii) [iller arasındaki] uzaklığın etkisi de politikaya duyarsızdır; iii) bu iki göstergenin 
etkilerinin derecesi, bölgesel eşitsizliğin sürekliliği olarak alınabilir; iv) tahmin 
sonuçları, “piyasa potansiyeli” veya “uzaklığın”, Türkiye’deki bölgesel farklılıkları 
açıklayabildiğini göstermektedir, fakat hepsinden öte, illerin pazar potansiyeli, 
Türkiye’nin İstanbul ve İzmir gibi ana ekonomik merkezlerine olan doğrudan 
mesafeye göre daha güçlüdür” (Karahasan ve diğerleri, 2016).

Bu sonuçlar aynı zamanda bazı özelliklerin bölgesel farklılıkların giderilmesine yönelik 
politikaların etkinsiz olabileceğine işaret etmektedir.

Değişmesi mümkün olan farklılıklar ise ekonomik faaliyetlerin yer seçimi gibi bölgesel 
politikalara duyarlı olanlardır. Ekonomik faaliyetlerin yer seçimi sonucu ortaya çıkan 
en önemli oluşum mekânsal yığınlardır (agglomeration). Mekânsal yığınlar ekonomik 
faaliyetlerin belli bir bölgede yoğunlaşması ile ortaya çıkar. Alfred Marshall [1920 (1890) 
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Bölüm X], yığınların oluşumunda doğrudan telaffuz etmese de dışsallıkların önemini 
vurgular. Faaliyetlerin belli bir bölgede yoğunlaşması – ki bu durum işgücü, beşeri ve 
fiziksel sermayenin fiziksel mekâna göre yoğunlaşması anlamına geliyor - toplulaştırılmış 
artan getirilerin kaynağı olarak gösterilmektedir (Ciccone ve Hall, 1996: 54). Bu konuda 
ufuk açıcı bir çalışma olan Ciccone ve Hall (1996: 54), mekânsal yığınların oluşumunun, 
bir başka deyişle belli bir yerde yoğunlaşmanın olmasının, verimliliği birkaç yoldan 
etkileyebileceğini belirtiyorlar:2 Birincisi, üretim teknolojileri sabit getiriye sahip olsa 
bile üretim sürecinin farklı aşamalarında mekânsal yakınlığın getirdiği ulaşım maliyet 
avantajının belli bir coğrafi alanda yoğunlaşmanın artan getiri yaratabileceğini diğer 
bir deyişle çıktı/girdi oranının belli bir alanda faaliyetlerin yoğunlaşması ile artacağını 
söylüyorlar. İkinci olarak, üretimin fiziksel olarak yakın mekânlarda gerçekleştirilmesinden 
doğan dışsallıkların verimliliğe bir katkısı olacağı belirtiliyor. Ekonomik faaliyetlerin 
yoğun olduğu mekânlarda “yüksek derecede faydalı uzmanlaşmanın” mümkün olabileceği 
ise üçüncü bir yoğunlaşmanın verimlilik etkisi olarak veriliyor. 

Yığınların oluşumu ile yapılan değerlendirmeler, bir önceki bölümde verilen 
Türkiye’deki imalat sanayi dağılımının da genel olarak doğu-batı ekseninde farklılaşması 
ile paralellik göstermektedir. Geleneksel sanayi merkezleri çekim olmayı sürdürüyorlar. 
Bu konuda en çarpıcı örnek İstanbul’dur. İstanbul hala en önemli ekonomik merkezdir 
ve zengin bir işgücü arzı ile güçlü bir dışsallık yaratır. Bu nedenle İstanbul’a yönelik 
sanayisizleştirme politikalarının sonucu arazi kısıtlamalarına gidilmesi var olan araziler 
için yüksek değerler oluşmasına rağmen çok sayıda imalat sanayi İstanbul’da kalmayı 
sürdürüyor (Doğruel ve Doğruel, 2018). Burada imalat sanayinin İstanbul’dan uzaklaştığı 
zaman da geri kalmış bölgelere gitmediği söylenebilir. 1980-2000 döneminde bölgesel 
eşitsizliklerde gözlenen küçük düzelmenin sanayinin bir ölçüde dağıldığını, ancak bu 
dağılmanın görece gelişmiş Batı bölgeleri içinde kaldığını göstermektedir (Dogruel ve 
Dogruel, 2012).  

4. Bölgesel Ücret ve Verimlilik Farklılaşması ile Yoğunlaşma

Bu bölümde sektörler düzeyinde bölgeler arasındaki ücret farklılaşması, verimlilik 
farklılaşması ve sektörün bölgeler arasındaki dağılımı arasındaki ilişkiler ele alındı. Bölge 
DÜZEY 2, sektör ise 2008 öncesi için iki haneli NACE Rev1.1, 2010 sonrası dönem için 
NACE Rev2 imalat alt sektörleri olarak tanımlandı. 2008 Finansal Krizi’nin etkilerini 
değerlendirme dışında bırakmak amacıyla, kriz öncesi dönem için bölgesel düzeyde verinin 
bulunmadığı 2005 hariç 2003-2007, kriz sonrası dönem için ise 2010-2015 yıllarına ilişkin 
veriler kullanıldı. Sektör ve bölge düzeyinde ücret çalışan başına yıllık brüt maaş ve ücret 
ödemeleri, verimlilik çalışan başına üretim değeri olarak hesaplandı. Sektörün bölgeler 
arasındaki dağılımı için kullanılan değişken ise çalışan sayısı bakımından bölgenin sektörün 

2 Ciccone ve Hall (1996), ABD ekonomisi için gerçekleştirilmiş ampirik bir çalışmadır.  
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Türkiye toplamı içindeki payıdır. İncelemede bölgesel ücret ve verimlilik doğrudan değer 
yerine sektör ortalamasına oran olarak kullanıldı. Böylece bölgesel göreli ücret ve verimlilik 
elde edildi. Verimlilik ve ücret göstergelerini ülke ortalamasına oranlayarak tanımlamanın 
iki amacı vardır. Bunlardan birincisi DÜZEY 2 bölge ve iki haneli sektör bazında fiyat 
serileri bulunmadığı için, bu parasal göstergeleri daha genel düzeyde elde edilebilen 
sabit fiyatlarla tanımlamak zorunda kalınmamasıdır. İkincisi ve daha önemlisi, incelenen 
dönem oldukça kısa olmasına rağmen,  oranları kullanarak verimlilik ve ücretlerde ülke 
düzeyinde gerçekleşebilen değişmelerden arındırarak daha bölgeye özel göstergeler elde 
edilmiş olmasıdır.

Fujita ve Thisse (2002: 6), “...bir faktörün tam anlamıyla serbestçe hareket edebilmesinin 
ücretler ve sermaye getirilerinin bölgelerarası piyasada eşitlenmesi için yeterli olabileceğini” 
belirtiyorlar. Fujita ve Thisse (2002: 6), buna bağlı olarak, “… bir faktörün ticaretinin 
maliyetinin olmaması ya da tam anlamıyla serbestçe hareket edebilmesinin farklı 
mekânlardaki işgücü gelirlerinin [ücretlerin] yakınsamasının gerçekleşmesi için yeterli 
olacağını” söylüyorlar. Ancak, Lucas (1990) sermayenin muhakkak zengin bölgelerden 
fakir bölgelere gideceği tezini sorgulamakta ve serbestliğin ötesinde beşeri sermaye düzeyi 
ve beşeri sermayenin yaratacağı dışsallıkların sermaye hareketlerinde daha belirleyici 
olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, kalıcı bölgesel ücret farklılıkları modern ekonomiler 
içinde sıklıkla görülmektedir (Shields ve Shields, 1989’dan aktaran Fujita ve Thisse, 2002: 
20-21).  Ülkeler arasında olduğu gibi bir ülke içindeki bölgeler arasında da sermayenin 
gelişmiş bölgelerden daha az gelişmiş bölgelere gitmemesi durumu oldukça yaygın 
gözlenen bir durumdur. Buna bağlı olarak ortaya çıkan bölgeler arasındaki sermaye 
derinliği, teknoloji düzeyi ve işgücü verimliliği ile ücret farklılıklarını yaratan koşullar 
Fujita ve Thisse (2002)’de vurgulanan sermaye hareketlerinin serbestliği durumundan çok 
daha karmaşık mekânizmaların bir sonucu olarak görülmelidir. Bu bölümde bu karmaşık 
yapıyı çözümlemek gibi bir iddialı bir hedef bulunmuyor. Bunun yerine, önce sektörler 
arasında daha sonra sektörel düzeyde, verimlilik ve ücret ile yoğunlaşma arasında doğrusal 
bir ilişki olmadığını göstermekle yetinilmektedir.

4.1. Sektörler Arası Karşılaştırma

Bu bölümde sektörlerin bölgeler arasındaki dağılımı ya da sektörlerin yoğunlaşması 
ile sektörün bölgeler arasında ücret ve verimlilik farklılıkları arasındaki ilişki 
gösterilecektir. Sektör yoğunlaşması göstergesi olarak işgücü cinsinden elde edilen 
bölgenin sektör içindeki payı ile hesaplanan Herfindahl İndeksi kullanıldı. Ücret ve 
verimlilik farklılaşması için ise her sektör için göreli ücret ve verimliliklerin standart 
sapması hesaplandı.

TÜİK tarafından uygulanan veri gizleme politikası sonucu bölgesel düzeyde bazı 
sektörlerin verileri elde edilememektedir. Bu nedenle bölge paylarının toplamı yüzde 85’in 
altında kalan sektörler temsil gücü düşük olarak kabul edilmiş ve Şekil 2 ve 3 hazırlanırken 
dışarıda bırakılmıştır. Sektörlerin temsil oranı Tablo-5’te gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Verimlilik ve Ücret Farklılaşmaları ile Yoğunlaşma Arasında 
Korelasyon

Verimlilik farklılaşması -Yoğunlaşma

 2003-2008 2010-2015

Korelasyon -1 Düşük temsiller dahil -0.2162 0.0404

Korelasyon -2 Düşük temsiller hariç -0.7080 -0.3236

Ücret farklılaşması -Yoğunlaşma

 2003-2008 2010-2015

Korelasyon -1 Düşük temsiller dahil -0.0539 -0.2268

Korelasyon -2 Düşük temsiller hariç -0.7135 -0.4931

Tablo-4’te Şekil-2 ve 3’te kullanılan göstergeler arasındaki korelasyon katsayıları yer 
almaktadır. Elde edilen korelasyon katsayısı değerleri, düşük temsil gücüne sahip olan 
sektörler dışarıda bırakıldığında anlamlı değerlere çıkmaktadır. Dolayısı ile sadece yüksek 
temsil gücüne sahip sektörler dikkate alınarak hazırlanan Şekil-2 ve 3 sergilenen ilişkileri 
değerlendirebiliriz.

Şekil-2 sektörlerin bölgeler arasındaki verimlilik farklılaşması ile Herfindahl İndeksi 
ile ölçülen bölgeler arası yoğunlaşma arasındaki ilişki yer alıyor. Buna göre sektör belli 
bölgelerde yoğunlaştığı oranda bölgeler arasındaki verimlilik farklılıkları da azalmaktadır.   
Ancak 2008 Finansal Kriz sonrası dönemde bu ters yönlü  ilişki zayıflamış görülmektedir. 
İlginç olan nokta, 2010-2015 yıllarında yoğunlaşma arttıkça verimlilik farklılaşması trend 
doğrusuna yaklaşırken, bölgeler arasında daha eşit dağılan sektörlerde (düşük Herfindahl 
İndeksi) bölgeler arası verimlilik farklılığı bakımından sektörler ayrışmaktadır. Diğer bir 
deyişle ülke düzeyinde yaygın olan sektörlerin bir bölümünde verimlilik bölgeler arasında 
daha fazla farklılaşırken diğerlerinde ise daha düşük düzeylerde kalmaktadır. Bu sektörlerin 
teknolojik düzeyleri dikkate alındığında sistematik bir ilişki gözlenememektedir. Bölgeler 
arasında verimlilik farklılıkları sektörün özelliğine bağlı bir ilişki göstermemesi nedeniyle 
verimlilik farklılıklarının daha çok bölgesel özelliklerden kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. 
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Şekil 2: Verimlilik Farklılaşması ile Yoğunlaşma Arasındaki İlişki
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Şekil 3: Ücret Farklılaşması ile Yoğunlaşma Arasındaki İlişki
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İşgücü piyasasında etki ve kapsamlı düzenlemeler olmaması durumunda  ücretler 
arasındaki farklılıkları doğrudan verimlilik farklılıkları ile ilişkilendirmek mümkündür. 
Şekil-3’te gösterilen bölgeler arası ücret farklılıkları ile yoğunlaşma arasındaki ilişki 
Şekil-2’de gösterilen ilişkiye benzer özellikler sergilemektedir: Sektörler bölgesel olarak 
yoğunlaştığı oranda bölgeler arası ücret farklılaşması azalmaktadır. Verimlilikte olduğu 
gibi ücret farklılaşmaları da düzey olarak sektör bölgeler arasında yaygınlaştıkça çeşitlilik 
göstermektedir. Bu gözleme dayanarak bölgesel özelliklerin ücretler üzerinde önemli 
katkısının olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

4.2. Sektörel Değerlendirme

Bütün sektörler bir arada ele alındığında yoğunlaşma ile göreli ücret ve verimlilik 
arasında beklenen ters yönlü ilişki Türk imalat sektöründe de gözlenmektedir. Ancak hangi 
sektörlerde bu göstergeler arasında ilişkinin daha güçlü olduğu toplu değerlendirmede 
görülememektedir. Bu nedenle sektörlere ilişkin bölgesel göreli ücret, bölgesel göreli 
verimlilik ve bölgenin sektör içindeki payı (yoğunlaşma) arasındaki korelasyon katsayıları 
hesaplanarak değerlendirme yapıldı. Toplu değerlendirmede 2008 Finansal Krizi öncesi ve 
sonrası dönemler arasında önemi bir farklılık görülmediği için sektörel değerlendirmeler 
sadece kriz sonrası için yapıldı. Ayrıca, bu iki dönem için elde edilen verilerin sektör 
sınıflaması farklı olduğu için düzenli bir karşılaştırma imkânı bulunmamaktadır.3 

Üç gösterge arasındaki korelasyon katsayıları Tablo-5’te yer almaktadır. Sektöre ilişkin 
elde edilen korelasyon katsayılarını daha sistematik değerlendirebilmek amacıyla sektörler 
dört teknoloji grubu altında sıralandı.4 Ayrıca sektöre ilişkin Herfindahi İndeksi değeri 
ile sektörün temsil oranına ek bilgi olarak bu tabloda yer verildi. Değerlendirmede gri 
zeminde gösterilen düşük temsil oranına sahip sektörler dikkate alınmadı.

