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1. GİRİŞ 

 Eğitim kavramı, toplumsal gelişmişliği gösteren ve ifade eden en önemli unsurlardan 

biridir. Bazı durumlarda eğitim hedefleri ekonomik hedeflerin dahi önüne geçebilmektedir. 

Ülke ekonomisi bağlamında kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak etkenlerin en temelinde 

eğitim yatmaktadır. Bu bağlamda eğitim hizmetleri ekonomik ve sosyal yapı için tetikleyici 

bir güç niteliğindedir. Eğitim ile birlikte sağlanan faydaları saymakla bitiremeyiz. Özel veya 

sosyal fayda en sonunda toplumsal yapıyı olumlu yönden etkileyebilecektir. Eğitimin 

farklılıkları azaltıcı işlevi doğrultusunda eğitime daha fazla önem veren toplumlarda nitelikli 

bireyler ve işgücü yetiştirme durumu da kolaylaşacaktır.  

 Bu çalışma ile ulaşılmak istenen amaç, eğitim harcamalarına verilen önemi 

anlayabilmek ve gelir dağılımı ile eğitim arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya koyabilmektir. 

Çalışma kapsamında ülkesel olarak karşılaştırma yapılabilecek tablolar ile eğitim 

harcamalarına ayrılan kaynaklar rakamsal olarak desteklenmiştir. Aynı zamanda eğitim 

harcamaları sayesinde gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilebileceği yönündeki bir 

çıkarım işgücü piyasası örnek gösterilerek ifade edilmeye çalışılmıştır.1 Eğitime yönelik 

yapılacak harcamaların uzun vadede daha fazla yarar sağlayacağı unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla eğitime yönelik yapılacak politikaların özenle ve sabırla belirlenmesi, ülkelerin 

ileride toplumsal refaha kolaylıkla erişebileceğinin bir göstergesidir. 

 Yapılan bu çalışmada ilk olarak konunun özü olan eğitim kavramının önemine ve 

toplumsal faydalarına değinilmiştir. Daha sonra, yapılacak eğitim harcamalarının finansman 

yöntemleri anlatılmıştır. Türkiye’deki eğitim harcamalarının durumunu görebilmek adına 

öncelikle eğitim harcamalarının gelişimi yıllara göre incelenmiştir. Çalışmanın devam eden 

kısmında eğitim bütçelerine yer verilerek ülkelerarası karşılaştırma yoluyla eğitim 

harcamaları yorumlanmıştır. Çalışmada son olarak da ülkelerdeki gelir dağılımı durumlarına 

göz atılarak eğitim harcamalarının gelir dağılımına etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

  

2. EĞİTİM HARCAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

2.1. Eğitim Harcamalarının Tanımı ve Önemi 

 Eğitim harcamalarının tanımına girmeden önce eğitim gibi birçok harcama yapısını 

bünyesinde barındıran ve en genel nitelikte değerlendirebileceğimiz kamu harcamalarına 

değinmekte yarar vardır. En küçük insan topluluğundan başlayarak günümüze geldiğimizde 

ihtiyaçların göreli olarak değiştiğini gözlemlesek de kamu harcamalarının oluşumu yaşamdan 

kaynaklı ihtiyaçların sağlanması gereğinden kaynaklanmaktadır. Gelişimle birlikte kamu 

harcamaları zorunlu hale gelerek, gereksinim duyulan ihtiyaçların temin edilmesi amacıyla 

kamu giderleri kavramı ortaya çıkmıştır. Kamu harcamaları, sadece ihtiyaçlara yönelik ortaya 

çıkan veya vergi gelirleri ile finansmanının sağlanması için yapılan harcamalar değil zamanla 

politika aracı olarak kullanılan gider haline gelmişlerdir. Ayrıca harcama kalemlerinin 

ekonomik boyutunun yanında sosyal yapıya da bir o kadar katkısı olmuştur. Kamu 

                                                 

 

1 Ahmet Ulusoy, Birol Karakurt ve Eyüp Akbulut, ‘‘Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: 

Türkiye’de Yükseköğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici İşlevi’’, Maliye Araştırmaları Dergisi, 1/2, 

(2015), s. 46. 
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giderlerinin neden olacağı etkilerin doğru bir şekilde sağlanması için harcamayı yapan 

kurumların yasaya dayanarak yetkilerini kullanmaları şarttır. Bunun yanı sıra dikkate alınacak 

harcama kalemlerinin özenle seçilmesi gibi birçok durum da göz önüne alınarak kamu 

harcamaları veya giderleri yapılmalıdır.2 

 Eğitim harcamaları kamusal mal veya hizmet sınıflandırılması içinde yarı kamusal 

mallar arasında yer almaktadır. Yarı kamusal mal veya karma mallar olarak adlandırılan 

mallar veya hizmetler, nitelikleri itibariyle hem özel hem de kamusal malların özelliklerini bir 

arada barındırmaktadır. Gerek faydası gerekse de finansmanı yönünden bu durum ortaya 

çıkmaktadır. Konumuz olan eğitim harcamaları üzerinden gidecek olursak, eğitim 

hizmetlerinin toplumsal açıdan büyük bir önem taşımasından dolayı hem devlet hem de özel 

kesim tarafından birlikte üretilmektedir. Üretim sonucu ortaya çıkacak fayda veya pozitif 

dışsallık konusu sadece eğitim hizmetinin finansmanını sağlayan kişiye değil bunun yanında o 

eğitimi almamış diğer kişilere de yansıyacaktır. Bundan dolayı yukarıda da değindiğimiz gibi 

eğitim harcamaları hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde karma hizmetler grubuna girmektedir. 

Eğitim harcamalarını ülke ekonomisi bazında büyümeye ve kalkınmaya yardımcı olması uzun 

vadeli olarak bu harcamaları yatırım harcaması sınıfına sokabilmektedir. Bir başka yönden 

eğitim sayesinde oluşacak yararların kısa vadeli olması ise bu malların tüketim harcamaları 

olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.3 

 Konunun başında değindiğimiz gibi değişen ve gelişen dünyayla birlikte toplumsal 

ihtiyaçlar da artmaktadır. Dolayısıyla kamu harcamaları artış seyri izlerken bu harcamaların 

bir parçası olan eğitim harcamaları da paralellik göstererek artmaktadır. Hatta teknolojinin 

giderek daha aktif kullanılmasıyla rekabet gücü daha çok şiddetlenmektedir. Rekabetin 

artması nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı gündeme getirerek eğitim hizmetlerinin önemini 

vurgulamaktadır. Aynı zamanda oluşturulabilecek ortak bir eğitim politikası gelişmekte olan 

ülkelerin bütünü ilgilendiren sanayi alanında kalifiyeli insan sayısını arttıracaktır.4 Eğitim 

hizmetine verilen önemin teknolojiyle veya gelişmişlikle arttığını söylerken sadece günümüz 

koşullarında önemli olduğu gibi yanlış bir kanıya varmamalıyız. Eski zamanlarda da özellikle 

mülkiyet hakkı konusunda eğitimin önemi karşımıza çıkmaktadır. Kısıtlı imkânlarla sağlanan 

eğitim, işçi ve işveren ilişkisini etkilemektedir. Bulutoğlu’nun kitabında değindiği bir örnekle 

bu konu daha anlaşılır bir şekilde betimlenebilir. Amerika’da işçilerin çiftlik sahiplerinden 

alacakları eğitim, üretimi artırmaya yönelikti. Mülkiyet hakkını elinde tutan işverenler sınırsız 

eğitim de verebilmektedir. Ancak piyasa da geçerli bir sözleşme serbestliği var ise yeterli 

eğitim sağlanamaz ve bireyler arası fark açılır.5 

                                                 

 

2 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 1989, s. 51-53. 

 
3 Erkan Karaaslan, ‘‘Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi’’, Maliye dergisi, 149/1 (2005), 

s.40-41. 

 
4 Naci B. Muter ve Ramazan Gökbunar, ‘‘21. Yüzyıla Doğru Türkiye’ de Eğitim Hizmetlerinin 

Çağdaşlaştırılması’’, Marmara Üniversitesi, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 

600/13 (2000), s.9, İstanbul , s. 9. 

 
5 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, Filiz Kitabevi. İstanbul 1988, s.249. 
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 Özetlemek gerekirse, çağdaş yaşamda eğitim vazgeçilmez bir olgudur. Eğitime her 

zaman daha fazla kaynak ayırarak farklılıklar azaltılıp asgari geçim düzeyleri yükseltilebilir. 

 

2.2. Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı 

 Eğitim hizmetleri için etkin bir finansman sağlayabilmek adına ilk önce sunulacak 

eğitimin özellikleri incelenmelidir. Merkezden sağlanan eğitimle yerelden sağlanan eğitim 

arasında birçok farklılık mevcuttur. Bu nedenle sağlanan eğitim hizmeti için merkez ile 

mahalli idareler arasında doğru bir şekilde finansman paylaşımı yapılmalıdır. Eğer eğitim 

hizmeti tam kamusal mal olarak sunuluyorsa, kolaylıkla vergilerle veya devletin bütçe 

gelirlerinden finansmanı sağlanabilir. Özel sektörün devreye girdiği ve bireylerin almış 

olduğu eğitim sayesinde elde ettikleri özel faydanın kişisel olarak finanse edileceği görüşü 

hakimdir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki gelir farklılıklarını azaltmak için devletin 

fırsat eşitliğini sağlayıcı bir görev üstlenerek yeri geldiğinde eğitim harcamalarının 

finansmanını tek başına sağlamalıdır. Gözlemler ve ilkeler neticesinde temel eğitim düzeyinde 

sağlanan eğitimin topluma daha fazla yarar sağlayacağını söyleyebiliriz. Eğitim seviyesi 

arttıkça birey açısından daha çok özel fayda oluştuğu saptanmıştır. Bu nedenle finansman 

açısında öncelik ilk ve ortaokul düzeyine verilmelidir.6 

 Eğitimin finansman şekilleri hizmetin tam kamusal veya yarı kamusal olma 

özelliklerine göre değişebilmektedir. Eğitimin tam kamusal olarak görülüp finansmanının 

sağlanması doğrudan finansman yöntemidir. Bunun dışında yarı kamusal mal özelliği taşıyan 

eğitim için kısmi finansman ve dolaylı finansman olmak üzere iki ayrı finansman şekli daha 

mevcuttur. Kısmi olarak ifade edilen finansman şeklinde harçlar devreye girerek vergi dışında 

ek bir kaynak oluşturularak eğitim finanse edilebilir. Dolaylı finansman ise devletin yanında 

eğitim üretimine özel kesimin de dâhil edilmesidir.7  

 Ülkelerin gelişmişlik düzeyi de finansmanı etkileyecek faktörlerden biridir. Yoksul bir 

ülke için konuşacak olursak, düşük gelirli grupların sayısının diğer gruplara kıyasla daha fazla 

olması eğitime ayrılan her bir kaynağı daha kıymetli kılmaktadır.8 Ayrıca gelişmiş ülkelere 

bakıldığında,  daha çok kamu ve özel kesimin sunduğu eğitimin birlikte idame ettirilerek 

finansmanının her iki kesim tarafından sağlandığı görülmektedir. Yani dolaylı finansman 

yöntemi kullanılmaktadır. Bunun tam tersi durumun geçerli olduğu az gelişmiş ülkelerde ise 

devlet tarafından sunulan eğitim doğrudan finansman şekliyle finanse edilmektedir. Bir başka 

değişle az gelişmiş ülkelerde vergiler eğitimin finansmanında kullanılan en önemli gelir 

kaynaklarıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler kısmi finansman yöntemini kullanarak 

vergilerin yanında harçlar ile de eğitime kaynak ayırmaktadırlar.9 

                                                 

 

6 Orhan Şener, “Eğitim Ekonomisinin Temel İlkeleri”, 3. Türkiye Eğitim Maliye Sempozyumu Bildiri 

Kitabı, İstanbul 1987, s.18-20. 

