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G İ R İ ş 

Gelirler politikası, ekonomik ve sosyal tarihin en k~rma

şık olayı olarak bilinen, gelir bölüşümü olayını incelemektedir. 

Tam istihdama ulaşma, nisbi bir fiyqt istikrarı içinde 

kalkınınayı sac:lama ve uygun bir ödemeler dengesini gerçekleştirme ile 

ilgili sorunlar, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Batı Avrupa Hükümetleri' 

ni başarı~z kılan önemli ekonomik gelişmeler olmuştur. Du nedenle, 

ki~sik ekonomik politikalar dışında, yeni politika ara~ışları gelir

ler politikasını gündeme getirmiştir. Du özelliği ile gelirler poli

tikası, bulırandan çıkışta bir ümit olmuş ve özellikle, enflasyon ve_ 

işsizlik olayına,gelirler politikası aracılığı ile çözüm aranmıştır. 

~aşlangıçta, geçici bir buhran döneminin politikası. olş

rak bilinen gelirler politikasından, günümüzde artık vazgeçilemediği 

görülmekteair. Daşka bir deyişle gelirler politikası, anti-enflasyo-
., 

nist bir araç olarak gündeme getirilmesine rağmen, daha sonraları hü

kümetler tarafından nisbt faktör paylarını belirlemede,önemli bir a

raç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Dilindiği gibi, günümüzde çıkarları birbirleriyle çatışan 

farklı sosyal grupların, ekonomik ve sosyal amaçlarının dengelenmesi 

gerekmektedir. :Du nedenle başarılı bir gelirler politikası, bir ülke

de ücretlerin belirlenmesi sürecine, ekonomik mantık ve sosyal adal?

ti sokmağa çalışan yeni bir yaklaşım biçimi olarak önem kazanmıştır. 
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Gelirler politikasının, ekonomik ve sosyal çıkarları yö

nünden birbirine rakip gibi görünen işçi-işveren ve Devlet arasında, 

gelir bölüşüınü nedeniyle hüküm süren anarşinin ortadan kaldırılması

nı veya bu anarşinin yumuşatılmasını amaçladığında şüphe yoktur. 

- - -- -- -l 

Gelişmiş ülkelerde, r-:ı:elirlor politikasının, bilinen amaçla

rı ile bir ili~it olduğu bili~~ektedir. Ancak aynı şekilde, gelişmekte 

olan ülkelerde de, bir ümit olabilecek midir sorusunun tartışılması 

gerekir. Şüphe yok ki, ,rı;olişmokte olan ülkelerde, enflasyon ve işsiz

li~in nedeni Gelişmiş ülkelerdekinden farklıdır. Fakat sorunlar, so

nuçları itibariyle genellikle aynıdır. Tiu nedenle, gelişmekte olan ül

kelerde, eelirlcr politikası başarı ile uygulan<ht1ında., yapısal sorun

lara makro düzeyde ·çözümler getirebilme şansı doğabilecektir. 

Gelirler politikasına, çeşitli itirazlar ynpılmnktadır. Yal

nız başına bir çözüm olmadığından, para ve ~~liye politikaları ile 

desteklenmesi rr,erektiğinden söz e'iilmekterlir. Doğrudur. Ancak gelir

ler politikası, bu itirazlam rağmen, çeşitli şekillerde uygulanmış 

ve uy";ulı:ınmaktadır. Her yeniden gündeme getirilişinde de, yeni ;Jzel

likler kazanmakte.Ctır. 1\u nedenle de ülkemizde, ülkemiz koşullarının 

zorunlu kıldığı· yaklaşım içinde, gelirler politikasını tartışmak ge

rekmektedir. 

Ço.lışmr::.mız belirtilen amaçlara dönük olarak, üç bc:ilümden 

oluşmaktadır. 

"·Gen ol Olarak Gelirler Poli t;i.kası" başlığını taşıyan birin

ci, b:jlüm, iki kısme. ayrılmıştır. "Gelirler Politikasına Giriş 11 olarak 

belirlenen birinci kısımda, gelirler Poli tikasın.ı Z'orunlu kılan geliş

meler belirtilo~ek, gelirler politikasının tanımı yapılmakta ve amaç

ları açıklanarak, gelirler politikasının hangi koşullarda ortaya çık

tığı tartışılmaktaclır .. Ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlar olarak ya

pılan değerleme~ gelirler politikasının, hükümetlerce niçin cazip 

geldiğini vur[;ulaması yönünden önem kazanmaktadır. :.iaha sonra, gelir-
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ler politikasının kapsamı ve çeşitleri belirtilerek, gelirler politi

k::ısına yapılan i tirazıara yer verilmiştir. Du kısım sonuç olarak, ge

lirler politikasına yapılan itirazlara ra~men, ~elirler politikasın

dan vazgeçilemediğini ortaya koymaktadır. 