Üç gösterge arasında elde edilen korelasyon katsayıları, birkaç istisna dışında, pozitif 
değerlerde ve anlamlıdır. Dolayısı ile sektörün bölgedeki payı arttığı oranda bölgedeki 
sektörün göreli ücret ve verimliliği artmaktadır. Buna karşılık sektörün daha az yoğun 
olduğu bölgelerde göreli ücret ve verimlilik düşmektedir. Bu sonuç, 2. Bölümde tartışılan 
yoğunlaşma ile verimlilik ve dolayısıyla ücret arasındaki ilişki ile uyumludur. 

Sektörel düzeyde elde edilen bu sonuç ile Bölüm 4.1’de elde edilen sonucu nasıl 
ilişkilendirebiliriz? Eğer sektör az sayıda bölgede yoğunlaşıyorsa – yüksek Herfindahl 
İndeks değeri – göreli bölgesel ücret ve verimlilik ülke ortalamasına yakın düzeylerde 
olmakta ve bu göstergelerin standart sapması düşmektedir. Buna karşılık sektör çok 
sayıdaki bölgede yer alabiliyorsa (düşük Herfindahl İndeks değeri), sektör bütün bölgeler 
arasında eşit olarak dağılmamışsa, sektör paylarındaki farklılaşmalar göreli ücret ve 
verimlilik göstergelerini de farklılaşmakta ve bu göstergelerin ülke ortalamasından farkları 
artmaktadır. Bu da standart sapma değerini yükseltmektedir.

3 Kriz öncesi ve sonrası dönemler için hesaplanan korelasyon katsayılarına dayanarak elde edilen 
sonuçlar temel özellikler bakımından farklılaşmamaktadır.

4 Bazı sektörlerin alt sektörleri farklı teknoloji grupları içinde yer alıyor. Ancak, bölgesel veriler 
sadece 2 haneli ayrımda verildiği için Türkiye genelinde daha büyük olan alt sektör dikkate alınarak 
iki haneli sektörün teknoloji grubu içindeki yeri belirlendi.
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Tablo 5: Verimlilik, Ücret ve Yoğunlaşma Göstergeleri Arasında Korelasyon 
Katsayıları

2010-2015 Ortalaması
Verimlilik - Ücret - Ücret - Herfindahi Temsil

NACE Rev.2  Yoğunlaşma Verimlilik Yoğunlaşma indeksi oranı

Düşük teknoloji:

Gıda 10 0.3135 -0.0582 0.2251 658 100
İçecek 11 0.5810 0.8170 0.6278 1029 98
Tütün 12 0.9494 0.8774 0.9720 3984 66
Tekstil 13 0.3001 0.5818 0.3609 1243 100
Giyim 14 0.4087 0.5058 0.3076 3360 100
Deri 15 0.2677 0.5396 0.2628 2623 100
Ağaç 16 0.6171 0.8061 0.6809 679 100
Kağıt 17 0.4022 0.8164 0.3835 2305 99
Basım 18 0.4497 0.6908 0.4305 2691 100
Mobilya 31 0.3456 0.5608 0.6052 1130 100
Diğer imalat 32 0.3993 0.4694 0.2626 3269 100

Orta-alt teknoloji:

Petrol ürünleri 19 -0.0673 0.3503 -0.0266 1633 64
Plastik 22 0.4287 0.5838 0.5706 1412 100
Metal olmayan (Cam-
seramik)

23 0.0850 0.6962 0.3278 693 100

Metal hammadde 24 0.7275 0.7708 0.6517 1007 97
Makine hariç metal eşya 25 0.5175 0.6378 0.4176 1305 100
Diğer ulaşım 30 0.7143 0.7625 0.6350 1630 91
Tamir ve yerleştirme 33 0.3860 0.5456 0.5683 2925 100

Orta-üst teknoloji

Kimya 20 0.3857 0.7241 0.5999 1790 100
Elektrik-ekipman 27 0.3841 0.5702 0.5676 1966 100
Makine ve ekipman 28 0.4357 0.6905 0.4772 1364 100
Motor vb. 29 0.7528 0.7633 0.6182 1966 100

Yüksek teknoloji:

İlaç 21 0.4409 0.6809 0.3467 3813 94
Elektronik-optik 26 0.6047 0.7814 0.7093 1954 78
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Ancak, sektörler arasında korelasyon katsayıları büyük farklılıklar göstermektedir.  
Teknoloji grupları kendi içinde değerlendirildiğinde de bu durum değişmiyor. Korelasyon 
katsayıları ile yoğunlaşma göstergesi (Herfindahi İndeksi) arasında büyüklük bakımından 
sistematik bir ilişki gözlenemiyor. Bu sonuç, göstergeler arasındaki ilişkinin güçlü olmasına 
karşın bu ilişkinin düzeyinin sektörün özelliklerine bağlı olarak değiştiğine işaret ediyor. 

5. Sonuçlar

Simon Kuznets yıllarca önce gerçekleştirdiği çalışmada ülke ve bölge düzeyinde 
sanayileşmenin yapısını incelerken, “işgücü maliyeti ve işgücü verimliliğinde bölgesel 
farklılıkların olduğunu ve bazı bölgelerde sermaye maliyetinin diğerlerinden daha yüksek 
olduğunu” belirtiyor (Kuznets, 1940). Bu farklılıklar neden önemli? Çünkü bu gözlemler, 
bir ülke içinde bölgelerin nasıl farklılaştığını gösteriyor. Bölgesel farklılıklar bir ülkenin 
kalkınmasında bazen bir avantaj yaratırken bazen de çözülmesi gereken bir sorun 
olarak ortaya çıkabilir. Yoğunlaşmanın yarattığı dışsallıklar gelişmekte olan bir ülkenin 
büyümesinde itici bir rol oynayabilir. Ancak, bu tür yoğunlaşmalar aynı zamanda refahın 
ülke genelinde eşit dağılımını bozarak kısıtlayıcı etkiler de yaratabilir. Bu çalışmadaki 
incelemelerle Türkiye’deki imalat sektöründe bölgesel düzeyde işgücü verimliliği ve 
ücretlerdeki farklılaşmaları tanımlamaya odaklanarak bu etkileri anlamaya çalıştık.     

Çalışmada sektörler arası karşılaştırmanın sonuçlarına göre, sektörlerin belli bir 
bölgede yoğunlaşması ile sektörün verimliliği beklendiği gibi bölgeler arasında sistematik 
bir biçimde farklılaşmamaktadır. Dolayısı ile bölgeler arasında verimlilik farklılıkları 
sektörün özelliğine bağlı bir ilişki göstermemektedir. Gözlenen verimlilik farklılıklarının 
ağırlıklı olarak bölgesel özelliklerle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan 
bölgeler arası ücret farklılaşmasının sektörler bölgesel olarak yoğunlaştığı oranda azaldığı 
gözlenmiştir. Ücret farklılaşmaları, verimliliğin sergilediği özelliğe benzer biçimde, düzey 
olarak sektör bölgeler arasında yaygınlaştıkça çeşitlilik göstermektedir. Bu gözlem, bölgesel 
özelliklerin ücretler üzerinde de belirleyici olduğu sonucunu vermektedir. Bölgesel 
niteliğin verimlilik ve ücret farklılaşmasında belirleyici olması, iktisadi politikaların 
etkileme imkânını azaltan bir sonucu işaret etmektedir. Bu durum, gelir eşitsizliklerinde 
önemli bir yere sahip bölgesel kaynaklı eşitsizliklerin giderilmesi konusunda politikaların 
etkinsiz olma olasılığını yüksek tutmaktadır. 

Çalışmanın bir diğer sonucu da bölgede sektör payı ile göreli ücret ve verimlilik 
arasındaki ilişkidir. Hesaplamalar sektör payı arttıkça diğer bir deyişle sektör belli bir 
bölgede toplandıkça göreli ücret ve verimliliğin yükseldiğini göstermektedir. Dolayısı 
ile en azından bazı sektörlerin belli bölgelerde toplanması ülkenin toplam verimliliğini 
yükseltebilir.
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Abstract

Using micro data from the Survey of Income and Living Conditions conducted by 
TurkStat, we apply the capitalization method to determine the extent of wealth inequality 
in Turkey. This method involves the estimation of household wealth based on the amounts 
of income resulting from the ownership of various types of assets. In addition to the 
calculation of wealth inequality, capitalized incomes can be entered into a decomposition 
analysis to find out which factors contribute to inequality more than the others. Due to data 
limitations, we are restricted to an analysis that makes use of financial and rental income 
figures and imputed rents, while wealth in the form of land, gold, or stock ownership is 
mainly unaccounted for. The Gini coefficient figure of 0.56 implies that wealth inequality 
measured at the household level for Turkey is not extremely high. However, additional 
computations suggest that inequality is quite higher at the individual level.

Keywords: Wealth Inequality, Household Wealth, Personal Income, Capitalization Method, 
Turkey
JEL Classification: D31, E21

Türkiye’deki Gelir Eşitsizliği: GYKA’dan Ne Çıkarım 
Yapabiliriz?

Özet

TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ndan alınan mikro verileri 
kullanarak, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin boyutlarını belirlemek için sermayelendirme 
yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntem, çeşitli varlıkların mülkiyetinden sağlanan gelire 
dayanarak, hanehalkı varlığının tahminini içermektedir. Gelir eşitsizliği hesabına ek 
olarak, sermayelendirilmiş gelirler, gelir eşitsizliğine hangi faktörlerin diğerlerinden daha 
çok katkı sağladığını bulmak için parçalama analizine tabi tutulabilir. Veri kısıtlamaları 
nedeniyle; arsa zenginliği, altın ve hisse senedi sahipliği esasen hesaplanamazken, finansal 
ve kira gelir rakamlarıyla, farazi kira getirilerini kullandıran bir analiz ile sınırlı kaldık. 
0,56’lık Gini katsayısı, Türkiye’deki hanehalkı gelir eşitsizliğinin ciddi derecede yüksek 
olmadığını göstermektedir. Ancak, hesaplamalar, bireysel seviyede gelir eşitsizliğinin çok 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Servet Eşitsizliği, Hanehalkı Serveti, Kişisel Gelir, Sermayelendirme 
Methodu, Türkiye
JEL Classification: D31, E21
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1. Introduction

Wealth inequality has climbed up the global economic agenda since the financial crisis 
of 2008/09, and it is  now one of the biggest challenges facing decision-makers as they 
try to address the needs of large masses of citizens who feel disenfranchised. Feelings of 
social, economic and political inequality can ferment revolution, as in the case of the Arab 
Spring, or the rise of populist right-wing parties, as in Europe (Gilmore, 2016). What forms 
the link between such socio-political developments and the distribution of wealth is the 
widely-held belief that neoliberal policies that have dominated the global economic scene 
have has shifted income and wealth in the direction of those who were wealthy to begin 
with. As summarized in Kotz (2002), the policy recommendations of neoliberalism include 
the deregulation of business, privatization of public activities and assets, cutbacks in social 
welfare programs, and the reduction of taxes on businesses. In the international sphere, 
neoliberalism calls for free movement of goods, services, capital, and money (but not 
people) across national boundaries. The widespread implementation of these principles 
is said to be mainly responsible in many parts of the world for rising poverty among the 
working class as well as the erosion of the middle class.

In his popular book “Capital in the Twenty-First Century”, French economist Thomas 
Piketty (2014) argues that the main reason behind the recent rise in wealth inequality is 
that wealth does not flow down from the rich to the rest of society. Piketty cites unequal 
distribution of wealth as a cause of social and economic instability and proposes that it 
should be addressed by taxing wealth held by individuals around the world, to allow a 
share of that wealth to be redistributed. However, the globalization of wealth creation has 
made it easier for individuals and businesses to choose where and how to invest, making it 
more difficult for national tax legislation to have an impact on national outcomes. 

Dobbs et al. (2013) discuss the distributional effects of policies implemented by major 
central banks in response to the global financial crisis. Embarking upon an unprecedented 
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effort to stabilize and inject liquidity into financial markets, central banks had brought 
interest rates to ultra-low levels between 2007 and 2012. The authors argue that, ultra-
low interest rates produced large distributional effects on different sectors in advanced 
economies through changes in interest income and interest expense. Households in the 
United States, the United Kingdom, and the Eurozone are estimated to have lost hundreds 
of billions of dollars in net interest income, but the impact has varied across demographic 
groups. Younger households that are net borrowers have benefited, while older households 
with interest-bearing assets have lost income. While households have fared less well in 
terms of interest income and expense, the negative impact on household income may 
have been offset by wealth gains from increased asset prices. What makes these patterns 
particularly relevant for the current study is that Turkey is one of the countries where asset 
prices, especially of housing, have risen sharply during the said period due to the massive 
flow of financial capital to emerging markets.

Since the economic crisis that hit the country in 2001, Turkey has registered a sizeable 
improvement in its income distribution and has managed to bring its Gini coefficient to 
around 0.40. However, estimates of wealth inequality suggest that the disparity in asset 
ownership remains at a very high level. In fact, as in many other parts of the world, wealth 
inequality seems to be on the rise. According to the 2015 edition of Credit Suisse Research 
Institute’s Global Wealth Report, wealth inequality throughout the world has widened in 
the aftermath of the financial crisis of 2008-9 (Shorrocks, Davies, and Lluberas, 2015). In 
the report, the recent increase in global wealth inequality is attributed to the rise in equity 
prices and in the size of financial assets in high-wealth countries.

In the 2016 edition of the Global Wealth Report, released in November 2016, the 
mean and median ‘wealth per adult’ values given for Turkey are $ 19,685 and $ 4,339, 
respectively. The mean wealth per adult figure is obtained by subtracting the average debt 
figure of about six thousand dollars from the sum of financial and non-financial wealth 
figures which are around 10 and 15.7 thousand dollars, respectively. The Gini coefficient 
of wealth inequality given for Turkey in the report is 0.832, which is actually lower than 
the figures for Europe (0.849) and the world (0.927). In the absence of a household wealth 
survey, the Gini coefficient for Turkey was obtained by the researchers using standard 
regression methods that primarily take into account the degree of income inequality (which 
is estimated annually by an official survey). The parameters of the association between 
income inequality and wealth inequality are estimated from the subset of countries for 
which both figures are available. This methodology will be explained in more detail in the 
next section. 