 
7 Fevzi Devrim ve Mehmet Tosuner, ‘‘Türkiye’ de Eğitim Hizmetlerinin Finansmanında Son 

Gelişmeler”, 3. Türkiye Eğitim Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 1987, s.86-87. 

 
8 A.g.e. Orhan Şener, s.20. 
9 A.g.e. Fevzi Devrim ve Mehmet Tosuner, s. 86-87. 
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 Eğitim hakkı ile eğitimin finansmanı arasında sıkı bir ilişkinin olduğu söylemek 

mümkündür. Ulusal ve uluslararası olarak temel haklarımızdan biri olan eğitim hizmeti için 

ayrılan kaynakların verimli bir şekilde kullanılması eğitimsel olarak amaçlara daha kolay 

ulaşabileceğinin bir göstergesidir. Kaynakların verimli kullanılmasıyla anlatılmaya çalışan 

durum, eğitime göreceli olarak daha fazla ihtiyaç duyulan alanlarda kaynak miktarını 

çoğaltarak pozitif dışsallığın arttırılmasıdır. Aynı düzeyde eğitim gören yerlere de eşitlik 

ölçüsünde kaynak dağıtımının yapılmasıdır.10 

 Eğitim hizmetlerinin finansmanını etkin bir şekilde sağlayabilmek için eğitimin 

finansmanında yaşanan sıkıntıları incelemek ve yeri geldiğinde bu sıkıntılara çözümler 

bulabilmek gerekebilir. Genel hatlarıyla baktığımızda eğitimde yaşanan finansal sorunları şu 

şekilde sayabilir;11 

• Eğitim maliyetlerinin giderek artması, 

• Bütçenin yönetilmesinde yaşanan aksaklıklar,  

• Burs imkânlarının arttırılması.  

Finansmandaki bu sorunlar hakkında eğitimin kendi içinden kaynaklı olduğu söylenebilir. 

Bunun yanı sıra birde dışsal faktörler olarak eğitimin finansmanında sorunlara neden olan 

durumlar vardır. Bunlar ise;12 

• Nüfustaki artışlar, 

• Ülke borç stokunun ve açıkların artması, 

• Eğitim dışındaki alanlara ayrılan kaynak miktarının artması ve 

• İşsizlik gibi nedenlerdir. 

 Finansmanda yaşanan sıkıntılara değindikten sonra sorulması gereken soru, ‘Eğitimin 

finansmanında yaşanan sorunlara karşı yapılması gereken nelerdir?’ olmalıdır. Bu soru, dört 

seçenek değerlendirilerek cevaplanmaya çalışılabilir. Finansmana çözüm sağlayıcı nitelikteki 

ilk seçenek, eğitim alanında belirlenen hedeflerin daraltılmasıdır. Öncellikle bu seçenek 

finansman konusunda rahatlık sağlasa da eğitimin sosyal, ekonomik ve kültürel yönünden 

birçok etkisini düşündüğümüzde hedeflerde küçülme doğru bir seçenek gibi durmamaktadır. 

Aynı zamanda eğitimin kalkınma yönünde tetikleyici güç niteliğinde olduğunu da unutmamak 

gerekir. Ancak, verimlilikte düşüşe neden olabilecek durumlarda küçülme söz konusu 

olabilecektir. Öğrenci sayılarının azaltılması gibi kararlar bu duruma örnektir. İkinci seçenek, 

eğitiminde verimliliği ve etkililiği tam anlamıyla sağlamaktır. Eğitimde verimlilik derecesinin 

yüksek olduğunu anlayabilmek için eğitim seviyesinde toplumsal ihtiyaçların karşılanma 

düzeyine bakmak gerektir. Yani eğitimin faydası ihtiyacın sağlanmasıyla ilişkilidir. Etkililik 

ise maliyet odaklı olarak eğitime ayrılacak daha az bir kaynakla niteliği bozmadan daha çok 

kişiye eğitim imkânı sağlamaktır. Üçüncü seçenek, eğitim hizmetinin var olan imkânlarla 

sağlanmasıdır. Ülkenin koşulu ne olursa olsun eğitim hizmetinden vazgeçilemeyeceği için 

                                                 

 

10 Aygülen K. Karakul, ‘‘İran ve Türkiye’de Eğitim Finansmanının Karşılaştırılması’’, Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2014), s.68-69. 

 
11 Yüksel Kavak ve C. Ergin Ekinci, ‘‘Eğitim Finansmanı Sorunu ve Maliyetlerin Azaltılmasına İlişkin 

Alternatif Stratejiler’’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10 (1994), s.66. 

 
12 A.g.e. s. 66. 
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bazı durumlarda nitelikten vazgeçip eğitimin arttırılması yolu seçilebilir. Bu seçeceğin 

finansman yönünden çok da sağlıklı bir seçenek olmadığını söylemekte yarar vardır. Kısa 

dönemde fayda sağlamak düşüncesiyle uzun dönem için daha ağır sonuçlar doğurabilir. Son 

çözüm yolu olarak sunulabilecek dördüncü seçenek ise, eldeki kaynaklar dışında yeni 

finansman kaynaklarının yaratılmasıdır. Yeni kaynaklar olarak devletin finansmanına 

yardımcı olacak nitelikteki bağış ve yardımlar, dernek, vakıf veya sanayi kuruluşlarının 

yapacağı katkılar bu kaynaklara örnek olarak gösterilebilir.13 

 Eğitim finansmanı, bölgesel farklılıklar ve toplumsal yapıyı olumlu etkileyecek 

unsurlar dikkate alınarak eğitim hizmeti için kaynak ayırmak ve bu kaynakları etkinlik 

ölçütünde kullanmak olarak tanımlanır. Eğitim finansmanının belirlenmesi belirli ölçütlere 

dayanmalıdır. Aksi takdirde kullanılan kaynakların takibi zorlaşacak ve eğitimdeki durum 

sağlıklı bir şekilde analiz edilemeyebilecektir. Finansmanı belirleyen ölçütlerin başında eğitim 

hizmetlerinin eksiksiz olarak ülke geneline sunulabilmesi yer almaktadır. Bu kriter daha sonra 

finansman modelini oluşturacak ölçütlerle yakın ilişkidedir. Bir başka ölçüt, sunulan eğitim 

hizmeti için ayrılacak kaynakların dağıtımında etkin bir sistemin kullanılmasıdır. Etkinlik 

sağlandıktan sonra eşit olarak dağıtımın sağlanıp sağlanmadığı da kontrol edilmelidir. 

Eğitimin imkânlarının sunulabilmesi ve kaynak dağıtımında etkinlikle beraber eşitliğin 

sağlanabilmesi finansmanın temel dinamiklerini oluşturduğu gibi bu dinamiklerin fayda-

maliyet analizi ile desteklenmesi de gerekmektedir.14 

 

2.3. Eğitimin Toplumsal Faydaları 

 Eğitim hizmeti topluma fayda sağlamanın yanında bireylere ve onların ailelerine de 

faydalar sağlamaktadır. Ancak özel faydaların etkileşim yoluyla topluma da etki yaratarak 

sosyal faydaya dönüşeceği düşüncesiyle bu başlık eğitimin toplumsal faydaları olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca eğitimin diğer sektörlere oranla daha fazla dışsallık yaratıyor olması 

toplumsal faydayı güçlendirmektedir. Eğitimin faydasını arttırabilmek için eğitim 

hizmetlerinden herkesin yararlanması oldukça önemlidir. Özellikle temel eğitim hizmetlerinin 

zorunlu olarak tüm bireylere sağlanması gerekmektedir.15 Çünkü bilgi çağı olarak 

adlandırabileceğimiz günümüz koşullarında eğitim sayesinde sorunlara pratik çözümler 

bulabilecek, düşünme ve hayata geçirme noktasında başarıya çabucak ulaşabilecek gençler 

yetiştirilebilmektedir. Bilimsel düşünmenin ışığında mesleki olarak nitelikli insan gücü 

yetiştirmek eğitimin bir sonucudur.16 

                                                 

 

13 Sudi Bülbül, "Dünya Eğitim Bunalımı ve Eğitimin Finansmanı Sorunu", Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Dergisi,  21/1-2 (1988), s.396-400.  

 
14 Hakan Koç, ‘‘Eğitim Sisteminin Finansmanı’’, 2007 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 20 (2007), s.39-41. 