"Gelirler Poli tika.sı İle İlgili Ülke Ujllgule..maları 11 nı be

lirten ikinci kısım, nitelikleri ve hareket noktaları farklı olan e

konomik ve sosyal sorunlara, çeşitli ülkelerde ne tür çözümler aran

dığını ve başarısızlıkların kaynağının nereden geldiğini görebilmek 

amaciyle, ülke uy{r,ulnmalarınc.1. ayrılmıştır. Buna bağlı olarak da., bu 

ülkelerin ortaya çıkan sorunlar karşısında, ne tür gelirler politika

sı araçlarına başvurduğu vurgularurak istenmiştir. Özellikle İngiltere, 

İsveç ve A.n.n. yönünden çalışma kapsamı içinde kalarak, ayrıntıya gi

rilmeye çalışılmıştır. Merkezi ?l~nlı Ekonomilerdeki uygulamalara ör

nek olarak, Sovyetler Birliği seçilmiştir. KRpitalist dünyanın sorun

ları olan enflasyon ve işsizlik olayının, Sovyetler ::-?ıirli,si yönünden 

önemi tartışılarak, uygulanan gelirler politikası özetle~neye çalışıl

mıştır. 

İkinci If:ilümümüz, "Sendikalar ve Gelirler Politiksı.sı" baş

lı.ğını taşımaktc1.dır. Konu, üç kısımda ele alınr.ııştır. Dirinci kısımda, 

"Gelirler I'oli tikr:ı.sı.t1::1. Geçişin Nedeni Olarak Sen,likalar" tartışılmış

tır. Sendikalar ve enflasyonist gelişmelerin nedenlerine inilerek, bu 

konuna yapılmış ampirik çalış!Ilr'lların sonuçları belirtilmiştir. İkinci 

kı sım, "Gelirler Po li tik:3,sının Tarafı Olarak S enriikalar" başlığını ta

şımaktadır .. I3u kısımda gelirler politikası uy:;ulaması yönünden, sendi

kalara düşen görevler ele alınmıştır. Üçüncü kısımda ise, "Sendikalar 

Açısından, Gelirler Politikasının Uyr~la~~ Yöntemleri 11 he yer veril

miştir. Du şekilde, çeşitli uygulama yöntemleri tartışılarak, tercih

lere açıklık getirilmek istenmiştir. 
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Üçüncü bölümümüz, "Türkiye'de Gelirler Politikası İhtiyacı 

ve Sendikalar" a ayrılmıştır. Tiirinci kısım, "Türkiye'de Gelirler ~o

litikasını Zorunlu Kılan Sosyo-Ekonomik Gelişmeler" le ilgilidir. Bu 

kısımda önce, golişmekte olan ülkelerde gelirler politikası ihtiyacı 

açıklanmakta ve ülkemizde,gelirler politikası ihtiyacını zorunlu kılan 

nüfus yapısı, sosyo-P 1-tonomik ve kül türel-hukuki nedenler tartışılmak

tadır. Özellikle de 1963-1979 döneminde ücretlerle ilgili gelişmeleri 

gerçekçi bir şekilde de;':;erleyebilmek için, ücretlerle ilgili yeni veri

ler bulunmaya çalışılmıştır. Sosyo-ekonomik nedenler. incele'nerek,- ül:-

.Kerqizd.e. niçin gelirle_r politikası gerekli.dir sorusuna, cevap aranmış tır. 

İkinci kısımda da, "Türkiye' de Gelirler J?oli tikası İle İlgi

li Gelişmeler ve Tiazı Uyr.;ularınlar"a yer verilmiştir. Du amaçla da, 

Kalkınma Pltlnları ve Yıllık Programlar'daki tedbirlerle, işçi ve işve

ren örgütleri yönünden ı:solişmeler tesbit edilmiştir. Gelirler ı) olitika

sı amacı güdülerek, fakt::5r gelirlerini doğrudan nüzenleyen bazı uygu

lamalar olarak ~a9 ücrotler, fiyatlar, kiralar ve faizlerle ilGili ül

kemizdeki uyc~ulamr!.lc'J.r incelennıiştir.. Dalaylı UYrsulamalar ol'lrak da, 

vergi politikası ve sosyal güvenlik politikasından söz edilmiştir. 

"Türkiye i-çin Uygun Bir Gelirler ?ol i tikas"ının l\az'i İlkele ri" 

olan son kısımda da, ·ü.lkamizde etkili bir gelirler politikasını' fter- -

çekleştirecek ilkelerle, gelirl,er poli tikasıtn.n fonks.:it;vonları aç:ı:sın-
' 

dan .öneım kazanan diğer ilkelere- ·y.er verilmiştir. 

Çalışmannz:ı.n, S(lhi\.lÇL ·olara:Jç; gelirler po li tikas:ı...nın gü.nütıüzde

.ki. önemini vurgulaına.k istediği ve ülkemizde· gelirler politikası· uygu-

, laması ile ilgili, birbirinden kopuk çalışma:La.r:ı.. or_taya koyarak, ülke 

... koşulla rı na uygun bir ·modelin tartışılmasını amaçlad'l.--ği.• -s.öylene bilir. 
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K t S I M I 

GELİRLER POLİTİKlıSINA GİHİŞ 

I.GELİRLER POLİTİKASINI ZORUNLU KILAN GELİŞMELER 

Gelirler politikası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, geliş-
, 

miş bazı Batı Avrupa Ülkeleri!.nde değişen ekonomik koşulların so-

nucu olarak ortaya çılrrııış ve artan devlet müdehalelerine bir örnek 

olı;ırak gösterilmiştir (1). Pen'in deyimiyle,gelirler politikas:ı., 

"P~.ırisilin gibi, fizyoterapi gibi herşeyi biranda iyi edebilecek 

Çir tedavi"olarak görülmüştür (2). 