Even when data on household wealth is available, there are several reasons why the 
measurement of wealth through a household survey is difficult. First, compared to other 
survey topics, respondents may be relatively reluctant to answer questions about wealth and 
income. According to Fries et al. (1998), respondents may have concerns about disclosure 
even if confidentiality is ensured. Secondly, the values of assets and liabilities can be hard 



95

Wealth Inequality in Turkey: What Can We Infer from the SILC?

to report accurately. Respondents may not know the current market value of some of 
their assets, or they may forget to report some of their assets or debts. Finally, ordinary 
random samples are likely to contain an inadequate number of wealthy households to be 
representative of the full distribution of wealth because the ownership of wealth is relatively 
highly concentrated.

The main purpose of the current study is to determine the extent of wealth inequality 
in Turkey using a technique known as ‘the capitalization method’. The available income 
survey data allow us carry out this exercise by ‘capitalizing’ the amounts of various types 
of income received by households. Since no information on household wealth is available 
in the survey, our analyses of wealth inequality are based on capitalized incomes, i.e. the 
imputed amounts of financial and other types of assets. In other words, the stock of wealth 
is derived from the flow of income resulting from asset ownership during the reference 
period of the survey. The main difference between this methodology and the one employed 
in the Global Wealth Report is that we construct the wealth figures from the income figures 
at the household level rather than using the overall Gini coefficient of income inequality 
for the whole country.

In the empirical work, we first examine the contribution of all sources of income recorded 
in the Survey of Income and Living Conditions (including returns  to assets) to income 
inequality.  We than make use of the financial and rental income (from financial asset and 
real estate ownership) and imputed rent figures provided in the survey to obtain estimates 
of household wealth that is in the form of financial assets and housing. The estimated 
amounts of wealth are imputed using the annual non-labor income figures and the actual 
rates of return to the corresponding types of assets in the year the survey was administered. 
Finally, the estimated quantities of household wealth are utilized in a household-level asset 
inequality analysis.

Wealth Inequality and the Capitalization Method

In a recently published paper, Saez and Zucman (2016) combine income tax data 
from the Survey of Consumer Finances with macroeconomic household balance sheets to 
estimate the distribution of wealth in the United States. The key aspect of their empirical 
work is the use of the capitalization method. In making use of this methodology, the authors 
start with the capital income reported by taxpayers to the Internal Revenue Service (IRS). 
For each asset class including dividends, interest, and rents, they compute a capitalization 
factor that maps the total flow of tax income to the amount of wealth recorded in the 
household balance sheet of the US Financial Accounts. Finally, they obtain wealth by 
multiplying individual income components by the corresponding capitalization factors. 
Assets that do not generate taxable income are also accounted for. These assets (owner-
occupied homes and pensions, in particular) are well covered by alternative data sources 
in the case of the United States. 
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According to Saez and Zucman, the capitalization method of estimating a household’s 
or an individual’s wealth through the capital income declared to the IRS faces two main 
potential obstacles. The first one, as alluded to above, is that not all assets generate taxable 
investment income. Secondly, within a given asset class, rates of returns may vary with 
wealth. Additional problems with this approach, including the fact that tax avoidance 
could bias the results, are pointed out Kopczuk (2015). However, the capitalization method 
proves to be successful in tests performed by Saez and Zucman on three micro datasets 
where both income and wealth are observed.1 Reeves (2015) also argues that, despite its 
shortcomings, there is probably no better way of measuring wealth than the capitalization 
method. Elsewhere, Lundberg and Waldenström (2016) apply the method to Swedish data 
and conclude that although capitalized wealth estimates do a good job of approximating 
overall inequality levels and trends, they are highly sensitive to assumptions and the 
quality of the underlying data sources. Fagereng et al. (2016) examine the consistency of 
capitalized estimates of financial assets using Norwegian data, and observe an overall poor 
performance of the capitalization method in matching the Gini coefficient.

To the best of our knowledge, there is no existing empirical study on Turkey that 
involves the use of an income survey to construct financial and non-financial wealth 
figures at the household level to be utilized in an asset inequality analysis. Our results will 
reveal whether wealth inequality figures based on this methodology are similar to, or vary 
substantially from those reported in the Global Wealth Report for Turkey. We hope that 
the current study will also spark discussions on how the existing income survey can be 
revised to improve the implementability and reliability of the capitalization method in the 
Turkish context.

2. Measurement of Wealth Inequality in the Global Wealth 
Report

The aim of the Global Wealth Report (GWR), which is the most comprehensive 
source of global household wealth figures, is to provide estimates of the wealth holdings 
of households around the world and the distribution of individual net worth within 
and across nations. In the report, personal wealth is defined as the marketable value of 
financial assets plus non-financial assets (principally housing and land) less debts. What 
makes the project summarized in the report particularly challenging is that “no country 
in the world has a single comprehensive source of information on personal wealth, 
and many low and middle income countries have little direct evidence of any kind” 
(Shorrocks, Davies, and Lluberas, 2015; p. 5). However, relevant data from a variety of 
different sources in a growing number of countries can be used in order to achieve the 
objectives of the project. 

1 The capitalization method has also been used by King (1927), Stewart (1939), Atkinson and Harrison 
(1978), Greenwood (1983), and Mian, Rao, and Sufi (2013).



97

Wealth Inequality in Turkey: What Can We Infer from the SILC?

The procedure used in the GWR to measure within-country wealth inequality involves 
three main steps. The first step establishes the average level of wealth for each country 
using household balance sheet (HBS) data (where available) or econometric techniques 
which generate estimates of the level of wealth in countries that lack direct information 
for one or more years. This methodology was used earlier in Davies et al. (2008, 2011). 
In the second step, which also follows Davies et al. (2008, 2011), the pattern of wealth 
holdings within nations are constructed. In the 2015 edition of the GWR, the authors 
report that data on the distribution of wealth are available for only 31 countries, whereas 
the World Development Indicators of the World Bank and the World Income Inequality 
Database contain income distribution data for 166 countries. The inspection of data for 
these countries suggests a strong relationship between wealth distribution and income 
distribution. For the 31 countries which have data on both wealth and income distribution, 
the Lorenz curves for wealth are lower everywhere than for income, indicating that wealth 
is more unequally distributed than income. The authors exploit this relationship in order 
to provide a rough estimate of wealth distribution for the remaining 135 countries, which 
have data on income distribution but not on wealth ownership. An ‘ungrouping program’ 
is then used to generate all the Lorenz curve values required for the template employed for 
wealth distribution. 

It is stated in the GWR that the need for a third step arises from the inadequacies of 
the traditional sources of wealth distribution in accounting for large amounts of wealth 
possessed by billionaires. The existing data are, thus, unlikely to provide an accurate picture 
of wealth ownership in the top tail of the distribution for most countries. To overcome this 
deficiency, the authors make use of the information in the rich lists published by Forbes 
Magazine and others to adjust the wealth distribution pattern in the highest wealth ranges.

The choice of the appropriate unit of analysis is another important issue that is 
explained in the GWR. The authors agree that a case can be made for basing the analysis 
on households or families. However, they also argue that personal assets and debts are 
typically owned (or owed) by named individuals, and may be retained by those individuals 
if they leave the family. Furthermore, it is unusual for household members to have an 
equal say in the management of assets, or to share the proceeds equally if the asset is sold. 
For all these reasons, – and the practical consideration that the number of households is 
unknown in most countries – the authors prefer to carry out an individual level analysis. 
Since children have little formal or actual wealth ownership, the authors focus on wealth 
ownership by adults, which they define as ‘individuals aged 20 or above’.

3. The Data and Methodology

In the empirical work, we use data drawn from the 2016 Survey of Income and Living 
Conditions (SILC) conducted by the Turkish Statistical Institute (TurkStat). The income 
figures provided in the SILC data include after tax in-cash and in-kind payments from 
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primary and secondary jobs (and jobs previously held during the past year), as well as 
income from non-labor sources such as interest and rent incomes, dividends, and 
transfers. Also reported are imputed rents (i.e. self-reported figures for the annual amount 
of rent households would have paid if they had rented their homes) which were shown by 
Dayıoğlu and Başlevent (2006) to have a non-negligible negative contribution to income 
inequality in Turkey. 

The SILC data set distinguishes between several types of income received by individuals 
aged 15 and above during the reference period of the survey’s 2016 edition, which is the 
year 2015. The two types of income representing labor market earnings are ‘wage and 
salary’ and self-employment incomes (i.e. the incomes of employers and those engaging 
in own-account work). Retirement payments (including survivor benefits), and disability 
allowances are the two types of income received by inactive individuals. While almost all 
men in our sample receive retirement payments in return for their own contributions, 
more than half of the women in this category are receiving survivor benefits.

Unlike labor market incomes and retirement payments which are recorded at the 
individual level in the SILC, the remaining types of non-labor income including rental 
income and income from financial assets, as well as in-kind and cash transfers from various 
social assistance programs are recorded at the household level. Obviously, this precludes us 
from identifying which household member owns the asset that yielded the income during 
the reference period. Consequently, we need to carry out our asset inequality analysis at 
the household level, unlike in the Global Wealth Report where an individual-level analysis 
is conducted.

According to the 2016 SILC, over 22 million households across the nation had 
an average annual disposable income of 41.5 thousand TL in the year 2015, which 
corresponds to a grand total of 923 billion TL. These figures are obtained by making use 
of the expansion factors available in the micro data set that contains 22,441 observations 
at the household level. As the above presentation implies, the SILC data allows us to 
obtain estimates for only certain types of assets owned by the household members. First 
of all, using the imputed rent figures, it is possible to compute an estimate of the value of 
the housing unit that home-owner households currently live in. Under the assumption 
that the value of a housing unit in Turkey is 18 times its annual rental value, the imputed 
rent figure given in the data is multiplied by 18 to find the approximate value of the house 
that the family is living in.2 Similarly, annual rental income figures are multiplied by 18 
to obtain the value of other real estate units owned by household members. Finally, the 
value of the financial assets of households are approximated by multiplying the annual 
financial income figures by 12, implying a net annual rate of return of just over 8 percent, 

2 Various figures have apperaed in the Turkish media regarding the ratio of house prices to annual 
rental values. The concensus seems to be that the ratio is between 15 and 20. Though 18 is an 
arbitrarily chosen figure, it is likely to be a good estimate of the nationwide pattern.
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which is a reasonable figure for the year 2015. Admittedly, utilizing the same rate of 
return for all households across the country is not a very realistic assumption. Those 
with larger amounts of wealth may have access to financial instruments with higher 
returns. However, the bias our assumption leads to in terms of overall asset inequality is 
likely to be negligible.

Unfortunately, we are unable perform similar exercises to estimate the amount of 
household wealth which is in the form of gold or land as, in most cases, it does not yield 
any income. According to estimates of Istanbul Gold Refinery, the amount of gold ‘kept 
under the pillow’ by Turkish households could be as large as 5,000 tonnes, which is worth 
over six hundred billion Turkish Liras. The total value of privately-owned land is probably 
just as large, but it is even more difficult to attach a monetary amount to, not only due to 
the lack of income generation, but also because of the absence of a market for land in rural 
areas. The lack of information on these two traditional types of asset ownership is probably 
the biggest drawback of the method of imputing the amount of wealth from annual income 
flows. Another measurement problem we are unable to overcome is accounting for the 
amount of wealth that is held in business enterprises for re-investment and not reported as 
part of entrepreneurial income. 

Also according to statistics published by the Central Bank of Turkey, time deposits 
in foreign currencies corresponded to one-fifth of the financial asset holdings of Turkish 
households in 2015. Since the interest earned from these accounts is typically on the 
order of only 1-to-2 percent per annum, and much of the return is due to the depreciation 
of the Turkish lira, we admit that our methodology does not account adequately for this 
type of wealth. Household wealth kept in private pension funds and in the form of stocks 
traded in the Istanbul stock exchange (Borsa Istanbul) account for about ten percent 
of Turkish households’ financial assets. The amount of money in circulation makes up 
another ten percent of total financial holdings. Unfortunately, we are unable to account 
for these types of assets either, as they do not yield any interest and do not figure in our 
computations. 

The CBRT statistics also reveal that the financial liabilities of Turkish households had 
reached a substantial level by the year 2015. The total amount owed by the households to 
banks and other institutions corresponded to just over 50 percent of the total value of their 
financial assets. Since the survey we work with does not contain any information on the 
debts of household members, our asset inequality analysis will be based on gross wealth 
figures unlike in the GWR where amounts of net wealth are under examination.

4. A Brief Look at Income Inequality in Turkey

We begin the empirical work by observing the extent of inequality in total household 
income and how income from assets contributes to it. The household incomes from the 
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2016 SILC on which we base our analysis include wage and salary, self-employment, 
retirement, and disability incomes, imputed rents, rental income, returns to financial 
assets, unemployment benefits, income received from social assistance programs and 
relatives, and other types of income such as alimony payments that add up to only a small 
portion of household incomes in Turkey.

One exercise we can carry out using the SILC data is to quantify the contributions 
of the subcomponents of income, i.e. ‘factors’, to household income inequality. Before 
these figures are entered into an inequality analysis, however, they must be adjusted for 
household size and composition using an ‘adult equivalence scale’ so that they more 
accurately reflect the material well-being of the households. In line with common practice, 
we use the ‘Eurostat’ (a.k.a. the ‘modified OECD’) scale that distinguishes between 
adults and children to obtain the effective number of adults (or adult equivalents) in 
the household. Under this scale, the number of adult equivalents in the household is 
calculated by counting the first adult in the household as 1 person and each other adult 
as the equivalent of 0.5 adults. The children (i.e. ages less than 15 years) are counted as 
0.3 adults. In this part of the empirical work (i.e. Table 1), the income figures on which 
the households’ rankings and the inequality measures will be based will be the amounts 
obtained after the raw income figures are divided by the number of adult equivalents. 
However, when we deal with asset inequality in the next section, we will work with 
unadjusted figures since wealth is not something that household members jointly 
consume with ‘economies of scale’.

In order to quantify the contributions of these ‘factors’ to household income inequality, 
there are several decomposition techniques that can be used. The technique developed 
in Shorrocks (1982) is a relatively simple one that considers all of the components 
simultaneously and measures their “proportionate contributions”. The formulation is 
based on the covariances between the values of the factors and total income, and it 
is independent of the choice of the measure of inequality.  As defined, the sum of the 
proportionate contributions is 100 percent, with positive values implying a positive impact 
of the factor on overall inequality. 