 
15 A.g.e. Orhan Şener, s. 10-11. 
16 Gökhan Tuzcu, ‘‘Eğitimin Finansman Gerekleri ve Boyutları’’, Millî Eğitim Dergisi, 163 (2004), 

s.1. 
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 Sunulan eğitim hizmeti sayesinde iki tür fayda ortaya çıkmaktadır. Bunlar bireysel 

düzeyde oluşan özel fayda ile toplumun genelini etkileyen sosyal faydadır. Bu iki fayda 

türünün detaylı olarak incelenmesi eğitim hizmeti ve yapılan harcamaların yararları hakkında 

bize daha açık bilgiler verecektir. Şener, eğitim fayda düzeylerini incelerken özel faydanın 

kaliteli yaşam olarak örneklenebileceğini ve standart bir tüketim malına benzediğinden 

bahsetmektedir. Bunun yanı sıra temel veya zorunlu eğitim daha çok topluma yönelik iken 

eğitim seviyesi artıkça özel faydanın da artığı gözlemlenmiştir. Ayrıca meslek okullarında 

sağlanan teknik bilgilerin özel faydasının da fazla olduğu belirtilmektedir. Bireyler eğitim 

planlanması yaparken toplumsal faydalardan çok eğitimin kendilerine sağlayacağı özel 

faydaları dikkate almalarından dolayı devreye bireysel tercihler girmektedir. Belirli bir 

noktada kişiler gelirlerini arttırmak adına eğitimi veya çalışmayı seçebileceklerdir. Doğru 

kararın alınabilmesi için fayda-maliyet analizinin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Bireyler daha fazla eğitim düzeyine erişerek ileride çalışacakları konumdan dolayı yüksek 

ücret elde edebilirler. Ancak bireyler bu durumda iki tür maliyete de katlanmak zorunda 

kalacaklardır. İlk maliyet, eğitime devam ettikleri sürece eğitimin neden olacağı 

harcamalardır. İkinci maliyet ise, şu an için çalışmayıp eğitime devam ederek çalışmış 

olmaları durumunda elde edecekleri gelirden feragat etmeleri sonucu kaçırdıkları 

kazançlardır. Tersi bir durumda ise bireyler zorunlu eğitimden sonra eğitime daha fazla 

kaynak ayırmayarak gelir elde etmek adına çalışmayı seçebileceklerdir. Bir başka deyişle 

nitelikli iş gücünü eğitim seviyesini artırarak değil de çalışma hayatına atılarak sağlamayı 

tercih etmektedirler. Bu durumun alternatif maliyeti ise eğitime devam etmeleri sonucu elde 

edecekleri yüksek ücretlerdir. İki durum içinde açık bir şekilde ifade edilebilir ki gelecekte 

oluşabilecek maliyet ve kazançların günümüz koşullarında net bir şekilde tahmin edilememesi 

eğitimin mi yoksa çalışma hayatının mı tercih edileceği sorusunun cevabını 

zorlaştırmaktadır?17 

 Bir diğer eğitim sayesinde elde edilen fayda düzeyi olan sosyal fayda ise, kişilerin 

kendi bünyelerinde topladıkları özel faydaların dışa vurulmasıyla toplumun olumlu şekilde 

etkilemesi olarak ifade edilebilir. Yani bireylerin gelişmişlik düzeylerinde gerçekleşen bir 

durumun ilerleyen dönemlerde ülkesel gelişmişliğe de katkıda bulunmasıdır. Sosyal sistemde 

yaşanan aksaklıkları gidermek konusunda da eğitimin sağlayacağı faydalar çok önem arz 

etmektedir. Sosyal fayda içerisinde vurgulanması gereken konu temel eğitim hizmetleridir. 

Temel eğitim süresinin uzatılması toplumsal faydaları artıracaktır. Eğitimle birlikte toplumun 

faydasına olabilecek birçok pozitif dışsallık ortaya çıkmaktadır. En önemli sosyal fayda 

sağlayacak dışsallıklardan birkaçına değinmek konunu özünde verilmek istenen düşünceyi 

netleştirecektir. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücünün zamanında sağlanması ülke için 

kalkınmaya destek vererek milli gelir üzerinde artırıcı bir etki yaratacaktır. Ekonomik 

faktörlerin yanı sıra siyasal alanda da eğitim seviyesiyle ulaşılması gereken noktalara daha 

kolay ulaşılacaktır. Örneğin bilinçli seçmenler ve demokratik yapı eğitimle daha rahat 

sağlanabilmektedir. Aynı zamanda araştırma sonuçlarına göre, eğitimin artması siyasal 

süreçte de daha etkili bir yönetimi beraberinde getirmektedir. Eğitimin en önemli özel faydası 

olan kişilerin gelirlerinin yükselmesi ise en çok sıkıntı yaşanan toplumsal olaylardan olan suç 

oranlarının düşmesine neden olacaktır. Bununla birlikte suç oranlarının düşmesi bu alanda 

kaynak tasarrufuna gidilerek eğitime daha fazla kaynak ayırmaya yol açacaktır. Son olarak 

                                                 

 

17 A.g.e. Orhan Şener, s. 11-13. 
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eğitimle birlikte işsizliğin azalması sonucu işsizlik maaşlarında düşüş yaşanarak eğitime bu 

alandan da kaynak transferi yapılabilecektir.18 

 Eğitimin sağladığı toplumsal faydalara değinen bir başka kaynakta özel ve sosyal 

fayda ayrımına benzer nitelikte fayda düzeyinin bireysel ve toplumsal etkileri dikkate 

alınmıştır. Bireysel olarak kişiler sadece eğitimle birlikte yükseltebilecekleri gelirlerinin 

düşünmektedirler. Bunun yanında toplumsal fayda, teknolojinin hızlanmasıyla birlikte üretim 

artışlarını karşılayacak eğitimli kişilere olan talepten kaynaklanmaktadır. Eğitim sayesinde 

bireysel çıkarlar toplum verimliliğini artırıcı bir konuma gelerek en sonunda toplumsal 

faydayı yükseltir.19 

 Birçok iktisatçı tarafından eğitimsel faydalar çok yönlü olarak incelenmesine rağmen 

hepsinin ortak paydasında toplumsal olarak ilerleme veya gelişme olduğu görülmektedir. 

Çalışmalarda incelenen farklı fayda türlerine değinilerek eğitimin hem toplumsal fayda olarak 

ilerlemeye nasıl zemin hazırladığı görülebilir hem de konuya toparlayıcı bir nitelik 

kazandırılabilir. Doğrudan fayda olarak tanımlanabilecek bireysel kazançların eğitimde rolü 

çok önemlidir. Özellikle teknolojinin hızlanması ve değişen yapıya eğitim ile birlikte daha 

kolay entegre olunabilecektir. Bu sayede bireyler eğitimin getirdiği ayrıcalığı dış dünyasında 

da kullanarak gelirlerini yükseltebileceklerdir. Bir başka üzerinde durulması gereken konu 

eğitimin aileler üzerinde yarattığı etkidir. Ebeveynler okula devam eden çocukları sayesinde 

kendilerine daha çok boş vakit bularak günlük yaşamlarına devam edebileceklerdir. Aynı 

zamanda parasal boyutu ifade eden çocuk bakım hizmetlerinde de biraz olsun tasarruf 

sağlamış olacaklardır. Eğitime devam edilen bir süreçte sonradan gelecek kuşaklar da eğitime 

sıcak bakarak öğrenim hayatına devam edeceklerdir. Konu boyunca en önemli maddi 

faydalardan bahsettik. Ancak bunların yanında daha az öneme sahip gibi gözükse de eğitimle 

birlikte kişilerde oluşacak farklı zevk ve tercihler de davranışlara etki ederek olumlu 

dışsallıklar oluşturabilecektir. Aynı eğitim seviyesinde olmayan iki kişi karşılaştırıldığında 

eğitim seviyesi daha yüksek olan bireylerin sosyalleşme konusunda daha başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. İş hayatında karşılaşılan gelir dışı sağlanan barınma yeri, tıbbı yardımlar ve 

promosyonlar da eğitimin sağladığı ek faydalardır. Eğitimin sağladığı faydaları başka bir 

boyuttan değerlendirdiğimizde Türkiye için en çok rastlanan sorunlardan biri olan kadın erkek 

ayrımını da azalttığı söylenebilir. Bunların yanında yoksullara yapılan yardımların artması, 

demokrasi sürecinin daha kolay anlaşılması, toplumsal anlaşmazlıkların azaltılması gibi 

durumlar da eğitimin faydaları arasında yer almaktadır.20 

  

3. TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM HARCAMALARININ ANALİZİ 

 Eğitim harcamaları büyüklüğü bakımından bütçe de çok yer kaplamaktadır. Bunun 

nedeni eğitimin bütün faaliyetlerin işleyişinde temel rol oynamasıdır. Yapılan eğitim 

harcamalarının kamu kaynaklı olması için öncelik kamu yararının düşünülmesidir. Türkiye 

içinde kamunun sağladığı eğitim harcamaları kendi içinde merkezi ve mahalli idareler olmak 

                                                 

 

18 A.g.e. Orhan Şener, s. 13-15. 
19 A.g.e. Kenan Bulutoğlu, s. 252-253. 
20 Altuğ Murat Köktaş, Türkiye’de Hane halkı Eğitim Harcamaları Analizi, Ankara Üniversitesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s.7-20. 
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üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezi yönetim içinde yer alan ve kamu kaynaklı okulların eğitim 

sistemini belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) kamunun sağlamış olduğu eğitim 

harcamalarından en yüksek payı almaktadır.  Üniversitelere ayrılan kaynaklar ise kamu 

ağırlıklı olarak özel-kamu işbirliği içinde dağıtılmaktadır. Ancak kamuya bağlı 

Yükseköğretim Kurumları(YÖK), vakıflara bağlı olan kurumlara oranla daha çok kaynak 

aktarımına sahiptir. Mahalli idarelere baktığımız zamanda merkeze göre eğitim harcamalarına 

çok düşük pay ayrıldığı görülmektedir. Mahalli yönetim içeresinde olan İl Özel İdarelerin 

bütçeleri nispeten belediye bütçelerine göre eğitme daha çok harcama yapmaktadır. 

Türkiye’de gerçekleşen bir başka eğitim harcama yapısı da özel kaynaklı kurumların yapmış 

olduğu harcamalardır. Türkiye genelinde her eğitim düzeyi için özel eğitim kurumlarının 

mevcut olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta buna ek olarak Türkiye’nin eğitim 

sistemindeki gelişimlere bakıldığında gün geçtikçe özel eğitim kurumlarının çoğaldığı fark 

edilmektedir. Özel kurumlar için yapılan harcamaların finansmanını hane halkları ve özel 

kuruluşlar sağlamaktadır. Özel kişi kimliği ile hane halkları özel eğitime en fazla harcama 

yapan kesimdir.21 

 

3.1. Türkiye’de Eğitim Harcamanın Yıllara Göre İstatistikleri  

 Rakamsal analize geçmeden önce eğitim harcamalarının genel olarak Türkiye’deki 

yeri hakkında kısa bir açıklama yapmakta yarar vardır. Eğitim konusuna Türkiye açısından 

bakıldığında geçmişten günümüze eğitime yapılan harcamaların arttığı görülmektedir. Eğitim 

harcamalarına ayrılan payların yükselmesi ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili yorum 

yapılmasında yanıltıcı olabilir. Eğitim hizmetlerinin artmasının yanında ülkenin koşulları iyi 

analiz edilerek değerlendirme yapılmalıdır. Türkiye’de artan oranlar eğitimde verimliliğin 

sağlandığının bir kanıtı olamaz. Sağlıklı bir eğitim analizi yapabilmek için konunun temeline 

inilmesi ve eğitim harcamalarında artışa neden olan faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. En 

basit doğal neden olarak nüfus rakamlarına bakılması yeterli olacaktır. Türkiye nüfusunun 

yıllara göre artması eğitime daha çok kaynak ayrılmasına neden olacaktır. Eğitimin nüfusa 

oranına göre veya eğitim sağlanan kişi düzeyinde olaya bakıldığı zaman Türkiye’nin eğitim 

karnesi daha net ortaya çıkacaktır. Buna ek olarak ülke içinde yıllar arası kıyas yapmak yerine 

aynı düzeyde olan veya benzer özellikler taşıyan ülkelerle kıyaslama yapıldığında eğitim 

harcamalarının yeterli olup olmadığı açıkça ortaya çıkacaktır.22 

                                                 

 

21 Önder Çalcalı, Türkiye’de 1990 Sonrası Kamu Harcamaları İçerisinde Eğitim Harcamalarının Yeri 

ve Önemi (1990-2007), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2009, s.63-68. 