(1~ Peter S1UTH9 Er.i.~~S. and Incomes Policv· 1964-1970, University 
of Manchester, Faculty of Economics and Social Studies, 
Manchester, 1971, s. 5. 

(2) jan PEN; Incomes Distribution, Allen Lane The Penguin Press, .. . . . .._ .. """""··---'""'"'-------London, 1971 9 s. 329· 
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Bu ülkelerde sava.ştan sonra, hükümetlerin ekonomik değişk.e.nle ... 

re bağlı olarak tam istihdama ulaşma~ nisbi bir fiyat istikrarı i

çi4de kalkınmayı sağlama ve uygun bir ödemeler dengesini gerçekleş

t~rme konusunda sorunlarla karşıla~tıkları bilinmektedir. Belirti-
·( 

l~n amaçlara ulaşabilmek için, gelirler politikası uygulamasına 

b~şvurulmuştur. 

İngiltere Örneğ:i!nde olduğu glibil gelirler politikası. harpten 

s~nra aşırı ve hızlı bir şekilde ortaya çıkan politik, ekonomik ve 

s~syal değişmeler karşısında uygulanan yeni politikalar olarak be

n~.ınsenmiştir (3). 
-]'; 

A Bilindiği gibi 1930'lu yıllarda hükümetler1 depresyondan kurtul

Illf.k için Keynezyen Yaklaşım'a sadık kalarak, para ve maliye P91iti-
~:.i':: 

k~~ı araçlarıyla satınalma gücünü artırmışlar ve bunalımdan ç~kış-

~i-.başarılı olmuşlardır. Ancak, İkinci Dünya Savaşı' ndan sonrt:f nis-
... ' 

qıbir ekonomik istikrarla birlikte, enflasyonist baskının dahız-

:ı~aya başladıN.ı bir döneme girilıniştir. Bu soruna Keynezyen Yak-
: ··::•· 

l~Şım' ın çözüm geti.ı.··emediği görülmüştür. 
'>··-

Savaştan sonra, hükümetlerin talebi kontrol altına alabilmek 
..... ; 

a~çıyla daha önceleri uygulanan çeşitli fiyat ve ücret kontrolle

rini kaldırdığı, talep yetersizliğini gidermek ve tam istihda' sağ-
.. ·.·:• 

l~ak amacıyle de kamu harcamalarını arttırarak, daha yüksek h~r 
~ ·' .~ :· : . 

~~tihdam düzeyini gerçekleştirmek istediği bilinmektedir. Bu ~~ilim--

~~rin yanısıra,demokratik bir yapı içinde gelişen toplu pazarl.~k 
:.~ .. 

eisteminin etki,sinin artması sonucu, ücret hadlerinin önemli 9.randa 
,;; /:;. ,J.·-· 

yij.kseldiği ve sendikalar karşısında monopolistik bir güce sahi,p 
:·,,,., 

ot~n işverenlerin de,aynı şekilde fiyatları arttırma eğilimlet~nin, 

ij~tet-fiyat artıçları şeklinde enflasyonist süreci hızlandırdığı 

~;~ülmüştür. i·· 
··. \. 

f~-~ Murray EDELMAN-H. W .FLEMING; !b: e Po li 't:ilB of Wage-Price Decisions, 
_:) University of Illiniois Press, 1965, s. 144· 
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Belirtilen dönemde bütün Batı Avrupa Ülkeleri'nde fiyatlar~. 

arttığı, hatta aşırı talebin olmad~ğı durumlarda bile, fiyat artış

la~J.nın salgın bi.r hastalık şeklinde sürüp gittiği gözleruniı;.tir. 

Buna karşılik, hJkümetler büyüme hızının düşeceği ve işsizlik arari

larının artacağı korkusu ile, satınalma gücünü kısıtlayan.tedbirle

.ri almaya cesaret edememişlerdir. Bilindiği gibi, enflasyonist sü.L 

repe bir defa girild.imij. onu suni yollardan durdurmak mümkün olına-
"' 1 

malçtadır. Bunun yeni bir örneği yakın zamanlarda- 1970'li yılların 

başlarında - yaşanmış ve aşırı talebi kısıtlayıcı politikalar uygu

la;(an ülkelerin,·. daha da kötü bir durwna düştükleri görülmüştür. Bu 

ül~elerde işsizlik artmış, gerçek gelir artışı durmuş, ama fiyat ar

tışları yine de artmaya devam etmiştir. 

Bu yeni eğilimler karşısında tam istihdamı gerçekleştirme, 

nişbi bir fiyat istikrarı içinde ekonomik kalkınınayı sağlama ve uy-
··,:. ~:. 

gun bir ödemeler dengesine ulaşma zorunluluğu, kısaca ekonomik de-
~. . .. 