All of the different types of income presented earlier are treated as separate factors 
in our decomposition analysis. We are primarily be interested in the contributions of 
financial and rental income. The proportionate contribution figures are presented in the 
second-to-last column of Table 1. As would be expected, the per-unit contributions of 
rental and financial incomes is also quite large. The combined proportionate contribution 
of these two types is nearly 14 percent despite the fact that their share in total income is 
only 6 percent. Apparently, the wealth distribution, which is known to be highly unequal, 
is having a considerable impact on the income distribution as well.
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Table 1: The Contribution of Subcomponents of Income to Household-level 
Inequality

Share of 
h’holds. 

receiving 
factor (%)

Share of 
factor 

in total 
income (%)

Coefficient 
of variation 

for factor

Proportionate 
contribution 
of factor to 

inequality (%)

Per-unit 
contribution 

of factor

Male wage and salary 57.4 33.3 1.7 23.9 0.7

Female wage and sal. 27.4 12.6 2.8 13.1 1.0

Male self-employment 23.2 14.9 4.2 34.4 2.3

Female self-empl. 4.4 1.8 12.8 5.9 3.3

Male retirement 29.1 10.9 2.0 3.1 0.3

Female retirement 19.0 7.0 2.7 2.4 0.3

Male disability 2.1 0.3 8.6 -0.1 -0.3

Female disability 1.0 0.1 12.2 0.0 -0.4

Imputed rents 73.4 8.9 1.1 4.1 0.5

Rental income 13.6 3.0 5.3 4.6 1.5

Financial income 33.1 2.4 5.5 6.7 2.7

Unemp. benefits 4.1 0.4 10.6 0.2 0.5

Social assistance 12.4 0.4 4.9 -0.1 -0.2

Family assistance 16.9 2.9 4.4 0.9 0.3

Other 12.7 1.1 9.4 1.0 0.9

Notes: The figures reported here are based on amounts adjusted by an adult equivalence scale. The per-
unit contributions reported in the last column are obtained by dividing the proportionate contributions 
by the share of income type in total household income. The Gini coefficient of total household income 
is 0.408. The exercise was carried out using software package STATA (Jenkins, 1995, 1999).

5. Asset Inequality Analysis

In examining the extent of asset equality in Turkey, we first look at the mean values of 
several indicators across the income quintiles to have a better idea of the incidence of asset 
ownership in the population. In this section, when sorting the households into income 
quintiles, we use total unadjusted (or unequivalized) income figures, as we are simply 
interested in observing to what extent the amounts of income and wealth are correlated. 
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To enhance the comparability of our work with the GWR, a small number households 
with no members at or above the age of 20 are excluded from the analysis. According to 
figures presented in Table 4, the rate of home-ownership is highly uniform across quintiles. 
In each quintile, around three-quarters of households are recipients of imputed rents. 
This does not mean, however, that the value of owner-occupied housing is also uniform 
across the quintiles. While the average value of this variable (including the zeros for non-
homeowners) is 32 thousand TL’s in the bottom quintile, the average in the top quintile is 
81 thousand TL’s (See Table 3). 

Table 2: The Rate of Asset Ownership by Income Quintile (%)

 Bottom 2nd 3rd 4th Top All

Recipient of ... 

Imputed rent 70.5 73.3 73.3 74.4 76.2 73.5

Rental income 5.3 9.0 11.6 15.8 26.3 13.6

Financial income 17.3 25.3 29.0 37.4 56.8 33.1

It turns out that only 5 percent of the households in the bottom income quintile are 
recipients of rental income as opposed to 26 percent in the top quintile. Consequently, 
going from the bottom to the top quintile, the average value of wealth in the form of rented 
(or non-owner-occupied) housing units increases sharply from 2 to 68 thousand TL’s. In 
each income quintile, the share of financial income recipients is roughly two times that 
of rental income recipients. On the whole, 33 percent of households have received some 
income from financial assets. However, since the financial income figures are relatively 
smaller, the estimated value of financial assets is less than that of rented housing (11.5 vs. 
21,9 thousand in the whole population).

Also given in Table 3 are the average total household income figures for each quintile. 
From the bottom to the top quintile, mean household income increases from around 13 
to 96 thousand TL’s. Of the three types of assets we are dealing with, only wealth in the 
form of owner-occupied housing has a more equal distribution than household income. 
Since the total amount of this type of wealth is nearly two times the sum of the value of 
rented housing units and financial assets, it is likely to keep asset inequality figures at 
a relatively low level. In fact, the Gini coefficient of total household wealth (that which 
we can account for, obviously) is 0.562. This is a relatively large figure in comparison to 
the Gini coefficient of total household income (which was close to 0.41), but it is also a 
lot smaller than the Gini coefficient of wealth given in the GWR for Turkey (which was 
more than 0.80).
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Table 3: Average household income and wealth by income quintile (TL)

 Bottom 2nd 3rd 4th Top All

Total annual household income 13,053 22,090 31,497 44,803 95,893 41,456

Household wealth in the form of …

Housing (owner-occupied) 36,138 51,395 60,308 70,860 106,000 64,833

Housing (rented) 2,451 6,609 12,181 20,877 67,652 21,949

Financial assets 1,780 3,446 5,714 9,366 37,333 11,525

Through a Shorrocks decomposition exercise, we can observe the contributions of 
financial and rental incomes and imputed rents to inequality. It turns out that wealth in the 
form of owner-occupied housing makes up almost two-thirds of household wealth, but its 
proportionate contribution to inequality is only 25 percent (Table 4). The reason for this is 
that, as mentioned earlier, it is much more equally distributed than the other two types. Both 
in absolute terms and in relation to its share in total wealth, the proportionate contribution 
of wealth in the form of rented housing is the largest. The per-unit contribution of this 
type of wealth is twice that of financial assets. Taking also into account the uniformity of 
home-ownership across income quintiles, an interesting finding emerges: Regardless of the 
level of income, being a home-owner is something that Turkish households place much 
importance on. They probably view home-ownership as a safety net in times of economic 
hardship. Purchasing additional housing units, however, is an investment that a much 
smaller share of households can afford. Given the high price tags attached to those units, 
rented housing turns out to be the greatest contributor to wealth inequality.

Table 4: The Contribution of its Subcomponents to Household-level Wealth 
Inequality

Share of 
h’holds. 
owning 

factor (%)

Share of 
factor 

in total 
wealth (%)

Coefficient 
of variation 

for factor

Proportionate 
contribution 
of factor to 

inequality (%)

Per-unit 
contribution 

of factor

Housing          
(owner-occupied)

73.5 65.9 1.0 24.7 0.4

Housing (rented) 13.6 22.3 4.9 56.9 2.6

Financial assets 33.1 11.7 4.8 18.4 1.6

Notes: The figures reported here are based on raw amounts of wealth which were not adjusted by an 
adult equivalence scale. The Gini coefficient of total household wealth is 0.562. 
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Wealth Inequality at the Individual Level

As explained previously, the reason our asset inequality analysis has the household as its 
unit of analysis is that the flows of income from asset holdings of household members are 
recorded in the SILC at the household level as a single total amount. Asset inequality at the 
individual level must be larger than what our estimates suggest, since - in most cases - not all 
members of a household have an equal share in those holdings. In an effort to obtain rough 
estimates of wealth inequality in Turkey at the individual level, we conduct two exercises that 
make different assumptions about the allocation of wealth among adult household members. 
One exercise is based on the assumption that total household wealth is shared equally by 
all household members who are 20 years old or older. The other exercise assumes that all 
household wealth is owned by one member only, while the other adult members have no 
wealth. In both exercises, household members who are less than 20-years-old are excluded 
from the analysis.

The proportionate contribution to wealth inequality and the Gini coefficient figures 
obtained from the two exercises are given in Table 5 along with the household level results 
presented above. It turns out that the proportionate contributions of the three factors to 
wealth inequality are quite similar regardless of the unit of analysis and the allocation of 
wealth among household members. However, as would be expected, wealth inequality is 
estimated to be much higher when it is assumed that all household wealth is owned by 
one adult only. The Gini coefficient of 0.814 obtained under that assumption is in fact very 
close to the estimate reported in the Global Wealth Report for Turkey.

Table 5: Household and Individual Level Wealth Inequality Under Different 
Assumptions

Proportionate contribution of factor to inequality (%)
Gini coefficient 

of wealthHousing (owner-
occupied)

Housing (rented) Financial assets

Household level 24.7 56.9 18.4 0.562

Individual level  
(equal shares)

27.6 53.0 19.4 0.592

Individual level  
(1 adult takes all)

32.3 50.6 17.1 0.814
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6. Conclusion

We applied the capitalization method to official household income survey data to 
determine the extent of wealth inequality in Turkey, which is believed to be larger than 
income inequality as in the rest of the world. To the best of our knowledge, the only 
available estimates for the Gini coefficient of wealth distribution in Turkey are reported 
annually in the Global Wealth Report.  Those estimates have persistently been above 0.80 
since 2011, but their reliability is questionable given the methodology used and the size of 
the informal economy in Turkey. In applying the capitalization method to come up with 
alternative estimates of wealth inequality, we computed household wealth figures from 
the amounts of income resulting from the ownership of various types of assets during the 
reference period of the Survey of Income and Living Conditions (SILC). 

Due to data limitations, including the fact that non-labor income figures were recorded 
at the level of the household, we were restricted to a household-level inequality analysis 
that made use of financial and rental income figures and imputed rents. It turned out that 
wealth inequality measured at the household level was not extremely high, as the Gini 
coefficient figure we obtained was 0.56. In a decomposition analysis which involved 
the three asset types we were able to obtain estimates for, wealth in the form of rented 
housing units was found to be the biggest contributor to inequality, as only 14 percent 
of households were owners of this type of asset. While it seems unlikely that the SILC 
can easily be revised to make it possible to impute the amounts of wealth in the form of 
land, gold, or stock ownership, a couple of additional questions on who owns the deed 
to the currently-occupied housing unit and who has control over the interest-generating 
financial assets could go a long way in measuring wealth inequality at the individual level. 

The fact that only 33 percent of the households in our dataset are holders of financial 
assets is a striking result which implies that there is a lot of potential for growth in the 
financial sector. It also suggests that for many Turkish families, gold continues to be 
the primary form of savings. In light of the anecdotal evidence that gold ownership is 
especially popular among the low and middle income groups, it is likely that lower asset 
inequality figures would have been obtained if we had information on the amount of 
gold held by households. On the other hand, if information on household debt was also 
available, it would have allowed us to work with net wealth figures which would probably 
have produced higher inequality figures, provided that lower income groups are in greater 
debt. In any case, even if no new information becomes available, the application of the 
capitalization method to data from the future editions of the SILC will be a useful exercise 
that sheds light on an aspect of the Turkish economy which is also socially and politically 
relevant.
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Özet
Türkiye’de işgücü piyasası tartışmaları yoğunlukla kişi sayıları üzerinden yürütülmektedir. 

Kişi sayısı üzerinden giden değerlendirmeler işgücü piyasasında farklı uyum mekanizmalarına 
işaret eden ve zaman içinde büyük değişim gösteren çalışma saatlerinin yapısı ve seyrini dikkate 
almadıkları için eksiktir. Bu makale bu eksiği gidermeye çalışmaktadır. Her kategoride kişi sayısı 
olarak istihdam artarken, çalışılan saatler azalmaktadır. Genel olarak erkelerin kadınlardan, tarım 
dışı sektörlerin tarımdan, eğitimsiz nüfusun eğitimlilerden daha uzun çalıştığı gözlenmektedir. 
Fakat, istihdam artışının en kuvvetli olduğu alt gruplar aynı zamanda çalışma sürelerinin en az 
düştüğü gruplardır. Çalışılan saatlerin azalma nedenlerini incelediğimizde işgücünün ve istihdamın 
kompozisyonunda (gözlenebilir özelliklerinde) meydana gelen değişimin sınırlı bir açıklayıcı etkisi 
olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çalışılan Saatler, İşgücü Piyasası, İstihdam
JEL Sınıflandırması:  J21, J22, J82

Distribution of Hours Worked in Turkey and Its Evolution

Abstract
In Turkey, labor market issues are mainly discussed at the extensive margin, i.e., the changes in 

the number of workers. We believe that evaluations based solely on number of employed workers will 
be incomplete when we ignore that fact that labor market react differently to substantial reductions in 
worked hours. In this paper, we try to fulfill this gap. While employment, measured by the number 
of workers, is increasing for all categories, we see that working hours are steadily decreasing. Using 
household labor force surveys between 2005 and 20017, we observe that hours worked are longer 
particularly for men, non-agricultural and less educated workers. Yet, employment growth is stronger 
among the groups who experience weaker reductions in working hours. Lastly, we find that the changes 
related to composition (observable characteristics) of work force have only limited explanatory power 
in explaining the decline in hours worked.
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JEL Classification: J21, J22, J82 

Türkiye’de Çalışılan Saatlerin Dağılımı ve Değişimi

Ozan Bakış*, Sezgin Polat**, Mustafa Ulus*** 
 

   * Doç. Dr., BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-posta: ozan.bakis@eas.bau.edu.tr.
 ** Doç. Dr., GİAM, Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-posta: spolat@gsu.edu.tr.
*** Doç. Dr., GİAM, Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-posta: mulus@gsu.edu.tr.



109

Türkiye’de Çalışılan Saatlerin Dağılımı ve Değişimi

1. Giriş

Türkiye’de işgücü piyasasında meydana gelen değişimler genellikle işgücüne katılım, 
istihdam gibi kişi sayıları (extensive margin) üzerinden tartışılmaktadır. Hâlbuki çalışılan 
saatlerde meydana gelen değişimler (intensive margin) de işgücü piyasasında farklı uyum 
mekanizmalarına ve yapısal değişimlere işaret edebilir. Türkiye OECD üyeleri içerisinde 
haftalık ortalama normal çalışılan saatlerin en uzun olduğu ülke olmasına rağmen çalışılan 
saatlerin zaman içerisinde değişimi, verimlilik ve ücretlerle ilişkisi gibi konular yeterince 
ele alınmamıştır.1

Bu ilgi eksikliğinin muhtemel bir nedeni kişi sayıları ile ölçülen işgücü göstergelerinde 
hızlı ve sürekli değişimlerin meydana geliyor olmasıdır. Bir yandan çalışma çağındaki 
nüfusun ve işgücüne katılım oranının yükselmeye devam etmesiyle işgücü kuvvetli bir 
şekilde artmaktadır. Zaten hayli yüksek olan işsizlik oranının daha da artmaması için çok 
miktarda yeni iş yaratılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle işsizlik işgücü piyasasında 
odak noktası olunca işgücü ve istihdam edilen kişi sayısındaki artışlar işgücü piyasasıyla 
ilgili en yakından takip edilen göstergeler olmaktadır. Öte yandan istihdamın yapısında 
da önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Toplam istihdam içerisinde kırsal/tarım 
kesiminin payı düşmekte, eğitimli nüfusun ve ücretli çalışanların payı kesintisiz olarak 
artmaktadır. Dolayısıyla işgücü katılım oranlarındaki değişimler, işsizlik dinamikleri, 
istihdamın artışı ve yapısal değişimi işgücü piyasası ile ilgili çalışmaların temel konuları 
olmaktadır. 