 
22 Haluk Egeli ve Betül Hayrullahoğlu, ‘‘Türkiye ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının 

Analizi’’, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51/593 (2014), s.94. 
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Tablo 1: Eğitim harcamalarının temel göstergeleri, 2011-2016    

Kaynak: TÜİK (2017a), Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679 

(ET: 20.12.2017). 

 Türkiye adına eğitim harcamaları istatistiklerinin incelenmesinde konunun 

güncelliğinin korunması adına çok eski yıllara gitmeden son 6 yılın rakamları dikkate 

alınmıştır. Eğitim harcama rakamlarının analiz edildiği bu başlıkta konuyu çok dağıtmamak 

için birkaç temel gösterge üzerinden Türkiye’deki eğitim durumu yorumlanmaya çalışılmıştır. 

İlk olarak toplam ve öğrenci başına olmak üzere eğitim harcaması TL ve $ cinsinden 

değerlendirilmiştir. Daha sonra yüzdesel olarak eğitim harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla(GSYH) içindeki payı analize alınarak yıllar itibariyle eğitim harcamalarının seyri 

hakkında genel bir yorum yapılmıştır. Burada eğitim harcamalarının GSYH ile oranını 

gösteren verilerin dikkate alınmasının amacı, harcama verilerine oransız bir şekilde 

bakıldığında eğitim harcamalarının büyüklükleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunamayacağından kaynaklanmaktadır. Milli gelire oranıyla eğitim harcamalarına 

bakıldığında ise bu rakamların büyüklükleri açık bir şekilde görülmektedir. 

 Tablo 1 incelendiğinde söylenebilecek en genel kanı yıllar itibariyle eğitim 

harcamalarının arttığı olacaktır. 160.873 milyon TL eğitim harcamasıyla 2016 yılında, diğer 

yıllardaki artış oranlarına göre daha yüksek bir artış seviyesine ulaşılmıştır. Eğitim 

harcamasının GSYH içindeki payında dikkate alınan yıllar arasında 2013 ve 2015 yıllarında 

bir önceki yıla göre düşüş yaşansa da 5 yıl boyunca %5,7’den %6,2’ye çıkmıştır. Türkiye’de 

nüfusunda giderek artığı düşünüldüğünde bu az miktarda eğitim harcama paylarındaki artış 

tatmin edici düzeyde değildir. Bir başka temel gösterge olan öğrenci başına eğitim harcaması 

da toplam harcamaya paralel olarak yıllar itibariyle artış göstermiştir.23 

Tablo 2: Eğitim Düzeylerine Göre Eğitim Harcamaları 

Eğitim Düzeyi Eğitim Harcaması (Milyon TL ) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam 79.059 94.141 106.029 120.305 135.310 160.873 

Okulöncesi 3.666 4.699 4.863 5.404 7.163 7.699 

                                                 

 

23 TÜİK (2017a), Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679 (ET: 

20.12.2017). 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679
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İlkokul 16.824 18.847 21.508 25.957 28.316 31.568 

Ortaokul 14.073 18.821 21.345 21.586 24.710 27.917 

Ortaöğretim 15.554 18.100 20.417 24.992 29.184 38.414 

Yükseköğretim 28.942 33.674 37.895 42.366 45.937 55.275 

Kaynak: TÜİK (2016), Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 (ET: 24.12.2017). 

 Eğitim harcamalarındaki artışların daha çok hangi eğitim seviyesinden 

kaynaklandığını öğrenebilmek için ayrı ayrı her eğitim seviyesindeki harcama artışlarına 

bakmak gerekir. Farklı eğitim seviyesinde gerçekleşen artışlar eğitimin yapısı hakkında bize 

daha farklı yorum seçeneği sunacaktır. Tablo 2 verileri ışığında 2016 yılı için konuşursak, 

toplam eğitim harcamaları içindeki en yüksek payı 55.275 milyon TL ile yükseköğretim 

almıştır. En düşük eğitim harcaması ise okul öncesine yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında 

bütün eğitim seviyelerindeki harcama payları artış yönünde bir seyir izlemiştir. Ancak 2011 

yılından günümüze kadar yapılan eğitim harcamalarına baktığımızda yükseköğretim ile 

ortaöğretim seviyesindeki eğitim harcamaları diğer eğitim harcama düzeylerine göre daha çok 

artmıştır. Bu iki eğitim seviyesindeki artış yüzdeleri geçen yıla göre 2016 yılı kıyaslandığında 

da paralellik göstermektedir. Ortaöğretim düzeyine yapılan eğitim harcamaları %31,6 ile 2016 

yılında geçen aya göre en çok artış gösteren eğitim seviyesi olmuştur. Ortaöğretimi %20,3 ile 

yükseköğretim izlemiştir. Konunun başında Türkiye eğitim yapısında devlet ve özel 

kurumların eğitim harcamalarının yaptığını ve devletin özel kuruluşlara göre çok daha baskın 

olduğuna değinmiştik. Bu durumu destekleyici nitelikte olarak 2016 yılında yapılan eğitim 

harcamalarının %74,2’sini devlet finanse etmiştir. Hane halklarını eğitim harcamaları içinde 

yapmış oldukları harcamaları ise %18,8’dir. Devlet tarafından yapılan harcamalar içinden en 

yüksek payı %29,8 ile yükseköğretim almıştır. İkinci olarak devlet kurumlarının en çok 

harcama yaptığı eğitim seviyesi ilkokul olmuştur. İlkokulların toplam eğitim harcamalarından 

aldığı pay ise %28,1’dir. Özel olarak eğitime yapılan harcamaların %43,3’ünü yükseköğretim, 

%32,6’sını ortaöğretim oluşturmaktadır. Devlet ve özel kurumların her ikisi de en yüksek 

eğitim harcamalarını yükseköğretime yapmıştır. Aynı zamanda öğrenci başına en çok 

harcama da yükseköğretime yapılmıştır.24 

 Yükseköğretime olan talebin ve katılım eğilimlilerine bakılacak olursa son yıllarda 

yükseköğretime daha yüksek miktarda harcama yapılması çok da şaşırtıcı değildir. YÖK 

tarafından açıklanan bilgilere göre 2016-2017 yılında 7 milyon 198 bin 987 öğrenci üniversite 

eğitimi almıştır.25 

 

3.2. MEB Bütçe Sunuşu 

 MEB bütçe sunuşu çerçevesinde öncelikle TBMM Genel Kurulunda konuşulan 2018 

yılı bütçesi üzerine tartışacağız. Daha sonra 2017 yılı bütçe sunuşu ile ilgili MEB, YÖK ve 

                                                 

 

24 A.g.e. TÜİK, 2017a 
25 YÖK (2017). Yükseköğretin Bilgi Yönetim Sistemi, 

https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf (ET: 20.12.107).  

 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf
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üniversitelere ayrılan bütçe ödeneklerine değinilerek geçen yıllarla karşılaştırmalı olarak 

eğitim bütçe ilişkisi incelenecektir. 

 2018 yılı bütçe görüşmesinde vurgulanan ana düşünceler, evrensel olarak eğitim 

seviyesinde elde edilecek temel kazanımlarla ilgilidir. Gelişen ve değişen bir toplum yapısıyla 

beraber bilgi çağına geçildiği günümüz koşullarında eğitimin temel hedefi; herkese eşit eğitim 

olanağı sunmak, becerili bireyler yetiştirebilmek ve bilimin ışığında çağın gereklerine uygun 

olarak güven ve sorumluk kazandırabilecek davranışlara yol açmaktır. Eğitime ayrılan oran, 

2018 yılı bütçe giderlerinin yaklaşık %18’ine denk gelmektedir. Milli Eğitim Bakanının 

yaptığı açıklama üzerine ülke geneli için bir özeleştiri yapabiliriz. 2018 yılı eğitime ayrılan 

payın(GSYH oranla) yaşam koşulları ve gelişmişlik düzeyleri farklı olan günümüz ile 1980 

yılı karşılaştırması çok verimli bir karşılaştırma değildir. 1980’li yıllarda eğitimin milli 

gelirden aldığı pay %1,2 iken günümüzde bu oran %5,8’e kadar çıkmıştır. Bir yükseliş söz 

konusu ancak bu oranlar ne kadar yeterlidir? Şunu da unutmamak gerekir ki hâlâ eğitime 

ayırdığımız oranlarla birçok ülkenin gerisindeyiz. Ayrıca 2018 bütçe görüşmesinde kızların 

okullaşma oranlarının artırılmasının da eğitim hedefleri içerisinde yer aldığından 

bahsedilmiştir. Sonuç olarak eğitimin evrensel niteliği doğrultusunda herkes için eğitim 

söylemi gerçekleştirilerek eğitimde yapılan tüm ayrıcalıklara son verilmelidir.26 

 Eğitimin bütçe içerisindeki konumu çerçevesinde 2018 yılı bütçe görüşmesinde 

belirlenen hedeflere değindikten sonra farklılıkları daha iyi görebilmek ve konuyu açmak 

amacıyla 2017 yılı bütçe sunuş değerlendirilmesine geçebiliriz. Bu doğrultu da ilk olarak 

MEB ve YÖK bütçe tasarıları incelenecek ve daha sonra iki kurum içinde ayrılacak bütçe 

ödeneklerinin GSYH ile merkezi yönetim bütçesine oranları analize dâhil edilecektir. 