ğiŞkenlerde ortaya çıkan yeni gelişmeler, hükümetleri geleneksel 
·::·- ... 

pm+itikalar olarak bilinen para ve maliye politikaları dışında yeni 

pa:,.itika.lar aramaya zorlamır;:tır. Sonuçda, ekonomik ve sosyal tari

hin. i. en karmaşık olayı olarak bilinen gelir bölüşümü olayına çözilın 

ar~.nması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Devlet müdahalesinin bir tamamlayıcısı olarak gelirler politi~ 

kaşinın teorik temeli, esas itibariyle Keynezyen İktisatçılar'ca 
:"<, . 

194P'lı yıll~rın sonu ile,l950'li yılların başlarında geliştiril-
) 

miştir. :Bu iktisatçıların başlangıç noktası olarak,Keynes'in n~k

ti~adi güçlerin serbestçe hareket etmelerinin frenlenmesi" düş4ce

sinden hareket ettikleri ve tilketimin azaltılması ve buna karş~ıık 

Y8ıt;ırımların arttırılması yolunu seçtikleri bilinr:ıektedir. Bu #aç-
.; '.. .., ~ : 

·-~·:: 

1~~~ ulaşabilmek için de, hükfunet fonksiyonlarının genişletilm~sin-

... 
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den yana oldukları görülmektedir (4). 

Bu gelişmeler, sürekli tam istihdam dönemlerinde, sendikaların 

artan güçlerini ve sınırsız isteklerini dengeleyebilmek için, fiyat

ları ve parasal gelirleri düzenleme işini devletin üzerine almasını 

gerektirmiştir. Çünkü sendikalaşma hareketinin etkili olmadığı ve 

tam rekabet koşullarının geçerli olduğu dönemlerde, işgücü üzerin

de etkili olan bazı otomatik mekanizmalar vardı, Sözgelimi periyo

dik kitlliesel işsizlik yoluyla, işgücü üzerinde otomatik bir düzen

leme sağlanabiliyordu. Bilindiği gibi, işletmeleri beslayecek yedek 

bir işgücü ordusunun bulunması ve bu gücün sendikal haklarının ol

maması, sanayi kesimindeki işverenlerin,işçiler üzerinde kolaylıkla 

baskı kurmalarına yol açabilmekteydi. 

Günümüzde, sendikaların artan pazarlık güçleri nedeniyle s:ı.

nırsız bir şekilde ortaya çıkabilecek birçok isteğini önlemek ama
cıyla, işgücünü otonıatik olarak dengelayecek bi.r mekanizma aöz ko~ 

nusu olmamaktadır. Bu dur~mda devletin, gelirler politikası aracl

lığı ile bu düzenlemeyi sağlaması düş~~ülmUştür. 

Belirtilen nedenlerle, gelirler politikası 1 tam istihdam ko

şullarında ve kronik bir enflasyonist süreç içinde birbirine ra

kip gruplar clan işçiler, işverenler ve devlet arasında kaynakla

rın dağılımında hüküm süren anarşiyi ortadan kaldır~lmak zorunda 

kalmıştır. Bunun için de gelişmiş bazı Batı Avrupa Ülkeleri'nde, 

milli gelirin adil bölüşümünü sağlamak amacı~rle hükümet, işçi ve 

işverenlerin anlaşmaları sonucunda gelirler politikası uygulama~a*.t 

rına başlanmı~tır. 

. .. 
( 4) Felix :BTJRDjALOV; Sta,te HonoEoly I!!comes Polic;ıı, Progresa l'ub

lishers, 1978, Moscow, s. 10. 

·. 
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Bu anlaşmada, sendikalardan ücret artışlarını, ekonomik istik

rarı ve kalkınınayı aksatmayacak ve verimlilik. artı::;ılarını dikkate 
'1: 

alacak şekilde düzenlE?meleri ve pazarlık güçlerini sonuna kadar kulla.n-
ma~ları beklenmiştir. İşverenlerden ise, mamul birimi başına kar 

marjını yükselt;11ek için, fiyat artışlarına gitmemeleri ve konjonk..;: 

türü şiddetlendirici fiyat ve yatırım stratejilerini mümkün olduğu 

kadar sınırlamaları isteruniştir. Devletten de bir taraftan üretim 

ve istihdam seviyesinin üst düzeyde sürdürülmesini sağlamasını, di-

ğer taraftan da enflasyonu önle~ecek şekilde bir para ve maliye po• 

litikası uygulaması ve fiyat-ücret artişlarını sınırlamas1 beklen

miştir (5). 

Merkezi Pl~nlı Ekonomilerde de, farklı nitelikte de ols~ gelir

ler politikası uygulaması görülmektedir. Bilindiği gibi bu ülkelerde 

ücretler,merkezt olarak belirlenmekte ve sendikaların ücretleri ar

tırma konusunda pazarlık güçleri bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak 

da,sendikaların enflasyonist etkilerinden söz edilememektedir. An

cak işçilerin gelirlerini artırma amacıyla işi yavaşlatma eylemin

de bulun.rnası, kalite ve ürün farklılaştırması sonucu fiyatla.rın:tak

laşık yılda ~3-4 oranında artı~ göstermesi, benzer işlerde ücret 

farklılıkları olması gibi nedenlerle,-daha sonra ülke uygulamal~rı -. · 

incelenirken görüleceği gibi- bu ülkelerde de gelirler politikaları .. , 
önem kazanrnaktadır.Ancak uygulama kapitalist ülkelerde olduğu g4,.bi, 

demokratik bir ortam ve serbest piyasa koşulları·içinde değil, fi

yat ve ücT>etlerin devletçe kontrolü yoluyla gerçekleştirilmektef 

dir (6). J . 