Diğer taraftan ortalama çalışılan saatler de belirgin bir biçimde düşmektedir. Çalışılan 
saatlerdeki değişim dikkate alındığı zaman, işgücü arzındaki artışın kişi sayısındaki artışın 

1 2017 yılında OECD üyesi ülkelerin haftalık normal çalışılan saatlerin ortalaması 36,6; Türkiye’de ise 
47,7 saattir. Türkiye haricinde bu sürenin 40 saati aştığı ülkeler 45,2 ile Meksika, 43,1 ile Şili ve 40,7 
ile İsrail’dir (veriler 26.11.2018 tarihinde https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AVE_HRS 
adresinden alınmıştır). 
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işaret ettiğinden oldukça farklı olduğu anlaşılmaktadır. 2005-2017 yılları arasında toplam 
işgücü % 41,0 artmıştır. Aynı dönemde toplam istihdam artışı işgücüne paralel olarak % 40,5 
artmışken toplam çalışılan saatler sadece %23,3’lük bir artış göstermiştir. İşgücü arzını kişi 
sayısı ile ölçmek için istihdam edilenler ve işsizlerden oluşan işgücünün tamamını dikkate 
almak gerekir. Elbette hâlihazırda işsiz olan bir kişinin işgücü arzının kaç saat olacağını 
söylemek mümkün değildir, bu yüzden sadece istihdam edilenlerin çalıştıkları süre ölçülebilir. 
Bununla beraber saatlerdeki düşüş dikkate alınınca işgücü arzında toplam çalışılan saatlerle 
ölçülen artışın işgücüne dâhil olan kişi sayısıyla ölçülenin gerisinde kaldığı rahatlıkla 
söylenebilir. Kaldı ki, saatlerdeki düşüş tüm alt kırılımlar için eşit değildir. Vasıf gerektiren, 
ücretli, kayıtlı, başka bir ifadeyle daha düzenli ve görece kaliteli işlerde çalışanların saatleri, 
çalışma şartları ve gelirleri düzensiz, görece vasıfsız işlerde çalışanların saatlerinden daha 
az azalmıştır. Buna bağlı olarak istihdamın yapısında meydana gelen dönüşümün de kişi 
sayılarındaki değişimin ima ettiğinden daha kuvvetli gerçekleştiği görülmektedir. Çalışılan 
saat yerine çalışan kişi sayısına odaklanmanın yanıltıcı olacağı bir diğer alan da işgücü 
verimliliği kıyaslamalarıdır. Sadece çalışan sayısını kullanan işgücü verimliliği hesaplamaları 
hem tüm ekonomi (zamanlar arası) hem de sektörel kıyaslamalar (hem aynı zaman dilimi 
hem de zamanlar arası) için eksik kalacaktır.

İşgücü arzı teorisi temel olarak kişilerin tüketim ve “serbest zaman kullanımı (leisure)”, 
dolayısıyla çalışma süreleri arasındaki seçimi üzerine kuruludur. Bu çerçevede optimal 
çalışma süresi kişinin tercihlerinin yanı sıra ücret seviyesi ve ücret dışı gelir tarafından 
belirlenir. Ayrıca daha kapsamlı modeller ev içi üretim, hane halkının kolektif kararları, 
yaşam döngüsü içerisinde çalışma saatlerinin belirlenmesi ve emeklilik gibi ilave boyutları 
ele almaktadır.2 Blundell ve MaCurdy (1999, sf. 1562) işgücü arzı ile ilgili bir analizin 
ücretler, katılım oranı ve çalışma saatlerinin geri planındaki değişimlerin anlaşılmasını 
gerektirdiğini ifade etmektedir. İşgücü arzı ile ilgili ampirik çalışmalar da ekonomik 
koşullardaki değişimlerin, vergi ve sosyal yardımlar gibi politikaların bu değişkenler 
üzerindeki etkisine yoğunlaşmıştır.3 İşgücü arzı yazınının odak noktası olan çalışma 
saatleri dikkate alınmadan işgücü arzıyla ilgili yapılan değerlendirmeler de doğal olarak 
eksik kalacaktır. Piyasanın talep tarafına bakıldığı zaman da çalışan kişi sayısını ve 
çalışılan saatleri ayrıştırmak gereklidir. Eğer beklendiği üzere işçiler ve saatler mükemmel 
ikame değillerse veya işçi sayısını ve saatleri değiştirmenin maliyeti farklıysa, firmalar 
değişen ekonomik koşullar karşısında çalışan sayısını veya çalışılan saatleri, bazen de her 
ikisinde de değiştirerek işgücü talebini yeniden düzenleyebilir.4 Saatlerin geniş bir aralıkta 
dağılıyor olması firmaların farklı iş organizasyonlarına ve işgücü talebi dinamiklerine 
sahip olduklarını göstermektedir. Buna bağlı olarak sadece istihdam edilen kişi sayısı 
üzerinden yapılacak talep değişimi yorumları da gene eksik kalacaktır. Özetle, işgücü 
piyasası dinamiklerini değerlendirirken çalışılan saatleri de dikkate almak daha derinlikli 
ve bütüncül bir analiz yapılmasını mümkün kılacaktır. 

2 İşgücü arzı modellerinin detaylı bir sunumu için bakınız Cahuc vd. (2014).
3 İşgücü arzı ile ilgili ampirik çalışmaların kapsamlı derlemeleri için bakınız Blundell ve MaCurdy 

(1999), Blundell vd. (2007), Keane (2011) ve Keane ve Rogerson (2012). 
4 Çalışan sayısı ve çalışılan saat ilişkisinin detaylı bir incelemesi için bakınız Boeri vd. (2008). 
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Bu çalışma Türkiye’de ihmal edilmiş bir konu olan çalışma saatlerini farklı 
boyutlarıyla ele alarak işgücü piyasası dinamiklerine daha geniş bir perspektiften bakmayı 
amaçlamaktadır. İşgücü arzının ve istihdamın seviyesi ve yapısının değişimi saatleri 
dikkate alarak incelendiğinde elde edilen bulgular sadece kişi sayısı ile yapılan bir analizin 
sonuçlarından anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın gerisinde yatan neden, 
çalışma saatlerinin ortalaması ve dağılımının zaman içerisinde farklı alt gruplar için 
farklı şekilde değişmesidir. Ne var ki çalışanların ve işlerin doğrudan gözlemlenebilen 
özelliklerinin zaman içerisindeki değişimi çalışma saatleri dağılımında meydana gelen 
değişimi sadece kısmen açıklamaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümü 2005-2017 yılları arasında Türkiye’de ortalama çalışılan 
saatleri ve zaman içerisindeki değişimini farklı kategoriler için ele almaktadır. Üçüncü 
bölüm ise aynı kategoriler için çalışılan saatlerin dağılımını incelemektedir. Dördüncü 
bölüm istihdamın yapısında meydana gelen dönüşümün kişi sayıları ve çalışılan zaman 
açısından kıyaslamasını yapmaktadır. Beşinci bölüm işgücü ve işlerin kompozisyonunun 
zaman içerisindeki değişiminin çalışma saatlerine olan etkilerini incelemekte ve bu 
kompozisyon değişikliği ile açıklanamayan kısım için bazı muhtemel sebeplerin neler 
olabileceğini tartışmaktadır. Altıncı ve son bölüm sonuç bölümüdür. 

2. Çalışılan Saatler ve Değişimi

Türkiye’de çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu tarafından düzenlenmiştir ve kanunun 
63. Maddesi’nde genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. 
Bununla beraber çalışma saatlerinin hafta içerisinde ve haftalar arasında dağılımı oldukça 
esnektir. İşveren ve çalışanın anlaşması durumunda günlük 11 saati geçmemek kaydıyla 
normal çalışma süresi haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilir. Ayrıca iki 
aylık ortalama normal çalışma süresini aşmamak kaydıyla haftalar arasında da çalışma 
süreleri farklı olarak uygulanabilir ve denkleştirme süresi toplu sözleşmeler ile dört aya 
kadar uzatılabilir.5 

Tablo 1’de haftalık düzenli çalışılan saatlere bakıldığı zaman ortalama çalışma süresinin 
yasal sınırın üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla beraber 2005-2017 yılları arasında 
çalışılan saatler belirgin bir şekilde düşmektedir. Bekleneceği üzere erkekler kadınlardan, 
tarım dışı sektörlerde çalışanlar tarımda çalışanlardan daha uzun süre çalışmaktadır. 
Türkiye’de tarım istihdamının özelliklerinin diğer sektörlerden çok farklı olduğu 
bilinmektedir.6 Bu nedenle tarım ve tarım dışı sektörleri ayrı ayrı ele almak daha doğru 
olacaktır. 

5 Bu genel kurallar bazı özel durumlar için farklı uygulanabilmektedir. Örneğin; yeraltı maden işlerinde 
çalışma süresi günlük en çok 7,5; haftalık 37,5 saattir. Turizm sektöründe de çalışma süreleri haftalar 
arasında daha esnek bir şekilde dağıtılabilir. 

6 Tarım istihdamıyla ilgili olarak bakınız İlkaracan ve Tunalı (2010).
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Tablo 1: Haftalık Düzenli Çalışılan Saat

Yıl Toplam Erkek Kadın Tarım Tarım Dışı 
2005 52,9 55,3 45,9 49,3 54,1
2006 52,3 54,9 44,8 46,3 54,2
2007 51,0 53,7 43,5 44,0 53,2
2008 50,5 53,2 43,2 43,5 52,6
2009 49,4 52,3 41,6 41,6 51,8
2010 49,3 52,2 41,8 42,2 51,6
2011 48,9 51,9 41,4 41,0 51,5
2012 48,4 51,3 41,4 41,1 50,7
2013 47,9 50,8 40,9 40,5 50,1
2014 47,8 50,4 41,5 40,6 49,7
2015 47,4 49,9 41,7 40,8 49,1
2016 46,8 49,1 41,5 40,7 48,2
2017 46,4 48,8 41,1 40,0 47,9

Kaynak: TÜİK HİA. 

Tablo 2 tarım dışı sektörlerde eğitim, iktisadi faaliyet kolu ve işteki duruma göre 
2005 ve 2017 yılları için haftalık düzenli çalışılan saatleri göstermektedir. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe çalışılan saatler azalmaktadır. Üniversite mezunları her iki yılda  da en kısa 
çalışma süresine sahip olmakla beraber çalışılan saatlerdeki en zayıf düşüş de % 5,4 ile yine 
bu grup için gerçekleşmiştir. İktisadi faaliyet koluna göre inşaat en uzun çalışılan sektör 
olmaya devam ederken saatlerdeki en yüksek oranlı düşüş hizmetlerde gerçekleşmiştir. 
İşteki duruma göre zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin farkı çok daha çarpıcıdır. 
İşverenler her iki yılda da en uzun çalışan gruptur ve 2005-2017 arasında çalışma saatleri 
% 11,9 azalmıştır. Bu düşüş ücretsiz aile işçilerinde %27,3 ve kendi hesabına çalışanlarda % 
18,2 ile çok daha kuvvetli olmuştur. Saatlerdeki en zayıf azalma % 8,8 ile ücretli çalışanlar 
kategorisinde meydana gelmiştir.

Tablo 2: Haftalık Düzenli Çalışılan Saat (Tarım Dışı)

2005 2017 Değişim (%)
Okul bitirmemiş 54,2 50,1 -7,7
İlköğretim ve altı 56,6 50,0 -11,8
Lise 53,9 48,8 -9,6
Üniversite 46,1 43,6 -5,4
Sanayi 53,3 48,4 -9,2
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Tablo 2: Haftalık Düzenli Çalışılan Saat (Tarım Dışı) (devamı)

2005 2017 Değişim (%)
İnşaat 56,3 50,3 -10,6
Hizmet 54,2 47,4 -12,5
Ücretli 52,2 47,6 -8,8
İşveren 62,9 55,4 -11,9
Kendi Hesabına 58,5 47,8 -18,2
Ücretsiz Aile İşçisi 56,8 41,3 -27,3

Kaynak: TÜİK HİA. 

Tarım dışı çalışanlar içerisinde % 81’lik pay ile en büyük kategoriyi ücretli çalışanlar 
oluşturmaktadır. Ücretli çalışanlara daha yakından bakmak diğer kategoriler için çok da 
anlamlı olmayacak bazı ilave kırılımlara göre de çalışılan saatleri değerlendirmeyi mümkün 
kılmaktadır. Örneğin kamu ve özel sektör çalışanı ayrımı kendi hesabına çalışanlar veya 
ücretsiz aile işçileri kategorileri için anlamlı olmayacaktır. Ayrıca işyerinde çalışan sayısı 
veya kayıtlı-kayıt dışı ayrımında çalışılan saatlerdeki farklılık en çok özel sektör ücretli 
çalışanlar kategorisinde anlamlı bir karşılaştırma imkânı verecektir. Tablo 3 tarım dışı 
ücretli çalışanlar içerisinde kamu ve özel sektör, ayrıca tarım dışı özel sektör ücretli çalışanlar 
içerisinde işyerinde çalışan sayısı; kayıtlı ve kayıt dışı ayrımlarında haftalık düzenli çalışılan 
saatleri göstermektedir. Kamu çalışanları özel sektörde çalışanlardan yaklaşık 10 saat daha 
kısa çalışmaktadırlar. Çalışan sayısına göre firma büyüklüğü arttıkça çalışılan saatler 
azalmaktadır. Ancak yıllar içerisinde bu fark nispeten küçülmüştür. Tabloda en şaşırtıcı 
sonuç 2017 yılında kayıt dışı çalışanların çalışma sürelerinin kayıtlı çalışanlardan daha 
kısa olmasıdır. Tablodaki tüm kırılımlarda çalışma saatleri uzun olanlarda 2005-2017 arası 
gerçekleşen düşüş daha yüksek oranda olmuştur. 