 MEB bütçesinin öncelikli amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununu da kapmasına alarak eğitim hizmetinde uygulayacağı politika ve tasarıların 

etkililik, verimlilik ve hesap verilebilirlik ölçütlerine uyarak kamu harcamalarını etkin bir 

şekilde kullanmaktır. Merkezi yönetim bütçe uygulamasına ve çok yıllı bütçeleme sistemine 

geçilmesi bütçe politikaları açısından olumlu olarak görülmektedir. Eğitim için ayrılan 

finansman kaynakları; merkezi yönetim bütçe payları, il özel idarelerinin ayırdıkları paylar, 

dış ülkelerden alınan burslar, halktan veya kuruluşlardan gelen bağışlar ve okul-aile birliği 

gelirlerinden oluşmaktadır. 2017 yılı MEB bütçe sınıflandırılması rakamlarına bakıldığında 

gider yönünden eğitim hizmetleri içerisinde en çok payı personel giderleri almaktadır. Daha 

sonra devlet prim giderleri ve sermaye giderleri olmak üzere iki gider kalemine en çok pay 

ayrılmaktadır. Eğitim hizmetleri içinde en düşük gideri oluşturan kalem ise sermaye 

transferleridir. MEB harcama birimleri içinde en çok bütçe ödeneği Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü’ne yapılırken en az ödenek özel eğitimle ilgili kurumlara yapılmaktadır. Bütçenin 

durumunu daha iyi görebilmek için bütçenin GSYH’ye oranını ifade eden rakamlara 

bakmakta yarar vardır. 2017 yılı MEB bütçesinin GSYH’ye oranı %3,54 olarak 

gerçekleşmiştir. Önceki yıl dikkate alındığında bu oranın %1 düştüğü söylenebilir. Ancak 

1997’den günümüze kadar olan geniş bir zaman aralığına bakıldığında GSYH içindeki bütçe 

payları genel olarak artmıştır. Türkiye’de gerçekleşen en büyük ekonomik krizin yaşandığı 

                                                 

 

26 MEB (2017), 2018 Yılı Bütçe Sunuşu, http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-2018-yili-butcesi-

uzerinde-tbmm-genel-kurulunda-konustu/haber/15219/tr (ET: 20.12.2017). 
 

http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-2018-yili-butcesi-uzerinde-tbmm-genel-kurulunda-konustu/haber/15219/tr
http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-2018-yili-butcesi-uzerinde-tbmm-genel-kurulunda-konustu/haber/15219/tr
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2001 yılında eğitim bütçesinde büyük oranda düşüş gerçekleşmiştir. Buna ek olarak 2008 

yılında dünya genelinde yaşanan kriz döneminde de bütçe payları azalmıştır.27 

Tablo 3: MEB, YÖK ve Üniversitelere Ayrılan Bütçe Ödenekleri (2002-2017) 

 

Kaynak: MEB (2016), Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2017 Yılı Bütçe Sunuşu, 

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_

2016.pdf (ET: 20.12.2017). 

 2017 bütçe sunuşuna göre 2002-2017 yılları arasında MEB, YÖK ve üniversitelere 

genel bütçe içerisinde ayrılan ödenekler genel olarak düzenli artış göstermiştir. Ancak TL 

olarak artan paylara rağmen GSYH ve merkezi yönetim bütçe payları dalgalı bir seyir 

izlemiştir. Örneğin, 2006 yılında bir önceki yıla göre 2.361.079.077 TL artış olmasına rağmen 

GSYH içindeki fark %0,13 oranında azalmıştır. 2008 yılında ise yine TL olarak artış olmasına 

rağmen GSYH ve merkezi yönetim paylarında düşüş gözlenmiştir. Tablodaki verilere göre 

MEB ve üniversitelere ayrılan ödenek en fazla 2006 yılında artmış(MEB bütçesi 

14.354.088.000 TL, üniversite bütçesi 5.097.444.000 TL artış göstermiş), ödeneklerin 

GSYH’nin içindeki paylardan en büyük artış ise 2008-2009 yılı arasında gerçekleştirilerek 

                                                 

 

27 MEB (2016), Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2017 Yılı Bütçe Sunuşu, 

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_

2016.pdf (ET: 20.12.2017), s. 187-192. 
 

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_2016.pdf
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_2016.pdf
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_2016.pdf
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/13031405_2017_genel_kurul_matbaa_hali_09_12_2016.pdf
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artış oranı %0,62 olarak saptanmıştır. Merkezi yönetim pay içinde ise en büyük artış oranı 

%2,06 ile 2004-2005 yıllarına aittir. 

3.3. Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması 

 Ülkesel olarak yapılacak bu karşılaştırmada Türkiye’deki eğitim harcamalarının diğer 

dünya ülkeleri arasındaki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Karşılaştırmada öncelikle 

eğitime yönelik yapılan harcamaların OECD(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve 

Avrupa Birliği(AB) ülkelerindeki durumuna değinilmiş ve daha sonra Türkiye’nin bu ülke 

ortalamalarına göre eğitim harcamalarının yeterliliği incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 

öğrenci başına yapılan eğitim harcamaları ve eğitim harcamalarının ulusal gelire göre payı 

dikkate alınmıştır.  

 Eğitim harcamalarının milli gelir içindeki tutarını hesaplarken, eğitime ayrılan kaynak 

noktasında öğrenci sayısı gibi önem arz eden konular göz ardı edilebilmektedir. Bundan 

dolayı ülkelerin öğrenci başına yıllık ne kadar eğitim harcaması yaptığının belirlenmesi, 

toplam ülke nüfusu içinde yer alan ve eğitim çağında olan nüfus hakkında ülkelere daha 

detaylı bilgiler verebilmektedir.28 Bu kapsamda OECD’nin 2017 eğitim raporundan alınan 

2014 yılı öğrenci başına yapılan eğitim harcamaları her eğitim seviyesi için dikkate alınmıştır. 

Yorum zenginliği ve geniş kıyaslama seçeneği sunmasından ötürü toplam eğitim 

harcamalarının öğrenci başına düşen düzeye indirgenmesi yararlı olacaktır.  

Tablo 4: Eğitim Kurumlarının Öğrenci Başına Yıllık Harcama Miktarları (2014) 

Ülkeler Eğitim Seviyeleri 

 İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Toplam 

Avustralya 8.251 11 023 18.038 11.149 

Avusturya 11.154 15.094 16.933 14.549 

Belçika 10.216 13.118 16.599 12.796 

Kanada 9.256 12.780 21.326 13.235 

Şili 4.321 4.478 6.952 5.135 

Çekya 5.101 8.191 10.521 7.751 

Danimarka 12.158 10.998 16.568 12.785 

Estonya 6.760 7.077 12.375 8.389 

Finlandiya 8.812 10.387 17.893 11.381 

Fransa 7.396 11.815 16.422 11.134 

Almanya 8.546 11.684 17.180 12.063 

Yunanistan M M M M 

Macaristan 3.789 6.104 8.688 6.126 

İzlanda 11.163 10.078 11.435 10.782 

İrlanda 8.007 10.665 14.131 10.030 

İsrail 6.833 6.699 12.989 7.758 

İtalya 8.442 8.927 11.510 9.317 

Japonya 9.062 10.739 18.022 11.654 

Güney Kore 9.656 10.316 9.570 9.873 

                                                 

 

28 İ. Bakır Arabacı, ‘‘Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamaları’’, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 10/35 (2011), s. 109. 
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Litvanya 6.585 6.629 8.962 7.190 

Lüksemburg 21.153 21.595 46.526 24.045 

Meksika 2.896 3.219 8.949 3.703 

Hollanda 8.529 12.446 19.159 12.495 

Yeni Zelanda 7.438 10.267 15.088 10.205 

Norveç 13.104 15.149 20.962 15.510 

Polonya 7.026 6.455 9.708 7.374 

Portekiz 6.474 8.821 11.813 8.516 

Slovakya 6.235 6.453 11.290 7.279 

Slovenya 9.335 8.785 12.067 9.698 

İspanya 6.970 8.528 12.489 8.752 

İsveç 10.804 11.342 24.072 13.219 

İsviçre 15.577 15.022 27.831 17.436 

Türkiye 3.589 3.268 8.927 4.259 

Birleşik Krallık 11.367 12.452 24.542 13.906 

Birleşik Devletler 11.319 12.995 29.328 16.268 

OECD Ort. 8.733 10.106 16.143 10.759 

AB22 Ort. 8.803 10.360 16.164 10.897 

Kaynak: OECD (2017), Education at a Glance, OECD Indicators, 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eag2017_eng.pdf (ET: 24.12.2017). 

 Tablo 4’de yer alan bilgiler doğrultusunda ilköğretim düzeyinde OECD ülkelerinin 

ortalama olarak yapmış oldukları eğitim harcaması 8.733 dolardır. İlköğretim düzeyinde 

Meksika, Türkiye ve Macaristan OECD ortalamasının çok altında kalarak, bu düzeyde 

öğrenci başına eğitime en az harcama yapan ülkeler olmuşlardır. Türkiye’de ilköğretim 

düzeyine yapılan eğitim harcaması sadece 3.589 dolardır. Lüksemburg 21.153 dolar öğrenci 

başına eğitim harcaması ile bu düzeyde en çok eğitim harcaması yapan ülke olmuştur. 2014 

verileri için eğitim seviyesi arttıkça Türkiye’nin eğitime ayırdığı paylarda çok fazla bir 

değişiklik olmamaktadır. Hatta ortaöğretim seviyesinde ilköğretime kıyasla öğrenci başına 

yapılan eğitim harcaması daha azdır. Ortaöğretim düzeyindeki eğitim harcamaları OECD ve 

AB ülkelerinde sırasıyla ortalama 10.106 ve 10.360 dolar iken Türkiye’de bu harcamalar 

3.268 dolar düzeyinde kalmıştır. Yükseköğretim düzeyine bakıldığında ise ilk ve orta 

öğretime ayrılan eğitim harcamalarına kıyasla öğrenci başına eğitim harcama miktarlarında 

büyük artışlar görülmektedir. Genel olarak, dikkate alınan ülkelerde ilk ve ortaöğretime 

benzer miktarda pay ayrılsa da bu pay yükseköğretim seviyesine gelindiğinde bazı ülkelerde 

iki katına bile çıkabilmektedir. Bu durumu her yıl bir önceki yıla göre daha fazla 

yükseköğretime kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bağlayabiliriz. Yükseköğretim için öğrenci 

başına eğitim harcamalarında yine Lüksemburg ilk sırayı alırken Türkiye, Meksika ve Şili 

gibi ülkeler son sıralarda yer almaktadırlar.  

 İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç eğitim düzeyinin 

ortalamalarını alan toplam öğrenci başına yapılan yıllık eğitim harcamaları da genel olarak 

yorum yapma imkanı sunabilmektedir. 2014 yılında Türkiye’nin her eğitim seviyesine yapmış 

olduğu eğitim harcamalarının OECD ilkeleri arasında son sıralarda yer alması genel toplama 

yansıyarak eğitime ayrılan payın ne kadar düşük olduğunu bariz bir şekilde ortaya 

koymaktadır. İlköğretimden yükseköğretime kadar yapılan eğitim harcamalarının ortalaması 

alındığında Türkiye 4.259 dolar ile öğrenci başına en az eğitim yapan ikinci ülke olmuştur. 

Ortalama olarak eğitime en çok harcama yapan OECD ülkesi 24.045 dolar ile Lüksemburg 

olmuştur. Bu alanda Lüksemburg’u takip eden ülkeler İsviçre, ABD ve Avusturya’dır. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eag2017_eng.pdf
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 Tablo 4’deki eğitim harcamaları rakamları incelendiğinde eğitim sistemleri ile eğitim 

harcamaları arasında pozitif bir korelasyon kurmak yanlış olamayacaktır. Başka bir deyişle, 

dünya genelinde en iyi eğitim sistemlerine sahip olan ülkelerin eğitime yaptıkları harcama 

seviyeleri de yüksek olmaktadır. OECD ülkeleri kapsamında tablo 4’de yer alan eğitim 

harcamalarına bakılması ilişkiyi açıklığa kavuşturacaktır. En iyi eğitim sistemine sahip ülkeler 

arasında yer alan Japonya, Finlandiya, Kanada ve Hollanda gibi ülkeler yıllık olarak öğrenci 

başına daha çok eğitim harcaması yapmaktadırlar. Aynı zamanda bu ülkelerin yapmış 

oldukları eğitim harcamaları da OECD ve AB ortalamasının üstündedir. Tam tersi durumun 

geçerli olduğu ülkelerde ise eğitim sistemleri ile eğitim harcamaları üzerindeki ilişkiyi 

destekler niteliktedir. Eğitim sistemleri konusunda kötü durumda olan ülkeler arasında yer 

alan Türkiye ve Meksika öğrenci başına eğitim harcamalarına yaptıkları miktarlar da oldukça 

düşüktür. Bu harcama düzeyleri OECD ortalamasının çok altında seyretmektedir.  

 OECD ülkelerinin yıllık olarak öğrenci başına yapmış oldukları harcamaları, eğitime 

verilen önemi tam olarak yansıtmayabilmektedir. Ülkelerin GSYH’sinin ne kadarının eğitime 

ayrıldığının bilinmesi ise farklı yorum seçenekleri sunabilecektir. Bu doğrultuda tablo 5’de 

OECD ülkeleri kapsamında eğitim seviyeleri için ülkelerin yapmış oldukları eğitim 

harcamalarının GSYH’ye oranı verilmektedir. Aynı zamanda OECD ve AB ülkelerinin 

ortalamalarıyla birlikte genel olarak bütün eğitim seviyelerinin ortalamalarına da 

değinilecektir.  

Tablo 5: Eğitim Seviyelerine Göre Eğitim Harcamalarının GSYH’ye Oranı (2014) 

Ülkeler Eğitim Seviyeleri 

 İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Toplam 

Avustralya 1.8 2.0 1.8 5.8 

Avusturya 0.9 2.2 1.7 4.9 

Belçika 1.6 2.8 1.4 5.8 

Kanada 2.1 1.5 1.6 6.2 

Şili 1.5 1.7 2.0 5.2 

Çekya 0.8 1.9 1.2 3.9 

Danimarka 2.1 2.7 1.7 6.5 

Estonya 1.4 1.4 1.9 5.0 

Finlandiya 1.4 2.6 1.8 5.7 

Fransa 1.2 2.6 1.5 5.3 

Almanya 0.6 2.2 1.2 4.3 

Yunanistan M M M M 

Macaristan 0.6 2.0 0.9 3.8 

İzlanda 2.3 2.3 1.3 6.0 

İrlanda 1.8 1.6 1.1 4.8 

İsrail 2.3 2.0 1.5 5.8 

İtalya 1.1 1.9 1.0 4.0 

Japonya 1.3 1.7 1.5 4.4 

Güney Kore 1.7 2.3 2.3 6.3 

Litvanya 1.6 1.6 1.4 4.7 

Lüksemburg 1.3 1.8 0.5 3.6 

Meksika 2.0 2.0 1.4 5.4 

Hollanda 1.2 2.4 1.7 5.4 

Yeni Zelanda 1.6 2.8 1.8 6.4 

Norveç 2.1 2.4 1.7 6.2 
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Polonya 1.6 1.7 1.3 4.7 

Portekiz 1.8 2.7 1.4 5.8 

Slovakya 0.9 1.9 1.1 3.9 

Slovenya 1.7 1.9 1.1 4.6 

İspanya 1.3 1.7 1.3 4.3 

İsveç 1.7 1.9 1.7 5.4 

İsviçre 1.5 1.9 1.3 4.7 

Türkiye 1.2 2.0 1.8 4.9 

Birleşik Krallık 2.0 2.8 1.8 6.6 

Birleşik 

Devletler 

1.6 1.9 2.7 6.2 

OECD Ort. 1.5 2.1 1.5 5.2 

AB22 Ort. 1.4 2.1 1.4 4.9 

Kaynak: OECD (2017) Education at a Glance, OECD Indicators, 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eag2017_eng.pdf (ET: 24.12.2017). 

 Türkiye’de 2014 yılında ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerine GSYH’ye oranla 

yapılan eğitim harcamaları OECD ortalamasının altında kalmıştır. Türkiye’de GSYH’nin 

%1,2’si kadar eğitim harcaması yapılırken bu oran OECD ülkelerinin ortalaması alındığında 

%1,5’e çıkmaktadır. İlköğretim seviyesinde GSYH’ye oranla eğitime en çok pay ayıran 

ülkeler %2,3 ile İzlanda ve İsrail olmuştur. Eğitim harcamasına en az payı ayıran ülke ise 

%0,6 ile Macaristan’dır. Türkiye ortaöğretim seviyesine ilköğretime kıyasla daha fazla eğitim 

harcaması yapsa da ortalamanın altında kalmaktan kurtulamamıştır. OECD ve AB ülkelerinin 

eğitim harcamalarının GSYH’ye oranla ortalama olarak %2,1’dir. Bu oran Türkiye için 2014 

yılında %2,0 olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin GSYH’sine oranla yükseköğretime ayırdığı 

pay diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten yüksektir. Yükseköğretim seviyesinde GSYH’ye 

oranla yapılan eğitim harcaması Türkiye’de %1,8 iken bu eğitim seviyesinde OECD 

ülkelerinin ortalaması %1,5’dir. Yükseköğretim düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının 

GSYH oranı en yüksek olan ülke Birleşik Devletlerdir. Eğitim seviyesi ayrımı yapmadan 

genel olarak bakıldığında GSYH’ye oranla yapılan eğitim harcaması, ortalama olarak OECD 

ülkelerinde %5,2’dir. Türkiye genel olarak GSYH’sini daha az bir oranını eğitim 

harcamalarına ayırmasından dolayı ortalamanın altında kalmıştır.  

 Tablo 5’de incelenen oranlar doğrultusunda altı çizilmesi gereken bir durum söz 

konusudur. Ülkelerin kişi başına milli gelir düzeyleri bilinmeden eğitime ayırdıkları payların 

düşük veya yüksek olduğunu söylemek tek başına yeterli olmayacaktır. Türkiye ve 

Lüksemburg ülkelerinin karşılaştırılmasıyla konu daha açık bir şekilde anlatılabilir. Türkiye 

Lüksemburg’a kıyasla GSYH’sinin daha büyük bir oranını eğitim harcamalarına 

ayırmaktadır. Ancak Lüksemburg’un kişi başına milli gelirinin Türkiye’ye kıyasla çok daha 

fazla olmasından dolayı Türkiye’nin eğitime ayırdığı payların yeterli olduğu söylenemez. 

Lüksemburg GSYH oranının %3,6’sı kadar eğitim harcaması yaparken Türkiye %4,9 kadar 

eğitim harcaması yapmaktadır. Tablo 4’e bakıldığında iki ülke arsındaki fark daha net bir 

şekilde görülmektedir. Lüksemburg öğrenci basına 24.045 dolar eğitim harcaması yaparken 

Türkiye sadece 4.259 dolar eğitim harcaması yapmaktadır. 

 Türkiye’deki eğitim harcamalarının düşük olması eğitim konusunda daha derinlere 

inilmesini gerektirmektedir. Belirli bir eğitim sisteminin hala oturamamış olması eğitim 

harcamalarına ayrılan payların gerektiğinden daha düşük olmasına yol açmaktadır. Eğitim 

sistemi sürecinde var olan belirsizlikler ve sistemin sürekli olarak değişmesi bu alanda 

yapılacak olan eğitim harcamalarını etkileyerek, eğitim sisteminde başarıyı sağlamış ülkelerin 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eag2017_eng.pdf
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gerisinde kalmamıza neden olmaktadır. Eğitim harcamalarının düşük seviyelerde kalmasının 

bir başka nedeni de politiktir. Günümüzde Türkiye için batı-doğu ayrımının hala geçerli 

olması ve eğitime ayrılacak kaynaklarda eşitliğin sağlanamaması eğitim harcamalarını 

azaltmaktadır. Batı bölgelerinde olduğu kadar doğu bölgelerine de yüksek eğitim hizmetleri 

sağlanabilirse eğitim harcama düzeyleri artacaktır. Burada verilmek istenen mesaj, eğitimin 

herkesin hakkı olduğu ve batı-doğu demeden ülke genelinde eğitim harcamalarının artırılması 

gerektiğidir. 

4. EĞİTİM HARCAMALARI İLE GELİR DAĞILIMI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 Bir ülkenin eğitim harcamalarına gerekli önemi verebilmesi ve o eğitim 

harcamalarından istenilen verimi alabilmesi için ülke şartlarının uygulanacak eğitim 

hizmetine uygun olması gerekmektedir. Burada eğitim hizmetinin sadece sağlanabilmesinden 

bahsedilmemektedir. Eğitim hizmetinin hakkaniyet doğrultusunda eşit bir şekilde dağıtılması 

büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen gelir seviyesinin düşük olması ve 

gelirin adaletsiz bir şekilde dağıtılması eğitim harcamalarını doğrudan etkilemektedir.29 

Eğitim harcamaları ile gelirin dağıtılması arasında bu denli sıkı bir ilişkinin olmasından dolayı 

eğitime daha fazla kaynak ayırmak için temelde yatan sorunlara değinilmelidir. Bu ilişki 

doğrultusunda öncelikle gelir dağılımı kavramı tanımlanacak ve daha sonra ülkesel olarak 

karşılaştırma yapılarak Türkiye’deki gelir dağılımı bozukluğuna dikkat çekilecektir. Son 

olarak da eğitim ile gelir dağılımı arasındaki karşılıklı etkileşime değinilecektir. 