• < .... ·. 

(5) Bu konuda bak. Asım YÜCEL; Emek Ekonomisi ve Endüstriyel İl~p-
kiler, Kalite Matbaası, Bursa, 1980, s. 263. ,. 

(6) Samuel BRITTAN-Peter LILLEY; The Delusion of Incomes Policy~ 
r:ıuuricc Tc:mple Smith :Ltd, ·Londori; ... l.977, s.112. 

... .. : :; 
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Gelişmekte olan ülkelerde de, gelişmiş ülkelerdeki benzer ge

lişmelerden ayrı olarak, yapısal yönleri ağır basan sosyo-ekonomik 

nedenlerle, sağlıklı bir kalkınma politikasının gerçekleştirilmesin

de,gelirler politikasına önemli görevler düştüğü görülmektedir. 

Bu ülkelerde yaklaşık %2.5 gibi önemli oranda işgücü artışı ve 

bunun yol açtığı açık ve gizli işsizlikle birlikte, modern sektör

lerdeki parasal ücret hadleri, sendikal faaliyetler ve sosyal amaç

lı yasaların etkisiyle,emek verimliğinin ve geleneksel sektörler

deki ücret düzeyinin hemen hemen üç katına ulaşmaktadır. Bu durum 

bir yandan köyden şehire göç olayını hızlandirırken, diğer yandan 

da modern sektörlerde istihdamın istenen oranda artmasını engelle

mekte ve bu durum şehirlerde açık işsizlik şeklinde belirirken, kır

sal kesimde gizli işsizlik olarak ortaya 'çıkmaktadır. Ayrıca da kü~ 

çük toprak sahiplerinin giderek zorlaş~ hayat koşulları nedeniyle, 

topraklarını elden çıkarmaları gibi bir sonuca yol açmaktadır (7). 

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde çoğu zaman, toplu sözleşme 

sistemi temel fonksiyonunu kaybederek, işçi ve işverenler arasl..,q.da 

çalışma barışını sağlayamamaktadır. Bu ülkelerde çıkar çatışmal~rı

nın ve politik eğilimlerin a~lırlık kazanması sonucu, toplurnun ç:ı.

ka.rlarının gözden uzak tutulduğu ve toplu sözleşme sister.ıini.n Çtı-

lışma barışı yerine, çalışma anarşisine yol açtığı görülmektedir. 

Yine bu ülkelerde,gelir farklılıklarını büyüten bazı sosyal denge

sizliklerin de önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bölgeler, sosyal 

gruplar ve meslekler arasındaki gelir eşitsizlikleri, sosyal gUven

lik tedbirlerinin yetersizliği ve vergi politikalarının geliri .ye

niden dağıtıcı fonksiyonlarının etkin olmayışı,bunlar arasında Şa

yılabilir. 

( 7) V. V. BHATT ~ 11 J;,nq_om~s .R.2! :İ:Q.Y _ı3:Jl~ ... l2§.Y.e~_2E!!!~n t _ .~!~.~~g': , Finance 
and Develo,Ement, December 1976, Volu.me 3, Number 4, s. 39t 
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Belirtilen olumsuz etkeniere rağmen,gelişmekte olan ülkelerin, 

milli gelirde hızlı bir artışla birlikte, aynı zamanda adaletli bir 

gelir dağılımını gerçekle:~tirmek zorunda oldukları bilinmektedir. 

Bunun için de tarım dışı kesimlerde parasal ücretlerdeki sürekli ve 

hızlı artışı kısıtlarken, sermaye birikimi ve istihdamdaki artışı 

hızlandırmaları gerelınektedir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin 
t 

sağlıklı bir kalkınma politikasını gerçekleştirmede, gelirler poli-

tikasından yararlanmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

II. GELİRLEH POLİTİKASININ TANIDU ve AMAÇLARI 

1. GELİRLER POLİTİKASININ TANIMI 

Gelirler politikasını tanımlamak ve uygulama biçimini 

açıklığa kavuşturmak amacıyla, kapitalist ülkelerdeki iktisatçıla

rın devamlı bir şekilde konuyla ilgilendikleri görillmüştür. Bu ne

denle birçok ülke ve uluslararası kuruluş, kongreler ve toplanttlar 
:.~ 

düzenlenmiştir. 

1965 yılında Paris'te Fransı·z, Kiel'de Batı Alman, 1966'da 

Fuggi'de İtalyan, Chicago'da Amerikan iktisatçıları'nın düzenledik

leri kongreler ve toplantılar belirtilebilir. Yine aynı şekilde 1964 

yılında Sicilya~da Uluslararası Ekonomi Derneğinin (International 

Economic Association) kongresi, 1966'da Geneva'da Uluslararası Sos

yal Araştırmalar Enstitüsü'nün ~International Inst·dı.tut e on Soci~l 

Research) kollokyuwu, 1967 ve 1973 yıllarında Uluslararası EndüŞt-
!. 

riyel Ara~tırma Derneği'nin (International Industrial Research ~s-
'; 

sociation) kongreleri ve 197l'de Oxfordshire'de,l973'de Londra'~a 

İngiliz iktisatçıları'nın d~zenlediği konferanslarda gelirler poli

tikası ile ilgili sorunlar tartışılmış ve gelirler politikasının 

. ı. ~· 
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tuamuın açıklığa kavuşturulması ±stenmiştir. Ayrıca, Avrupa İkti

sadi İşbirliği Teşkilatı'nın OECD çeşitli tarihlerdeki toplantı

larında, OECD ülkeleri için gelirler politikası modellerinin tar

tışıldığı bilinmektedir. 