Tablo 3: Haftalık Düzenli Çalışılan Saat (Tarım Dışı-Ücretli Çalışanlar) 

2005 2017 Değişim (%)
Sektör
Kamu 43,2 40,0 -7,2
Özel 55,4 49,4 -10,7
Kayıtlı 54,5 49,6 -9,1
Kayıt dışı 56,6 48,8 -13,8
Firma Büyüklüğü
10 ve altı 57,5 50,6 -12,0
11-49 55,8 49,6 -11,0
50+ 51,7 47,8 -7,4

Kaynak: TÜİK HİA.
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3. Çalışılan Saatlerin Dağılımı

Ortalama haftalık düzenli çalışılan saatleri, kimlerin daha uzun çalıştığını veya zaman 
içerisinde ortalama çalışma sürelerinin nasıl değiştiğini görmek açısından faydalıdır. Ancak 
her bir alt kategoride çalışılan saatlerin dağılımı ve bu dağılımın zaman içerisinde değişimi 
de önemli farklılıklar göstermektedir. Grafik 1 tarımda ve tarım dışında çalışanların haftalık 
düzenli çalışılan saatlerinin 2005 ve 2017 yıllarındaki dağılımını göstermektedir. Özellikle 
tarım sektöründeki dağılım çok çarpıcıdır. 2017 yılında tarımda çalışılan saatler 35-40 ve 
40-45 saat aralıklarında kısmen daha yüksek olmakla beraber (sırasıyla toplamın %19’u ve 
% 14’ü), 15 saat altından 75 saate kadar neredeyse eşit şekilde dağılmıştır. Grafikte dikkat 
çeken diğer nokta 70 ve üzeri aşırı uzun saatler çalışanların payındaki çok hızlı düşüş, buna 
karşın 35-40 saat gibi ortalama saatlerin yanında 15 ve altı, 20-25 saatler gibi dağılımın alt 
ucunda yer alan çalışma sürelerinde de görülen kuvvetli artıştır. Tarımda çalışılan saatlerin 
bu kadar geniş bir dağılımının olması bu sektörün üretim yapısının kendi içerisinde de 
çok büyük farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir. Tarım dışında ise çalışma sürelerinin 
40-45 ve 45-50 saat aralıklarında daha belirgin bir şekilde yoğunlaştığını ve tarımın aksine 
düşük saat çalışanların payının çok daha az olduğunu söylemek mümkündür. Aşırı uzun 
saatlerdeki düşüş daha ziyade 40-50 saat aralığındaki artışa neden olmuştur. 

Grafik 1: Tarım ve Tarım Dışı Düzenli Çalışılan Saatlerin Dağılımı

Kaynak: TÜİK HİA.

Tarım dışında erkeklerin ve kadınların çalışma saatleri dağılımı Grafik 2’de 
gösterilmektedir. Erkekler için dağılımdaki değişim kadınlardan hem daha belirgindir 
hem de daha dar bir aralıkta toplanmıştır.  Özellikle 60 saat ve üzeri çalışanların toplam 
içerisindeki payı azalmış ve 45-50 saat arasında çalışanların payı çarpıcı şekilde artmıştır. 
Kadınlarda değişim daha sınırlıdır. Ayrıca erkeklerde hemen hemen hiç görülmeyen kısmi 
zamanlı çalışma, yani 30-35 saat ve altındaki süreler oransal olarak payını yükseltmiştir. 
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Grafik 2: Cinsiyete Göre Düzenli Çalışılan Saatlerin Dağılımı

Kaynak: TÜİK HİA. 

Tarım dışı sektörlerde eğitim seviyesine göre çalışılan saatlerin dağılımı Grafik 
3’de verilmiştir. Çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe çalışma sürelerinin dağılımı 
daha tekdüze hale gelmektedir. Örneğin üniversite mezunlarının yaklaşık % 70’i 40-50 
saat arasında çalışırken bu oran lise mezunlarında % 57’ye, lise altında % 43’e ve okul 
bitirmemiş olanlarda %30’un altına düşmektedir. Ayrıca eğitim seviyesi düştükçe çok 
uzun saatler çalışma ihtimali artmaktadır. Bununla beraber 2005-2017 yılları arasında tüm 
eğitim grupları için saatlerin dağılımının standart sapması düşmekte ve ortalama saatlerde 
yoğunlaşma artmaktadır. 

Grafik 3: Eğitime Göre Düzenli Çalışılan Saatlerin Dağılımı



116

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 4 O. Bakış, S. Polat, M. Ulus 

Kaynak: TÜİK HİA. 

Tablo 2’de tarım dışında ücretli ve kendi hesabına çalışanların ortalama çalışma 
sürelerinin hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Ancak Grafik 4 saatlerin dağılımının 
bu iki grup için çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ücretli çalışanlar için 60 saat üzeri 
çalışma saatleri zaman içerisinde düşmüş ve ortalamaya yakın saatlerde (40-50 saat arası) 
bir yoğunlaşma olmuştur. Hâlbuki kendi hesabına çalışanlar için 60 üzeri saatler azalmakla 
beraber hala çok önemli bir paya sahiptir. Fakat aynı zamanda düşük saatler çalışanlar da 
azımsanmayacak bir paya sahip olduğu için ücretli çalışanlarda gözlediğimiz yoğunlaşma 
kendi hesabına çalışanlarda ortaya çıkmamaktadır. Bu durum aslında çok şaşırtıcı değildir. 
Ücretli çalışanlar çalışma sürelerinin sınırı genellikle işveren tarafından belirlenen 
işlerde çalışıp çalışmamak arasında seçim yaparken kendi hesabına çalışanlar süre ile 
ilgili tercihlerini işlerine daha kolay yansıtabilirler. Ayrıca çalışma saatlerini düzenleyen 
düzenlemeler de ücretli çalışanlar için kısıtlayıcıdır. Dolayısıyla standart saatler dışında 
çalışmak isteyenlerin kendi hesabına çalışmayı tercih etmesi de mümkündür. 7

Grafik 4: İşteki Duruma Göre Düzenli Çalışılan Saatlerin Dağılımı

Kaynak: TÜİK HİA. 

7 Boeri vd. (2008) benzer bir şekilde Avrupa’da esnek (yüksek) saat çalışmak isteyen kişilerin kendi 
hesabına çalışmayı tercih ettiğini ifade etmektedir. 
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Son olarak Grafik 5 tarım dışı özel sektör ücretli çalışanlar içerisinde kayıtlı ve kayıt dışı 
çalışanlar için düzenli çalışma sürelerinin dağılımını vermektedir. Her ne kadar şaşırtıcı 
bir şekilde kayıt dışı çalışanların ortalama çalışma süreleri daha düşük ise de saatlerin 
dağılımı tamamen farklı bir duruma işaret etmektedir. Kayıtlı çalışanlar ortalama saatlerde 
kümelenmiş, yüksek saatlerdeki zaman içerisinde meydana gelen azalma bu kümelenmeyi 
daha da belirgin hale getirmiştir. Kısa süreli (40 saat altı) çalışanlar bu grup içerisinde 
neredeyse hiç yoktur. Kayıt dışı çalışanlarda ise yüksek uçta çalışanların payı azalıp düşük 
uçtaki saatler artmıştır. Ancak ortalama saatlerde yoğun bir kümelenme yoktur. Tüm 
azalmaya rağmen 2017 yılında kayıt dışı ücretlilerin yaklaşık % 30’u 60 saat üzeri çalışmaya 
devam etmektedir. 

Grafik 5: Kayıtlılık Durumuna Düzenli Çalışılan Saatlerin Dağılımı

Kaynak: TÜİK HİA. 

Dağılımla ilgili bütün bu grafikler farklı boyutlarıyla aynı eğilime işaret etmektedir: 
Yapılan işler daha düzenli, yüksek vasıf gerektiren ve piyasaya dayalı hale geldikçe çalışma 
süreleri benzeşmekte, işlerin arasındaki farklılıklar azalmaktadır. Zaman içerisinde toplam 
istihdam içerisinde bu tür işlerin payının yükselmesi bekleneceği için çalışılan saatlerde 
dağılımın da azalmaya devam edeceği öngörülebilir.  

4. İstihdamın Dönüşümü

İşgücü piyasasında son yıllarda ortaya çıkan bir diğer önemli gelişme istihdamın 
yapısında meydana gelen hızlı dönüşümdür. Bakış (2015) toplam çalışanlar içerisinde 
ücretli çalışanlar ve yüksek eğitimli nüfusun önemli bir şekilde arttığını göstermektedir. 
Fakat istihdam paylarının değişimini toplam kişi sayısı yerine toplam haftalık düzenli 
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çalışılan saat üzerinden ölçersek dönüşümün daha da kuvvetli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
ABD ve Avrupa’da istihdam yapısında meydana gelen değişimleri açıklamaya çalışan birçok 
çalışma toplam istihdam değişimlerini çalışılan saat üzerinden değerlendirmektedir. Bu 
çalışmaların bir kısmı mesleklere veya yapılan işin gereklerine göre işgücü piyasasında bir 
kutuplaşma yaşandığını, daha açık bir ifadeyle yüksek ve düşük vasıf gerektiren işlerde 
istihdam ve ücretler artarken orta düzeyde vasıf gerektiren işlerde tam tersi bir gelişmenin 
olduğunu ortaya koymaktadır (örneğin Goos ve Manning, 2007, Goos vd., 2009, 2014; 
Autor vd., 2006). Bu çalışmaların temel argümanlarından biri özellikle orta düzeyde vasıf 
gerektiren işlerde teknolojik gelişmelerin bir rutinleşme sağlaması ve işgücünü ikame 
etmesidir. Teknolojik gelişmeler hem yaratılan/yok olan iş sayısını hem de çalışılan 
saatleri farklı etkileyebileceği için çalışılan saatler istihdam değişimi için daha iyi bir 
gösterge olabilir. Bazı çalışmalar ise sektörel değişimlerin ve sektörler içerisinde çalışılan 
saatlerin farklı olmasının çalışma süreleri üzerindeki etkilerine bakmaktadır (örneğin 
Rogerson, 2008). Türkiye’de de çeşitli alt kategoriler için çalışma saatlerinin azalma eğilimi 
aynı olmadığı için istihdamın yapısında meydana gelen değişimleri kişi sayısı ve saatler 
üzerinden ölçmek farklı sonuçlar verecektir.

 Tablo 4 tarım dışı istihdam değişimini kişi sayısı ve toplam çalışılan saat üzerinden 
karşılaştırmaktadır. Tüm kategorilerde kişi sayı üzerinden hesaplanan istihdam artışı 
çalışılan saat üzerinden hesaplanan değişimin altında kalmaktadır. Ancak bazı alt 
kategoriler için bu fark çok daha çarpıcıdır. Örneğin eğitim seviyesine göre istihdam 
artışları kıyaslanırsa üniversite mezunları kişi sayısı olarak en hızlı artan gruptur. Aynı 
zamanda çalışma saatleri de en az üniversite mezunları için düşmüştür (Tablo 2). 
Dolayısıyla üniversite mezunlarının toplam istihdam içerisindeki payının saat olarak artışı 
(%80,4) kişi sayısı üzerinden hesaplanan artıştan (% 69) belirgin şekilde yüksektir. Benzer 
şekilde ücretli çalışanlar hem kişi sayısı olarak istihdamı en hızlı artan hem de çalışma 
süresi en yavaş azalan gruptur. Buna bağlı olarak ücretlilerin kişi sayısı olarak istihdam 
payı % 9,6 artarken saat olarak bu pay % 12,9 artmıştır. Daha çarpıcı olarak kendi hesabına 
ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların kişi sayısı olarak istihdamı artarken çalışılan saat 
olarak istihdamı azalmaktadır. Sonuçta her iki grup için de istihdam paylarındaki azalma 
saatler üzerinden bakıldığında çok daha kuvvetlidir. 
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Tablo 4: İstihdamın Kişi ve Çalışılan Saatlere Göre Değişimi (Tarım Dışı)

İstihdam Değişimi 
(%)   2005-2017

İstihdam Payı (%) 
2005 

İstihdam Payı (%) 
2017

İstihdam Payı 
Değişimi (%)         

2005-2017
Kişi 

Sayısı
Çalışılan 

Saat 
Kişi 

Sayısı
Çalışılan 

Saat 
Kişi 

Sayısı
Çalışılan 

Saat 
Kişi 

Sayısı
Çalışılan 

Saat 
Okul 
Bitirmemiş

51,2 39,6 3,9 4,0 3,9 4,1 -0,8 3,4

İlköğretim 
ve altı

28,2 13,2 53,7 56,2 45,1 47,1 -15,9 -16,2

Lise 36,7 23,6 26,1 26,0 23,4 23,8 -10,4 -8,5

Üniversite 157,6 143,6 16,3 13,9 27,6 25,1 69,0 80,4

Sanayi 29,0 17,2 28,3 27,9 24,0 24,2 -15,4 -13,2

İnşaat 89,3 69,3 7,4 7,7 9,2 9,6 24,2 25,4

Hizmet 58,5 38,7 64,3 64,4 66,9 66,2 4,0 2,7

Ücretli 67,1 52,5 73,8 71,2 80,9 80,4 9,6 12,9

İşveren 20,7 6,4 6,8 7,9 5,4 6,2 -20,8 -21,2

Kendi 
Hesabına

6,1 -13,3 16,2 17,5 11,3 11,2 -30,4 -35,8

Ücretsiz 
Aile İşçisi

16,5 -15,3 3,3 3,4 2,5 2,1 -23,6 -37,3

Kaynak: TÜİK HİA. 

Benzer bir şekilde istihdam büyüme hızının farklı olduğu sektörler için çalışılan saatlerin 
değişimi de farklılaşmaktadır. İstihdamı kişi olarak artan sektörler aynı zamanda çalışma 
saatleri ya artan ya da görece daha az azalan sektörlerdir. Grafik 6 bu bulguyu görsel olarak 
desteklemektedir. Çalışılan saatlerin kişi sayısı üzerine olan regresyonundan (Grafikteki 
regresyon eğrisi) pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir katsayı elde edilmektedir (p-değeri 
0,0; t-istatistiği ise 4,81’dir). 
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Grafik 6: İstihdamda ve Çalışılan Saatlerde Meydana Gelen Değişim

Kaynak: HİA. 
Not: Yatay eksende 2-dijit NACE rev.2 sınıflamasına göre verisi bulunan 82 faaliyet alanı için 
istihdamın 2005-2017 arası dönemde kişi sayısı olarak büyüme oranı yer almaktadır. Benzer şekilde 
dikey eksende ise aynı sektörler ve aynı dönem için ortalama çalışılan saatlerdeki büyüme oranı yer 
almaktadır.