 

4.1.  Gelir Dağılımı Kavramı ve Hesaplanması 

 Gelir dağılımı en kapsayıcı şekilde şu şekilde tanımlanabilir: ‘Bir ülkede, belirli bir 

dönemde elde edilen milli gelirin, bireyler, toplumsal gruplar, bölgeler veya üretim öğeleri 

arasında dağılımına gelir dağılımı denilmektedir.’  Gelir dağıtılırken dört farklı dağıtım 

türünden bahsedilebilir. Birincisi, bölgesel bazda gelirin dağılımıdır. İsminden de anlaşılacağı 

gibi bir ülke içerisinde mevcut olan bölgelerin milli gelirden aldıkları payı ifade etmektedir. 

İkincisi, sektörel gelir dağılımıdır. Eğitim, gıda ve inşaat gibi sektörlerin o ülkenin milli 

gelirinde aldıkları paylardır. Üçüncü gelir dağılımı türü de fonksiyonel olarak ifade 

edilebilecek üretim faktörlerinin (kar, rant, faiz, ücret) milli gelirden aldıkları paylardır. Son 

gelir dağılımı türü ise gelir dağılımı ile özdeşleşmiş olan kişisel gelir dağılımıdır. Bir ülkedeki 

milli gelirin hane halkları arasında dağılımı olarak karşımıza çıkmaktadır.30 

 Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ölçmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak 

günümüzde daha çok kullanılan yöntemler; Gini katsayısı, Lorenz eğrisi ve yüzde paylar 

analizi olarak ifade edilen gelir adaletsizliklerini ifade eden göstergelerdir.31 Çalışmanın 

ilerleyen kısımlarında da ülkelerin gelir dağılımları durumlarına bu yöntemler kullanılarak 

                                                 

 

29 A.g.e. Erkan Karaaslan, s. 70. 
30 Muhammed Seyid Pehlivan, Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara 2009, s.23-25. 

 
31 A.g.e. s. 41. 
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bakılacaktır. Bu nedenle istatistiksel değerlendirmelere geçmeden önce bu yöntemlerden 

kısaca bahsetmek konunun devamının daha anlaşılır olmasına yardımcı olacaktır.  

 Lorenz eğrisi gelir dağılımının araştırıldığı birçok çalışmada kullanılmaktadır. Grafik 

yöntemi kullanılarak bir eğri eşliğinde gelir dağılımındaki bozukluklar gözler önüne 

serilmektedir. Grafiğin dikey ekseninde gelirin yüzdesi yer alırken yatay eksende nüfus 

yüzdeleri yer almaktadır. Lorenz eğrisi gelir dağılımı açısından iki durumu ortaya 

çıkarmaktadır. Bunlar; mutlak eşitlik ve tam eşitsizlik durumlarıdır. Mutlak eşitlik durumunda 

ülkedeki hane halklarının %40’ı gelirin %40’ına, %60’ı gelirin %60’ına sahiptir. Eğrinin 

mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşarak tam eşitsizlik doğrusuna yaklaşması gelir dağılımının 

bozulduğu anlamına gelmektedir. En uç nokta olan tam eşitsizlik durumda ise gelir 

dağılımındaki eşitsizlik en yüksek seviyededir.32 

 Gini katsayısı da Lorenz eğrisine bağlı olarak gelir dağılımının eşit bir şekilde dağıtılıp 

dağıtılmadığını gösteren bir katsayıdır. Aynı şekilde gelir dağılımının belirlenmesinde en çok 

kullanılan yöntemlerden biridir. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. 

Katsayının 0 değerinde olması gelirin herkese eşit bir şekilde dağıtıldığı anlamına 

gelmektedir. Katsayı değerinin artarak 1’e doğru yaklaşması gelir dağılımında da giderek 

eşitsizliğin arttığı anlamına gelmektedir. Gini katsayısının 1 olması ise gelirin sadece bir 

kişide toplandığı gibi bir sonuç doğurmaktadır.33 

 Gelir dağılımını ölçümünde ve gelir yaşam koşullarının belirlenmesinde kullanılan bir 

diğer yöntem ise yüzde paylar analizidir. Bu analize göre nüfus ve gelir %20’lik olmak üzere 

beş paya bölünmektedir. Ayrılan payların sıralanması sayesinde gelirden hangi %20’lik 

dilimin en çok veya en az payı aldığı tespit edilmektedir. Ayrıca gelirin ve nüfusun yüzdelik 

dilimlere ayrılmasıyla gelir dağılımdaki eşitsizlik Gini ve Lorenze göre daha ayrıntılı sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır.34 

 

4.2. Türkiye ve Diğer Ülkelerin Karşılaştırmalı Gelir Dağılımı Analizi 

 Gelir dağılımı konusunda Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırmasını yapabilmek için 

Türkiye’nin şuanda içinde bulunduğu durumu iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek gerekir. 

2016 yılı gelir ve yaşam koşulları gelir dağılımı konusunda Türkiye’nin durumunu geçen 

seneye göre mukayese ederek açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tablo 6’da nüfusun yüzde 

20’lik dilimlere ayrılmış hali gösterilmektedir. En düşükten en yükseğe doğru sıralanan 

%20’lik dilimlerin gelirden aldıkları pay oranında gelir eşitsizliği yorumlanabilmektedir. Aynı 

zamanda aşağıdaki tabloda Gini katsayısına da yer verilmiştir.  

                                                 

 

32 Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar Vural, ‘‘Gelir Dağılımında Adalet(Siz)lik ve Gelir Eşit(Siz)liği: 

Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri’’, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: 

Hak-İş Konfederasyonu Yayınları (2002), s.19-20. 

 
33 Cem Doğan ve Murat Tek, ‘‘Türkiye'de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi’’,  

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar, 3/2 (2007), s.99. 

 
34 İsa Altınışık ve Hasan Sencer Peker, ‘‘Eğitim ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği’’, KMÜ İİBF Dergisi, 

10/15 (2008), s.104. 
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Tablo 6: 2015-2016 Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Sıralı % 

20’lik Gruplar 

 

Kaynak: TÜİK (2017b), Haber Bülteni, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016, (ET: 

25.12.2017). 

 Tablo 6’ya bakıldığında 2015 yılına göre 2016 yılında ikinci, üçüncü ve dördüncü 

yüzde 20’lik dilimlerde ufak da olsa bir azalma görülmektedir. Ancak gelir dağılımı 

konusunda daha büyük bir önem arz eden en yüksek %20’lik fert gruplarının gelirlerinde artış 

olduğu gözlemlenmektedir. %20’lik dilimler içerisinde en yüksek gelire sahip grup toplam 

gelirin %47,2’sini almaktadır. En düşük gelire sahip %20’lik kesimin ise toplam gelirden 

aldığı pay sadece %6,2’dir. Bu iki dilim arasındaki farkın bu kadar fazla olması gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin yüksek düzeylerde olduğu anlamına gelmektedir. En yüksek gelire 

sahip %20’lik kesim ile en düşük gelire sahip %20’lik kesimin arasındaki oran geçen seneye 

göre artış göstererek %7,7’ye çıkmıştır. Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ölçen Gini katsayısı 

ise geçen seneye göre artarak 2016 yılında 0,404 olarak gerçekleşmiştir. Katsayının giderek 

artması gelir dağılımı eşitsizliklerinin de giderek arttığı anlamına gelmektedir.35 

4.2.1. Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırılması 

 Türkiye ve AB ülkelerinin karşılaştırıldığı bu başlık altında Gini katsayısı ve yüzde 

payları göstergelerinden hareket edilerek, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında gelir dağılımı 

konusunda nerede olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. 

                                                 

 

35 TÜİK (2017b), Haber Bülteni, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016, (ET: 25.12.2017). 
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Tablo 7: 2015 Yılı AB Ülkeleri Gini Katsayısı

 

Kaynak: TÜİK (2016), Basın Odası Haberleri, 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf (ET: 25.12.2017). 

 2015 yılı Gini katsayısı verilerine bakıldığında göze ilk çarpan olgu Türkiye’nin gelir 

dağılımı bozukluğu açısında AB ülkeleri arasında ilk sırada olduğudur. Tablo 7’de görüldüğü 

gibi AB ülkelerinde Gini Katsayısı ortalama olarak 0,310’dur. Türkiye’nin Gini katsayısı ise 

0,382 ile ortalamanın çok üstünde yer almaktadır. Türkiye’den sonra Gini katsayısı en yüksek 

olan ülkeler Sırbistan, Litvanya ve Romanya’dır. AB ülkeleri içerisinde gelir dağılımı eşitliği 

konusunda en iyi durumda olan ülke ise İzlanda’dır. Gini katsayısının en düşük olduğu 

Avrupa ülkesi olan İzlanda’da bu katsayı 0,236’dır. İzlanda’yı Slovakya ve Norveç takip 

etmektedir.36 

Tablo 8: 2015 yılı Avrupa Ülkelerinde Yüzde Payları 

Kaynak: TÜİK (2016), Basın Odası Haberleri, 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf (ET: 25.12.2017). 

 Bir diğer gelir dağılımı ölçütü olan yüzde payları analizi çerçevesinde AB ülkeleri 

yorumlanacak olursa şu yorumlar yapılabilir. Öncelikle en yüksek gelir grubunun, en düşük 

gelir grubuna oranlanması olarak bilinen bu analiz P80/P20 olarak da ifade edilebilmektedir. 

Türkiye’deki en zengin ile en yoksul arasındaki fark AB ülkelerinin ortalamasının çok 

                                                 

 

36 TÜİK (2016), Basın Odası Haberleri, 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf (ET: 25.12.2017). 
 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf
http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf
http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_109_20161020.pdf
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üstündedir. P80/P20 oranı AB ortalamasında 5,2 iken Türkiye’de 7,6’dır. En düşük Gini 

katsayısına sahip İzlanda yüzde payları analizinde de zengin ile yoksul arasındaki farkın en 

düşük olduğu ülke konumundadır. İzlanda’da bu oran 3,4 iken, farkın en çok olduğu ülke olan 

Sırbistan’da 9’dur.37    

4.2.2. Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması 

 OECD Ülkeleri dikkate alınarak yapılan bu analizde Gini katsayısının 0,250 ile 0,454 

arasında yer aldığı görülmektedir. Tablo 9’da verilen bilgiler doğrultusunda gelir dağılımında 

eşitsizliğin en düşük olduğu ülke Slovenya iken en yüksek Gini katsayısına sahip ülke Şili’dir. 