Batı Avrupa Ülkeleri'nde Gelirler Politikası (Incomes Policy) 

olarak bilinen bu kavramın, A.B.D.wde Ücret-Fiyat Göstergeleri (Wa

ge::,Prices Guideposts) diye isimlendirilerek ,daha değişik bir şekilde 

yorumlandığı görülmektedir. 

Gelirler politikası ile ilgili oıarak, değişik tanımlar yapıl

maktadır (8). Çok kapsamlı bir tanıma göre; gelirler politikası, 

"Gelir ve gelir dağılımını etkileraek amacıyle, ekonomik, sosyal ve 

mali poli tikala.rın bütün uygulama şekilleridir." Bu tanımla,,;:g.ellir

ler politikası; para ve maliye politikaları, kalkınma politikala

rı, emek-sermaye ilişkilerini itileştirecek politikalar, rekabeti 

düzenleyen politikalar, kamu sosyal hizmetlerinin sağlanması ile 

ilgili politikalar gibi ekonomik, sosyal ve mali politikaları kap

samaktadır. 

Bu tanımın,çok geniş olduğuna şüphe yoktur. Çünkü gelirler po~; 

litikas:ı:nın, kendisinden önceki dönemde uygula!ll!lış olan politika-

'ların çözüm getiremediği yeni ekonomik sorunlara çözüm getirmek a

macıyle, İkinci Dünya Savaşıtndan sonraki dönemde uygulama imkanı 

olan özel amaçlı politikalar olduğu bilinmektedir.~nellikle, ge

lirler politikasında, para ve maliye politikalarının uygulanması 

esas olmamaktadır:> 

(8) Bu konuda bak. PEN; A.g.e., s. 329. 
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Yukardaki:} tanımın aksine, oldukça dar kapsamlı gelirler pol~

tikası, "ffferkezileştirilmiş ücret po li tikasıdır 11 diye tanımlanır .. 

Birinci tanımın genişliğine karşılık, bu tanımın da,çok dar 

olduğu.nda şüphe yoktur .• Çünkü yalnız başına ücret politikasının, 

gelirler politikasından beklenen amaçları gerçekleştiremeyeceği ve 

yalnızca ücretlere yapılan tek yönlü müdahalelerin de, sendikalar

ca hoş karşılanmayacağı bilinmektedir. Çünkü sendikalar "Ücretlere 

yapılan müdahalelere karşılık, yükselen :fiyatların milli gelirin 

bölüşümünde emek faktörünün payını düşüreceği" gerekçesiy1e 1merke

zileştirilmiş ücret politikası uygulamasının, ücret dışındaki diğe~ 

üretim faktörleri gelirlerini de kapsamasının zorunlu olduğu iti

razında bulunmaktadırlar. Bunı~la birlikte 1945'den beri dünyadaki 

birçok devletin ''Milli Ücret Poli tika"sı adı altında ücretlerin 

doğrudan doğruya belirlenmasini sağlayacak mekanizmalarla ilgilen

diği ve çeşitli nedenlerle ücretlerin ve maaşların artış hızını 

etkileyerek, gelirleri etkilemeğe çalıştığı bilinmektedir. 

i-Gelirler politikası daha kapsamlı bir şekilde, "Gelirleri doğ~ 

rudan etkileyen politikalar" diye tanımlanır (9). Bu anlamı ile ge":" 

lirler· politikası, yalnızca ücret ve maaş gelirleri ile ilgili ol

mayarak k~r,rant, faiz gibi diğer bütün üretim faktörlerinin gelir~ 

lerini de kapsamalıva bütün faktör gelirlerini doğ~~dan etkilemeli• 
) 

dir. Ancak 'bu şekilde bütün gelirler:~arasında bir denge kurulması ;·. 

söz konusu olabilecektir. 

Gelirler politikasının ideal tanımı olarak belirleyebileceği- ·· 

miz bu tanımımn,genel bir uygLılama alanı bulduğu söylenememekle •ir~ 

(9) j.D.S.APPLETON? ~abor Economics, Second Edition, Macdonald and 
. Evans ltd., Plymouth, 1979, s. 129 .. 
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likte,bazı kararların alındığı da görülmektedtr. 197l'de OECD İkti~ 

sadi Politika Komitesi'nin Raporu'nda bu kavram,"Fiyat ve Gelirler 

Politikası" olarak belirlenmiş ve uygulamanında uzun dönemli olma

sı gerektiği ileri sürülmüştür (10). 