5. Çalışılan Saatler Neden Düşüyor?

Yukarıda gördüğümüz üzere tüm kategoriler için Türkiye’de çalışma süreleri 
düşmektedir. Fakat çalışılan saatlerin neden azaldığına verilebilecek tek ve basit bir cevap 
yoktur. İlk olarak Türkiye OECD içerisinde ortalama haftalık düzenli çalışılan saatlerin 
en yüksek olduğu ülke olmaya devam etmektedir. İktisadi kalkınma sürecinin bir sonucu 
olarak çalışma saatlerinin azalması beklenebilir. Serbest zaman kullanımının normal bir 
mal olduğu göz önüne alınırsa gelir seviyesindeki artışla beraber kişiler çalışma sürelerini 
azaltmayı tercih edebilirler. Teknolojik gelişme bu eğilimi destekleyen başka bir unsur 
olabilir. Hem yukarıda bahsedildiği gibi rutinleşme ile beraber belirli işler için sermayenin 
işgücünü ikame etmesiyle hem de başka bazı işler için tamamlayıcılık ilişkisiyle ortaya 
çıkan verim artışlarıyla çalışılan saatler azalabilir. Bir diğer olası etken işgücünün ve 
buna bağlı olarak istihdamın yapısal bir dönüşüme uğramasıdır. Eğitimli nüfusun artışı, 
tarım dışı, ücretli ve kayıtlı çalışanların oranının yükselmesi ile kısmi süreli çalışmanın 
yaygınlaşması gibi yapısal değişimler de çalışma saatlerinin azalmasını beraberinde 
getirebilir. Ayrıca işgücü piyasasının kurumsal yapısının değişimi, işsizlik sigortası 
gibi işsizliğe bağlı gelir kayıplarını telafi edici sistemlerin ortaya çıkması, genel olarak 
işgücü piyasası ile ve daha özel olarak çalışma saatleriyle ilgili düzenlemelere daha fazla 
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riayet edilmesi de çalışma saatlerinin düşmesine sebep olabilir. Bütün bu faktörleri tek 
tek ve detaylıca incelemek bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu bölümde sadece 
çalışma saatlerindeki azalmanın gerisinde yatabilecek bazı muhtemel sebeplerin neler 
olabileceğine dair basit ipuçları sunulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla ilk olarak işgücünün 
ve istihdamın yapısında meydana gelen değişimlerin çalışma saatleri üzerindeki etkisi ele 
alınacak ve sonra da basit bir regresyon yardımıyla sermaye yoğunluğunun artışının olası 
etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

Yukarıda çalışılan saatlerin cinsiyet ve eğitim gibi kişisel özelliklere ve çalışılan 
sektör, işteki durum, işyeri büyüklüğü, kayıtlılık gibi yapılan işle ilgili değişkenlere göre 
farklılık gösterdiğini gördük. O halde doğal bir soru bu değişkenlerin dağılımının zaman 
içerisinde değişiminin çalışma saatleri üzerindeki etkisinin ne olduğudur? Daha açık bir 
şekilde cevaplamaya çalıştığımız soru şu şekilde ifade edilebilir: Eğer işgücünün yapısı 
bu değişkenlerin dağılımı anlamında  2005 yılındaki gibi kalsaydı saatlerin dağılımı 2017 
yılında nasıl olurdu? Bu soruya yanıt verebilmek için DiNardo, Fortin ve Lemieux (1996, 
bundan sonra DFL) tarafından önerilen “kurgusal (counterfactual)” ayrıştırma metodu 
kullanılmıştır. DFL metodunun teknik olmayan bir açıklaması şu şekilde verilebilir: 2005 ve 
2017 yılları arasında yukarıda bahsettiğimiz gözlemlenen değişkenlerin dağılımı değiştiği 
için 2017 yılında saat dağılımı 2005 yılından farklı olabilir. Ancak bu faktörlerin dağılımı hiç 
değişmese bile, yani iki yılda da eğitim, sektör, işyeri büyüklüğü vs. gözlenebilir özellikler 
birebir aynı şekilde dağılsa bile gözlemlenen değişkenler dışında kalan faktörler sebebiyle 
saatlerin dağılımı değişebilir. O halde, sadece gözlemlenen değişkenlerin dağılımının 
2005-2017 yılları arasındaki değişiminin saat dağılımı üzerindeki etkisini bulabilmek için, 
2017 yılındaki fiili saat dağılımı ile 2017 yılında gözlemlenen değişkenlerin dağılımının 
2005 yılındaki gibi kaldığı saatlerin kurgusal dağılımını karşılaştırmak gerekir. 2017 
yılında gözlemlenen değişkenlerin dağılımının 2005 yılındaki gibi olmasını sağlamak 
için 2017 yılı örneklemeni 2005 yılı dağılımı yansıtacak şekilde yeniden ağırlıklandırmak 
gerekir. Bu yeniden ağırlıklandırmayı probit modeliyle tahmin ederek, ağırlık faktörlerini 
oluşturmak mümkündür.8 Bundan sonra 2017 yılında gözlediğimiz gerçek saatlerle, yani 
her bir saat dilimine düşen kişi sayısının toplam içindeki oranıyla, yeniden ağırlıklandırma 
sonrası ortaya çıkacak kurgusal saatlerin farkını alabiliriz.9 Gözlemlenen değişkenlerin 
dağılımının zaman içerisinde farklılaşmasının yarattığı bu etki kompozisyon etkisi 
olarak adlandırabilir. 2017 ve 2005 yılları arasındaki saatlerin gerçek değişiminden bu 
kompozisyon etkisini çıkarttığımız zaman geriye kalan değişim ise açıklanamayan veya 
harici etkiler olarak tanımlanabilir.

Grafik 7 cinsiyet, eğitim ( 5 seviye), iş gücü durumu (4 kategori), kayıtlılık, medeni 
durum (4 kategori), çalışılan işyeri durumu (5 kategori), işyeri büyüklüğü (3 kategori), 
hanehalkı büyüklüğü, faaliyet kolu (85 sektör) ve bölge (12 NUTS1) kontrol edildikten 

8 Bu ağırlıklandırma faktörün ekonometrik kestiriminin nasıl gerçekleştirildiği DiNardo vd. (1996)’da 
bulunabilir.

9 Dolayısıyla ortaya çıkacak fark da her bir saat aralığına düşen kişi sayısının toplam içerisindeki 
payının ne kadar değiştiğidir. 
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sonra tüm çalışanlar için 2017 ve 2005 yılları arasında düzenli çalışılan saatlerin dağılımı 
arasındaki farkı göstermektedir.10 Özellikle düşük ve yüksek çalışma saatlerindeki değişimi 
kompozisyon etkisi ile açıklamak mümkün değildir. Çalışılan saatler dağılımı içerisinde 
en yüksek artışın meydana geldiği 40-50 saat aralığındaki artışın önemli bir kısmının ise 
kompozisyon etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. 2. Bölüm’de gördüğümüz gibi daha 
düzenli, yüksek vasıf gerektiren ve piyasaya dayalı işlerde çalışma saatleri daha tekdüzedir 
ve 40-50 saatler arasında yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak istihdamın içerisinde bu tür 
işlerin payının artıyor olması da 40-50 saat aralığındaki yükselişin önemli bir kısmını 
açıklamaktadır. Ancak özellikle diğer saat aralıkları için modelde olmayan başka faktörlerin 
de etkisi olması gerektiği açıkça görülmektedir.

Grafik 7: Çalışılan Saatlerin 2005-2017 Arası Değişimi – Tüm Çalışanlar

Kaynak: TÜİK HİA. 

Grafik 8 kullandığımız açıklayıcı değişkenler temelinde neredeyse hiçbir önemli 
değişikliğin meydana gelmediği tarım sektörü için aynı ayrıştırmayı yapmaktadır. Çok 
açık bir şekilde görülmektedir ki çalışılan saatlerde en fazla değişim meydana gelen 
sektörlerin başında gelen tarımda tüm değişim harici etkilerden kaynaklanmıştır. Bu harici 
etkilerin neler olabileceği ve tarımdaki bu büyük dönüşümün sebepleri başlı başına ayrı bir 
araştırmanın konusudur.

10 Ek olarak tahmin modeline cinsiyet değişkeni ile eğitim, kayıtlılık, işgücü durumu ve medeni durum 
değişkenlerinin etkileşimi dâhil edilmiştir.
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Grafik 8: Çalışılan Saatlerin 2005-2017 Arası Değişimi – Tarım

Kaynak: TÜİK HİA. 

Tarım dışı ücretli çalışanlar için kurgusal tahmin toplamda olduğu gibi sadece 40-50 
saat aralığında kompozisyon etkisinin ortaya çıktığını diğer saatler için değişimin harici 
etkilerle açıklanabileceğini göstermektedir (Grafik 9). Ancak kendi hesabına çalışanlar 
için kompozisyon etkisinin özellikle düşük çalışma saatlerindeki artışın en önemli sebebi 
olduğu, ayrıca yüksek çalışma saatlerindeki düşüş için de açıklayıcı olduğu görülmektedir. 
45-50 saat arasında kompozisyon etkisinin sıfıra yaklaşması ise bu saat dilimi için etkileri 
ters yönlü hareket eden açıklayıcı değişken değişimleri olduğunu düşündürtmektedir. 

Grafik 9: Çalışılan Saatlerin 2005-2017 Arası Değişimi – İşteki Duruma Göre

Kaynak: TÜİK HİA. 
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DFL metoduyla son olarak ele aldığımız analizler cinsiyet ayrımındadır. Erkekler 
için tıpkı toplam ve ücretli çalışanlarda olduğu gibi kompozisyon etkisi saat dağılımının 
ortasında görülmektedir (Grafik 10). Fakat kadınlar için çok ilginç bir şekilde kompozisyon 
etkisiyle harici etkiler neredeyse her saat diliminde ters yönlü olarak ortaya çıkmış ve 
büyük çoğunlukla harici etkiler ağır basmıştır. Başka bir ifadeyle eğer kompozisyon etkisi 
olmasa kadınların çalışma sürelerinin dağılımında özellikle düşük ve yüksek saatlerde 
ortaya çıkacak etkinin çok daha kuvvetli olacağını söylemek mümkündür. 

Grafik 10: Çalışılan Saatlerin 2005-2017 Arası Değişimi – Cinsiyete Göre

Kaynak: TÜİK HİA. 

Özetle istihdamın yapısında zaman içerisinde meydana gelen değişim çalışılan saatlerin 
değişimini açıklamada kısmen etkili olmaktadır. Ancak hem ortalama çalışma süresinin 
azalmasında hem de dağılımın değişmesinde, özellikle de aşırı yüksek saatler çalışanların 
payının düşmesinde harici etkilerin daha ağır bastığı rahatlıkla söylenebilir. 

Bu harici faktörlerden muhtemel bir tanesi yukarıda da belirtildiği gibi teknolojik 
gelişme ve/veya çalışan başına sermaye oranının artmasıdır. Özellikle aşırı yüksek 
çalışma saatlerinin düşmesinde işgücünün sermaye ile ikame edilmiş olması, ayrıca vasıf 
düzeyi nispeten yüksek işler için sermayenin işgücünü tamamlayıcı hale gelmesi çalışılan 
saatlerin dağılımında tespit ettiğimiz değişimlere katkıda bulunmuş olabilir. Teknolojik 
gelişme ve çalışma saatleri arasındaki ilişkiyi bütüncül bir kavramsal çerçeveye oturtmak 
ve nedensellik ilişkilerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kapsamlı bir ekonometrik 
analiz yaparak saptamaya çalışmak bu çalışmanın boyutlarını aşmaktadır. Bununla 
beraber işçi başına sermaye miktarı ile çalışılan saatler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
basit bir tahmin yukarıda ortaya koyduğumuz iddiaya destek sağlayacak bulgular 
sunmaktadır. TÜİK’in derlediği Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri ve Hanehalkı İşgücü 
Anketleri kullanılarak her bir yıl-sektör-firma büyüklüğü hücresi için çalışan başına 
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sermaye kullanımı ile çalışılan saatler hesaplandı.11 Daha sonra basit bir regresyon ile 
çalışan başına sermaye değişiminin çalışma saatlerine olan etkisi hesaplandı. Sonuçlar 
Tablo 5’de görülmektedir Hesaplamalarımıza göre çalışan başına sermaye miktarı yüzde 
bir arttığında çalışılan saatlerin yüzde 0.02 oranında azaldığı görülmektedir. Son yıllarda 
sermaye yoğunluğunda önemli bir artış olduğu bilindiğine göre (bkz. Atiyas ve Bakış, 
2014), bu gelişme çalışma saatlerinin azalmasını getiren harici faktörlerden bir tanesi 
olarak değerlendirilebilir.12

Tablo 5: Sermaye Yoğunluğunun Çalışılan Saatler Üzerine Etkisi

Sıradan En Küçük Kareler - Homoskedatsik standart hatalar

İMALAT SANAYİ TÜM SEKTÖRLER

beta
std. 
hata

t-istat p-değ beta
std. 
hata

t-istat p-değ

Çalışan başına sermaye -0,016 0,005 -3,090 0,002 -0,020 0,002 -13,260 0,000
Yıl etkileri EVET EVET
Sektör etkileri EVET EVET
Firma büyüklüğü etkileri EVET EVET
N 512 1425
Düz. R2 0,858 0,922

Sıradan En Küçük Kareler - Sektör düzeyinde kümelenmiş standart hatalar

İMALAT SANAYİ TÜM SEKTÖRLER

beta
std. 
hata

t-istat p-değ beta
std. 
hata

t-istat p-değ

Çalışan başına sermaye -0,016 0,011 -1,440 0,164 -0,020 0,004 -4,940 0,000
Yıl etkileri EVET EVET
Sektör etkileri EVET EVET
Firma büyüklüğü etkileri EVET EVET
N 512 1425
Düz. R2 0,858 0,922

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri ve HİA. 

11 Yıllar 2005-2015 dönemini; sektörler 2-dijit NACE rev.2 sınıflamasına göre verisi mevcut 82 faaliyet 
alanını; firma büyüklüğü ise 1-49 arası çalışanı olan firma ile 50 ve üstü çalışanı temsil eden kukla 
değişkenini göstermektedir.

12 Yazarlar 2002-2006 arası sermaye stoku ortalama artış hızının yüzde 3,9; 2007-2011 arası dönemde 
ise aynı ortalamanın yüzde 5,1 olduğunu rapor etmektedir. 
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6. Sonuç

Türkiye’de çalışılan saatlerin ortalaması oldukça uzundur ve standart sapması da 
yüksektir. Bununla beraber zaman içerisinde çalışılan saatler düşmektedir. Bu makalede 
çalışma sürelerinin değişiminin işgücü piyasası dinamikleri üzerindeki etkisi çeşitli 
boyutlarıyla incelenmektedir. 