OECD ülkelerini ortalama Gini katsayısı ise 0,316’dır.38 

Tablo 9: OECD Ülkelerinde Gini Katsayısı (2015) 

 

Kaynak: OECD (2016), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm (ET:25.12.2017). 

 OECD ülkeleri arasında Türkiye ikinci sırada yer alarak Şili’den sonra en adaletsiz 

gelir dağılımına sahip ülkedir. Türkiye 0,404 Gini katsayısı ile OECD ülkelerinin 

ortalamasının oldukça üstündedir. Verilen ülkeler içinde Gini katsayısının en yüksek olduğu 

üçüncü ülke ABD’dir. Türkiye ile ABD benzer Gini katsayılarına sahiptirler. Hollanda, 

Kanada ve Kore gibi ülkelerin Gini katsayıları OECD ortalamasında seyretmektedir.39 

 

4.3. Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi 

 Eğitim harcamaları ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki biraz da çeşitli öncelikler 

arasındaki kaynak tahsisine dayanmaktadır. Bu ilişki çerçevesinde şu soru sorulabilir: 

‘Devletin kamu eğitim harcamaları, düşen gelir eşitsizliği ile ilişkili mi?’ Eğer bu soruya evet 

cevabı verilebiliyorsa basit bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Devletin eğitime daha 

                                                 

 

37 A.g.e. TÜİK, 2016 
38 A.g.e. Ahmet Ulusoy, Birol Karakurt ve Eyüp Akbulut, s. 51. 
39 A.g.e. s. 51. 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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fazla kaynak ayırması ile gelir eşitsizliğinin azaltılması mümkündür. Ancak bu soruya tam 

olarak cevap verilememesinden dolayı ilk olarak eğitim harcamalarını ve gelir dağılımını 

etkileyen faktörler incelenmelidir.40 

 Eğitim ve gelir dağılımı ilişkisinde ortaya çıkan en önemli faktör beşeri sermayedir. 

Bir ülkede insanların nitelikli eğitim almaları sayesinde bilgi ve beceri sahibi olmaları ile 

ortaya çıkacak işgücü yine o ülkenin refahını etkileyecektir. Bundan dolayı toplumsal olarak 

sağlanacak bir eğitim hizmeti de ekonomik gelişmelerin önünü açacaktır.41 Beşeri sermaye 

ekonomik faaliyetler ile bireylerin nitelikleri arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapmasından 

dolayı gelir eşitsizliklerini giderici bir işleve sahiptir. Aynı zamanda gelir dağılımında 

eşitliğin sağlanabilmesi için beşeri sermayenin doğru algılanması önemlidir. Seçilecek eğitim 

seviyeleri ve meslekler elde edilecek geliri etkilemesinden dolayı bireysel farklılıkları 

azaltabilecektir.42 

 Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, gelir eşitsizliği büyüme üzerinde düşürücü ve 

siyasi istikrarsızlık üzerinde arttırıcı bir etkiye sahiptir. Sylwester’ın da ifade etmeye çalıştığı 

genel görüş, insan sermayesine yönelik kamu eğitimine gerekli önemin verilmesidir. Ancak 

kamu eğitiminin gelir dağılımı üzerinde olumlu bir etki yaratabilmesi için yeterli kaynağın 

sağlanması gerekmektedir. Çünkü bireylerin eğitime devam edecek kaynağı bulamamaları 

durumunda kamu eğitimini teşvik etmek pek anlamlı bir politika olmayacaktır. Geliri düşük 

bireylerin vergilere maruz kalmaları sonucunda bu bireyler kamunun sağladığı avantajlardan 

yararlanamayacaklar ve gelir dağılımı daha çok bozulacaktır. Eğitim harcamalarının yarattığı 

etkileri tam anlamıyla kavrayabilmek için olaya iki yönüyle bakmak gerekmektedir. Başka bir 

deyişle eğitime daha fazla kaynak ayırmak mı gelir dağılımı etkilemektedir yoksa gelir 

dağılımında oluşacak bir bozulma mı eğitime ayrılacak kaynak miktarını belirlemektedir?43 

 TÜİK’ in 2016 yılı için açıklamış olduğu işgücüne katılım oranları, eğitim düzeyi ile 

istihdam arasındaki ilişkiyi rakamsal olarak daha net bir şekilde göstermektedir.  

                                                 

 

40 Kevin Sylwester, ‘‘Can Education Expenditures Reduce Income Inequality?’’, Economics of 

Education, 21 (2002), s.44. 

 
41 A.g.e. İsa Altınışık ve Hasan Sencer Peker, s. 110-111. 
42 İbrahim Güran Yumuşak ve Mahmut Bilen, ‘‘Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye 

Üzerine Bir Değerlendirme’’, K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2000), s.82-83. 

 
43 A.g.e. Kevin Sylwester, s.43-44. 
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Tablo 10: Eğitim Seviyelerine Göre İşgücüne Katılım Oranları (2016)

 

Kaynak: TÜİK (2017c), Basın Odası Haberleri, 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_35_20170622.pdf (ET: 25.12.2017). 

 İşgücüne katılım oranı açısından AB üyesi ülkelerle Türkiye’ni karşılaştırılması 

sonucunda Türkiye’nin geri planda kaldığı görülmektedir. 15-64 yaş arası nüfusta işgücüne 

katılım oranı AB 28 ortalamasına göre %72,9 iken, Türkiye’de bu oran %56,9’dur. İşgücüne 

katılım oranı bakımından AB ile Türkiye arasındaki farkın en çok olduğu eğitim seviyesi 

lisedir. Türkiye için işgücüne katılım oranının en düşük olduğu eğitim seviyesi lise altı olarak 

ifade edilen ilköğretim ve ortaöğretim iken, en yüksek işgücü katılım oranına sahip eğitim 

seviyesi yükseköğretimdir. Yükseköğretim seviyesinde işgücüne katılım oranı AB ülkelerinde 

ortalama %87,9 iken, Türkiye’de %81,6’dır. İşgücüne katılım oranı kapsamında cinsiyete 

göre bir sınıflandırma yapıldığında eğitim seviyeleri arttıkça erkeklerin kadınlara göre daha 

fazla iş buldukları gözlemlenmiştir.44 

 Her eğitim seviyesi için ayrılacak kaynak miktarının arttırılması gelir dağılımı 

bakımından aynı sonucu vermeyecektir. Yükseköğretim seviyesinde eğitim harcamalarının 

arttırılması gelir dağılımını daha da bozucu bir etki yaratabilmektedir. Burada önemli olan 

eğitimde fırsat eşitliğinin önemsenmesi olacaktır. Yani geliri düşük kesimin eğitim 

harcamaları sayesinde milli gelirden daha çok pay alması sağlanmalıdır. Temel veya zorunlu 

eğitimin yükseköğretime göre gelir dağılımındaki eşitsizliği giderici işlevi daha yüksektir. Bu 

bakımdan devletin uygulayacağı politikalar öncelikle yoksul kesimin eğitim imkânlarından 

yararlanmasına yönelik olmalıdır.45 

 

                                                 

 

44 TÜİK (2017c), Basın Odası Haberleri, 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_35_20170622.pdf (ET: 25.12.2017). 

45 A.g.e. Ahmet Ulusoy, Birol Karakurt ve Eyüp Akbulut, s.52-55. 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_35_20170622.pdf
http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_35_20170622.pdf
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5. SONUÇ 

 Eğitim harcamalarına yönelik yapılacak her türlü yardım özel veya toplumsal olarak 

fayda sağlayacaktır. Bir ülkedeki verimlilik ve üretkenlik eğitime yapılacak yatırımlara bağlı 

olarak değişebilmektedir. Ülke genelinde refahın arttırılması için ekonomik koşullardan önce 

eğitim harcamalarına önem verilmelidir. Eğitim harcamaları yapılırken maliyet unsuru ve 

harcamaların etki edeceği alanlar dikkate alınmalıdır. Tüm toplumun eğitim hizmetinden eşit 

bir şekilde yararlanması bir hak olduğu için eğitimi arttırmaya yönelik harcamalar adil olarak 

dağıtılmalıdır. Eğitim konusunda bir diğer hassas durum ise hangi eğitim seviyesine ne kadar 

harcama yapılacağıdır. İstatistikler sonucunda Türkiye’deki eğitim harcamaların genel olarak 

düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Türkiye koşulları içerisinde öncelikli politikalar, 

geliri düşük kişilere yük oluşturmadan eğitime devam etmelerinin sağlanması olmalıdır. 

Ayrıca eğitimin birçok işlevi düşünüldüğünde eğitime yönelik yapılacak hiçbir harcama israf 

niteliğine olmayacaktır. Özellikle Türkiye için zorunlu eğitimin sağlanması ve eğitim yaşının 

uzatılması eğitimin getirileri açısında oldukça önemlidir. 

 Eğitim harcamaları konusunda Türkiye’de gerekli artışların sağlanamamasının en 

önemli nedenlerinden biri de ülke genelinde eğitimsel sorunların hala yaşanıyor olmasıdır. 

Eğitim sisteminde sürekli değişimlerin yaşanması bu alanda ayrılacak bütçelerin de 

netleşmemesine yol açmaktadır. Kamu harcamaları içerisinde eğitime ayrılacak payların 

arttırılması için ilk olarak bireylerin bilinçlendirilmesi yoluyla eğitime duyulan ihtiyaçlar 

arttırılmalıdır. Ayrıca eğitime daha fazla kaynak ayrılabilmesi için bireylerin yanında ülke 

şartlarının da yeterli düzeyde olması gerekir.46 Yapılan çalışmalar doğrultusunda gelirin 

ülkemizde oldukça adaletsiz bir şekilde dağıtıldığı tespit edilmiştir. Birçok dünya devletiyle 

kıyaslandığında geliri dağıtma konusunda başarısız olduğumuz gerçeği eğitim harcamalarına 

da yansımış durumdadır. Sonuç itibariyle eğitim harcamalarının önemi bir kez daha karşımıza 

çıkmaktadır. Bireyler arası farklılıkları azaltıcı ve gelir dağılımında eşitliği sağlayıcı etkileri 

nedeniyle eğitim harcamalarına her zaman öncelikli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 

başta yoksul kesim olmak üzere ülke genelinde eğitim hizmetleri arttırılarak milli gelirden 

daha fazla pay alması sağlanmalıdır.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

46 A.g.e. Erkan Karaaslan, s. 71. 
47 A.g.e. İsa Altınışık ve Hasan Sencer Peker,  s. 116. 
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