Daha sonra ülke ·.ıygulamaları incelenirken görüleceği gibi, 

günümüzde gelirler politikasının en çok görülen şeklinin, ücret ve 

fiyat kontrolleri yoluyla,ücret ve k~r gelirlerini sınırlayan poli

tikalar şeklinde olduğudur. Bu anlamıyla gelirler politikasını, 

"Ücretler ve fi~ratlar üzerinde doğrudan müdahaleler (kontroller) 

kuran politikalar" olarak tanımlamak yerinde olasaktır (ll). Bu ta

nıma uygun olarak da para ve maliye politikaları, gelirleridoğru

dan etkilemediği için,tam anlamı ile gelirler politikası olarak ka~ 

bul görmeyecek ve ancak ekonomik istikrarın sağlanmasında tamamla

yıcı politikalar olarak yer alaaaktır. 

-{2. GELİRLER POLİTİKASININ AMAÇLAR! 

~Ekonomik, sosyal ve siyasi yönleri olan gelirler politi

kasının genel amacını1ı; kapitalist sistemin gelişmesini sağlayacak 

uygun koşulları yaratabilmek için,sendikaların ekonomik mücadelede

ki etkinliklerini azaltmak, dolaysız bir şekilde işçilerin gelirle- , 

rinin artış hızını sınırlamak ve kişisel tüketimlerini kısıtlamak 

olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle de gelirler politikasının, 

çağdaş kapitalist toplumun önemli sosyo-ekonomik problemlerine çö-

(10) OECD; Enfla~xo~~Xarşı Savaşta Bugün İzlenen Politikalar, 
Ankara, 1971, s. 38. 

(ll) raartin BRONFENBRENNE:R·); Incomes Policy, Aldine-Atherton, Ine., 
Chicago, 1971, s. 445. 
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zümler getirmeyi amaçladığı söylenebilir. Çünkü, gelirler polit~ka

sının ekonomik kalkı11mayı, milli gelirin bölüşümünü ve nüfusun bü

tün· gruplarının mali durumunu etkileyeceğine inanılınaktadır (12). 

Tarihi gelişimi gözönüne alındığında gelirler politikasının 

bir görüşe g0re;İkinci Dünya Savaşı'nda sonra Keynezyen Yaklaşım'ın 

yarattığı düş kırıklığının bir sonucu olarak moda halinde ortaya 

çıktığı (13) ve genellikle de,bir buhran dönemi politikası -ödeme

ler dengesi· krizi gibi- olduğu ve bu nedenle de,amaçları hakkında 

kesin bir açıklığın olmadığı söylenebilir. 

Gelirler politikasının amaçları üzerinde bir uzlaşmaya varahil

rnek için, toplumun bütün gruplarının işbirliği yapmalarının sa~ıan~ 

ması ve böylece kişisel çıkarlarla, toplumsal çıkarların bağdaştı

rılabileceği konusunda bir inancın yaratılması gerekmektedir. Ancak 

bu şekilde, gelirler politikası aracılığiyle,bugünkünden daha adil 

olabileceği dü::şünü .. _cn bir toplum yaratmak iQin fedalcarlıkta hıılun

mak istenebilecektir. Belirtilen işbirliği inancının sağlanamaması 

halinde, gelirler politikasının amaçları üzerinde bir uzlaşma sağ

l~mak kolay olmayacaktır. Amaçlarına ulaşahilmesi için de,gelirler

politikasını, ekonomik planlamanın devamlı bir unsuru olarak kabul 

etmek ve sadece kısa dönemli krizlerden kurtulmak için kullanılan 

araç olarak görmemek gerekir. OECD Raporu'nda belirtildiği gibi; 

"Bunları ödemeler dengesindeki dalgalanmalara veya siyasi partile

rin kaderine göre uygulanacak veya bir tarafa atılacak birer araç 

olarak görmek" hatalıdır (14). 

(12) BURDjALOV; A.g.e., s. 9. 
(13) PEN; A.g.e., 331. 
(14) OECD; A.g.e., s. 38. 
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Günümüzdeki gelic.ımeler de bu eğilimleri doğrulamaktadır. Baş

langıçta geçici bulıran dönemlerinde başvurulan tedbirler olarak dü~ 

şünülen gelir politikası tedbirlerinderit bugün uzun dönemde de 

vazgeçilmediği görülmektedir • .Burkit'in deyişiyle "Gelirler poli

tikasi,önceleri genellikle antienflasyonist bir araç olarak kulla

nılmasına rağmen, daha sonra devlet veya devletin yetki verdiği ku

ruluşlarca, nisbi faktör gelirlerini belirleyen bir araç olarak" 

kullanılmaya başlanmıştır .. .ll5}. 

Faktör fiyatlarına doğrudan müdahalenin de, ücret-fiyat spra

linden kurtulmayı sağlayacağı ve ekonomik istikrar ile, tam istih

damın bağdaştırflabileceğine inanılmaktadır. Bu özelliği ile de 

gelirler politikasının genel amacının, "Aynı derecede tam istihdam 

seviyesini, en az fiyat tırmanışıyla sağlamak" olduğu söylenebi

lir (16). Bu nedenle daha önce belirtildiği gibi, sürekli tam is

tihdam dönemlerinde sendikaların artan güçlerini ve sınırsız istek~ 

lerini dengeleyebilmek için, devletin fiyatları ve parasal gelirle~ 

ri düzenleme işini üzerine aldığı görülmektedir. 