Haftalık ortalama düzenli saatleri kıyasladığımız zaman erkelerin kadınlardan, tarım 
dışı sektörlerin tarımdan, eğitimsiz nüfusun eğitim seviyesi yüksek olanlardan, özel 
sektör çalışanlarının kamuda istihdam edilenlerden bekleneceği üzere daha uzun çalıştığı 
gözlenmektedir. Ancak ortalamalar üzerinden yapılan kıyaslamalar çalışma saatlerinin 
dinamiklerini anlamak için yeterli değildir. Örneğin tarım dışında kayıt dışı çalışanlar 
ile kayıtlı çalışanlar; ücretliler ile kendi hesabına çalışanlar ortalamada çok yakın çalışma 
sürelerine sahiptir. Ancak çalışma sürelerinin dağılımına bakıldığı zaman kayıtlı ve 
ücretlilerin çalışma saatleri yasal süreye yakın dar bir aralıkta toplanmakta iken kayıt dışı ve 
kendi hesabına çalışanların saatleri her iki ucu da içeren geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. 

Çalışabilir nüfus ve işgücüne katılım oranının artışına bağlı olarak tüm alt kategorilerde 
çalışan sayısı farklı oranlarda artmaktadır. Aynı zamanda çalışma süreleri de her bir alt 
grup için farklı oranlarda azalmaktadır. İlginç olan, istihdam artışının en kuvvetli olduğu 
kategoriler aynı zamanda çalışma sürelerinin en az düştüğü gruplardır. 

Çalışma saatlerinin azalma nedenlerini incelediğimizde işgücünün ve istihdamın 
gözlenebilir özelliklerinde meydana gelen değişimin sınırlı bir açıklayıcı etkisi olduğu 
görülmektedir. Bu kompozisyon etkisi daha çok 40-50 saat arasında çalışanların sayısındaki 
artışı açıklarken düşük ve yüksek saatlerde meydana gelen değişimi yakalamakta başarısız 
olmaktadır. 

Bu makale çalışma saatlerine etki eden faktörler ve saatlerdeki değişimin belli başlı 
işgücü piyasası göstergesine olan etkileri ile ilgili olarak betimleyici ve sınırlı bulgular 
ortaya koymaktadır. Aylık ve saatlik ücretlerin seyrinin karşılaştırması; asgari ücretin 
çalışılan saatler üzerindeki etkisi; ücretler, saatler ve verimlilik arasındaki ilişki gibi 
konularda yapılacak daha kapsamlı ilave araştırmalar çalışma saatleri dinamiklerinin daha 
iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 
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The Economics of Growth and 
Distribution
Erinç Yeldan

“This is the book on economic growth and distri-
bution that I have been waiting for: an insightful, 
readable and teachable account of classical and mo-
dern growth theory that is not afraid of history, is 
not afraid of institutions, and does not try to sweep 
under the carpet the messy problems of the actual 
world we live in. We owe it to the students - and to 
the world- to teach growth economics from a broa-
der perspective as Erinc Yeldan’s book does so well. 
I wish I had had this book when I was a student!” 
Gerald Epstein Professor of Economics and Co-
Director, Political Economy Research Institute 
(PERI), University of Massachusetts, Amherst

“Yeldan’s new alternative growth textbook 
draws from heterodox thinking to better pre-
pare new generations of students to be more 
realistic, more critical and thus more useful.”   
Jomo K. S., United Nations, Assistant Secretary-Ge-
neral for Economic Development

“Yeldan’s critique of mainstream theories and his ef-
fective presentation of different heterodox analyses 
are especially valuable. This book is likely to become 
essential reading for anyone interested not only in the 
past and present, but also the future of economies.”  
Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru University and 
International Development Economics Associates 
(IDEAs), New Delhi

Aynalı Salon

Barry Eichengreen

Geçen yüzyılın iki büyük mali krizi, 1930’lu 
yıllardaki Büyük Bunalım ile 2008’de başlayan 
Büyük Durgunluk’tur. Her ikisinin de arka pla-
nında, kredilerdeki sert yükselişler, şaibeli ban-
kacılık uygulamaları ve  kırılgan, istikrarsız bir 
küresel finans sistemi vardı. 2008’de piyasalar 
kalp krizleri geçirirken, ekonomi politikasını 
belirleyenler en kötüsünü önlemek amacıyla 
Büyük Bunalım’ın derslerine başvurdu. Verdik-
leri yanıtla 1930’lu yıllardakine benzer bir fi-
nansal bir çöküşü ve yıkıcı bir bunalımı önledi-
ler ama ABD ve Avrupa’da işsizlik buna rağmen 
dayanılmaz seviyelere yükseldi. Acı ve ızdırap 
alabildiğine yaygınlaştı.

Aynalı Salon, hem önemli bir ekonomi tarihi ça-
lışması hem de aynı hatalardan bazılarına ikinci 
bir kez daha düşmekten nasıl kurtulduğumuza 
dair esaslı bir incelemedir. Sadece Büyük Bu-
nalım tarihinden çıkarılan derslerin toplumun 
çağdaş ekonomik sorunlara verdiği yanıtı şekil-
lendirmeye devam ettiğini göstermekle kalmı-
yor, aynı zamanda Büyük Durgunluk tecrübesi-
nin Büyük Bunalım hakkındaki düşüncelerimizi 
nasıl kalıcı bir biçimde değiştireceğini de gözler 
önüne seriyor.



Ekonomide Masallar Gerçekler

Ömer Faruk Çolak

Küreselleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 
sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle 
yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak 
uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklasik 
iktisat yeniden atağa kalkmıştır. Bu dönemde öyle bir 
söylem egemen hale gelmiştir ki, küreselleşme karşıtları 
dinozor muamelesi görmüştür. Türkiye de bu gelişimden 
payını almıştır. Ekonomiden, politikaya, hukuk sisteminden, 
toplumsal yaşama kadar uzanan bir değişim yaşamıştır. 2007 
Krizi, ülkelere (merkez ve çevre) küreselleşmenin gerçek 
yüzünü göstermiştir, çünkü vaat edilen eşitlik, istikrarlı 
büyüme ve düşük işsizlik oranına erişilemediği gibi tüm 
ülkeler borca batmış ya da sınırda yaşar hale gelmiştir. Bu 
süreçte batı ülkelerinde muhafazakâr iktidarlar yerlerini 
korurken, daha hibrit demokrasilerde politik sistem tek 
adamlığa kaymıştır. Dünya sanki II. Dünya Savaşı öncesine 
benzer bir yol tutturmuştur. Nitekim dünya ekonomisi, krizi 
üzerinden hâlâ atamamıştır. Bundan da önemlisi; dünya 
artık daha az özgür, daha az adaletli ve daha çatışmacı bir 
yaşam alanı haline gelmiştir. Bu süreçte hemen her ülkede 
hükümetler, insanlara adeta masal anlatmışlardır. Bu 
masallara ayak uyduranların sayısı da az değildir. Bu kitap, 
küresel ölçekte anlatılan masalların arkasındaki gerçekleri 
okuyucuya göstermektedir. Kitapta, 1929 Bunalımı’dan 
başlayarak küreselleşme bağlamında dünya ve Türkiye 
ekonomisi, ekonomi politik bakış açısı ile irdelenmektedir. 
Bu irdeleme her kitapseverin anlayacağı bir dille yapılmıştır. 
Umudumuz, iktisatçı olmayanların da bu kitap sayesinde 
iktisat ile tanışması ve artık masallara hayır demesidir.

Ahlaksız Büyüme

İbrahim Semih Akçomak

Murathan Mungan “Bu ülke-
nin resmî dini ikiyüzlülüktür.” 
derken; Şevket Pamuk yolsuzlu-
ğun, düzenin kendisi olduğunu 
söylerken; Ayfer Tunç, bir ah-
lak buhranında yaşadığımızdan 
bahsederken; Gülse Birsel, Yalan 
Dünya’daki kurgunun ve karak-
terlerin, ülkede olanlardan daha 
ciddi ve ahlaklı olduğundan dert 
yanarken; Hakan Günday, Zar-
gana’da “Matematiği kuvvetli 
değildi fakat çıkarlarını hesap-
lamasını iyi bilirdi.” cümlesini 
sarf ederken farkında olmadan 
Türkiye’yi yıllardır yiyip bitiren 
ancak, adı konulamayan bir kav-
ramı tasvir ediyor aslında. Tür-
kiye’nin uzun dönem ekonomik 
büyüme hikâyesine farklı bir ba-
kış açısı getiren bu kitap, bu kav-
ramın adını koyuyor: Ahlaksız 
Büyüme.



Makroekonomi

N. Gregory Mankiw

Gregory Mankiw’in Makroekonomi kita-
bı tüm dünya da ders kitabı olarak geniş 
kabul görmüştür. Kitap bugüne kadar altı 
baskı yaparken, başta Almanca, Fransız-
ca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rus-
ça, Japonca ve Portekizce olmak üzere 
16 dile çevrilmiştir. Elinizde tuttuğunuz 
Türkçe çeviride altıncı baskıdan yapıl-
mıştır. Mankiw’in makroekonomi kita-
bını bu kadar önemli kılan nokta kitabın 
öğrenci ve öğretici dostu olmasıdır. Kitap 
makroekonomideki son gelişmeleri teorik 
olarak anlatırken ekonomideki gerçekleş-
melere ilişkin verdiği örneklerle de teorik 
bilginin ayakları üzerine basmasını sağla-
maktadır.

Kitapta konular anlatıldıktan sonra her 
bölümün sonuna özet, anahtar kelimeler 
ile problemler ve uygulama soruları 
koyulmuştur.

Makroekonomi

Andrew Abel, Ben Bernanke,          
Dean Croushore

Makroekonomi, yaşanan son kriz ile birlikte herke-
sin konuştuğu bir konu haline geldi. Bu, bir taraftan 
olumlu, diğer taraftan ise olumsuz bir gelişme oldu. 
Olumlu oldu, çünkü artık ekonomik sorunlar geniş 
kitlelerce tartışılır ve anlaşılmaya çalışılan konula-
rın başında gelmeye başladı; olumsuz oldu, çünkü 
herkes kendini ekonomist zannetmeye başladı.

Abel, Bernanke ve Croushore’un birlikte yazdıkla-
rı bu kitap, makroekonomiye bu çerçevede yakla-
şıyor. Yazarlardan Ben S. Bernanke, kriz dönemin-
de ABD Merkez Bankası’nın (FED) başkanıydı. 
Dolasıyla, büyük bir krizi idare eden kişi olarak, 
krize yönelik alınan makroekonomi politikalarını 
küresel ekonomi ölçeğinde yönetti. Kitapta bu de-
neyimi de bulacaksınız.

Elinizde tuttuğunuz makroekonomi kitabı size 
sadece kuramsal bilgiler aktarmakla kalmıyor, 
makroekonomik politikaların uygulanmasını anla-
tıyor, verilerle ekonomiyi nasıl yorumlayacağınızın 
da yolunu açıyor.

Kitap, izlenen bu yöntem sayesinde sizi daha üst 
ekonomi derslerine hazırladığı gibi, aldığınız eği-
tim sonrası gireceğiniz yarışma sınavlarına da ha-
zırlamaktadır.



Standart Sapmalar, Hatalı Varsayımlar, 
Çarpıtılmış Veriler ve İstatistiklerle 
Yalan Söylemenin Diğer Yolları

Gary Smith

 ȣ Günde iki fincan kahve içmek pankreas kanseri 
riskini arttırır.

 ȣ İnsanlar önemli kutlamaların günlerine kadar 
ölümü erteleyebilirler.

 ȣ Baş harfleri D olan beyzbol oyuncuları, baş 
harfleri E-Z arasında olanlara göre ortalama iki 
yıl daha erken ölür.

 ȣ Devlet borçlarının GSYH’ye oranı yüzde dok-
sanın üzerine çıktığında, ülkelerde daima dur-
gunluk başlar.

Bu iddialar ve bunlar gibi binlercesiyle, yanlış olma-
larına rağmen, her gün gazetelerde ve dergilerde kar-
şılaşıyoruz.  Günümüzün bilgi çağında, inançlarımız 
ve davranışlarımız anlamsız veri yığınları ile yönlen-
diriliyor. Neden sürekli yanlış çıkarımlar yapıp, hatalı 
kararlar verdiğimizi anlamak zor değil.  Mantıklı bir 
şekilde iyi bilgilendirilsek bile, hangi verinin yanlı ya 
da alakasız olduğunu, hangi bilimsel araştırmanın çar-
pıtılmış ya da yanıltıcı olduğunu anlama konusunda 
sürekli uyanık değilizdir. Medya tarafından sunulan 
çoğu alanında otorite niteliğinde olan, kulağa bilimsel 
gelen kanıtlar aslında çarpıtılmış veriler, yanlılıklar 
ya da bazen dürüst ama eski hatalarla doludur. Gary 
Smith, bu kitapta rekor bir dürüstlük sergileyerek, in-
sanların, çılgın teorilerini desteklemek için kullandık-
ları hile ve tuzaklarla karşımıza çıkıyor.

Darwin Ekonomisi; Özgürlük, 
Rekabet ve Kamu Yararı

Robert H. Frank

Frank davranışsal iktisada nasıl bulaştığı-
nı şöyle ifade etmekte:

“1980’lerin henüz başındayken lisans dü-
zeyinde davranışsal iktisat dersi veren-
lerden biri de bendim. Karşıma çıkan ilk 
mesele öğrencilerin derse kaydolmasını 
sağlayabilecek ilgi çekici bir isim bulmak-
tı. Sonunda dersin adını ‘Rasyonel Seçim-
den Sapmalar’ koymaya karar verdim. 
Haliyle o dönemde standart bir ders içe-
riği de mevcut değildi. Çokça düşündük-
ten sonra dersin içeriğini iki geniş başlık 
altında toparlamaya karar verdim: ‘Ras-
yonel Seçimden Pişmanlıkla Sapmalar’ 
ve ‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’. Birinci başlığın altına, insanla-
rın yatkın olduğu birçok sistematik biliş-
sel hatayı belgeleyen çalışmaları koydum. 
‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’ başlığının altında ise, insanla-
rın standart rasyonel seçim modellerinin 
öngörülerinden pişmanlık duymaksızın 
sapmalarını betimleyen çalışmaları sıra-
ladım”.
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