Yukarıda değinilen görüşlere uygun olarak,ekonomik istikrar 

ile, tam istihdamın bağdaştırılabileceği ümidi, gelirler politika

sının amacı ve uygulama nedeni olmuştur. Bu amacın gerçekleştiril

mesinde görev başta hükümetlere düşmüş ve hükümetler,çeşitli şekil

lerde işverenlerin ve i~çi sendikalarının işbirliğini sağlamaya ça~ 

lışmıştır.4 .. 

~elirler Politikasının amaçları daha ayrıntılı olarak, şu şe-· .. 

kilde incelenebilir (17). 

(15) Brian BURKIT; Trade Union and Wages, Bradford University Pres~, 
Londan, 1975, · s. 16·5. 

(16) Sebahaddin ZAİM~ Türkiye'de Ücret ve Gelirler Siyaseti, Tür
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ayyıldız Matbaası, 
Ankara, 1974, s. 7. 

(17) Bu konuda bak. APPLETON; A.g.e., s. 129-130. 
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A • EKONür:lİK A:ftlAÇLAR 

Gelirler politikasının ekonomik amaçları, aşağıdaki başlık~ 

lar altında toplanabilir. 

a. Fiyat İstikrarının Sağlanması 

Bilindiği gibi işgücü maliyeti artışı, verimlilik artış

larını geçerse bu du~~da birim maliyetler ve dolayısıyla da fiyat

lar yükselğrek, enflasyonist".-bir baskı ortaya çıkabilir. Rakip eko

nomilerde enflasyon oranının düŞük olması halinde,milli ekonomide~ 

ki enflasyonist baskı, ödemeler dengesini olumsuz yönde etkileye

cektir. 

Belirtilen nedenlerle gelirler politikası, fiyat istikrarını 

sağlamak amacıyle toplam gelirlerin, toplam üretimden daha fazla 

yükselmesini engellemeye çalışır. Bunun için de standart gösterge

ler yoluyla, ortalama gerçek saatbaşı ya da haftalık verimlilik 

artış oranı ile, parasal ücret artış oranları arasında ilişki kurtıft 

rak,fiyat seviyesinin sabit kalmasını amaçlar. 

b. Ücret İstikrarının Sağlanması 

Ücretlerle ilgili kararların, ekonomik mekanizma üzerin~ 

de önemli etkiler yaptığı bilinmektedir. Ücret artışları ile, düşü!t 

ücretli işçilerin durumlarının iyileştirilmesi ve ekonomide satın

alma gücünün arttırılabilı:ıesi mümkün olmaktadır. Ayni zamanda üc- :_. 

ret seviyelerinin çok yüksek tutulması halinde, maliyet enflasyonu 

başlatılarak ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara yol açılabilmek~ 

te!D:ir. 

Bu nedenle ekonominin sağlıklı bir bigimde işlemesi bakımın

dan, hükümetlerin ücretlere müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

müdahaleyi de gelirler politikası aracılığı ile, etkili bir şekil• 

de yapmak imkanı olabilmektedir. Çünkü gelirler politikası, ücret-
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ler UFerinde mikro düzeyde bir kontrol kurarak, doğrudan etkili ol

maktadır. Oysa, geleneksel ekonomik politikalar, toplam talepten 

hareket1ederek makro düzeyde ve dolaylı bir şekilde etkili olmaya 

çalıştıklarından~ daha az başarılı olabilmektedirler. 

c. Belli Bir Fiyat Düzeyinde Azami İstihda.mın Gerçekleş

tirilmesi 

Gelirler politikası aracılığı ile ücretler, arzu edilen 

istihdam düzeyinde, geçmişteki ücret artışlarından daha düşük tutw

labilir. Hükümetler bu amaçlarını da, kuracakları çeşitli mekaniz

malarla toplu sözleşmelere müdahale ederek gerçekleştirebilirler. 

Böylece daha genişletici bir para ve maliye politikası uygulanabilir 

ve de ekonominin uluslararası rekabet alanında geri kalmasını önle

yebilirler. 

Bu nedenle artan işsizlik, ödemeler dengesi güçlükleri, yatı-

rımlarda durgunluk ve kalkınma hızının düşmesi gibi durumlarda,tek 

çıkış yolunun gelirler politikası olduğu ileri sürülmektedir. Çün-, 

kü böyle bir politika uygulanmadığında, ödemeler dengesi nedeniyle 

genişletici para ve maliye politikaları güdülemedigi gibi, sınırlı 

' bir ekonomik politikanın da işsizliği arttırma ve gelişmeyi daha 

da yavaşlatma ihtimali sözkonusu olabilecektir (18). 

ç· •. ··Eni3);as.y:oii,3Mücadel.ed:en .Ea Az Zarar la Çıkış İmkanının 

Yaratılması 

Enflaeyonla mücadelede,sıkı bir para ve maliye politikası~ 

nın uygulanması halinde, bu uygulamanın işsizlik, artan iflaslar ve 

faiz oranlarının yükselmesi gibi sosyal yansımaları olabilecektir. 

(18) Z~İM; A.g.e., s. 25-26 
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' Buradan hareltetle de parasal kontrollerin başarılı olamayacağını 

ileri sürenler 9 gelirler politikasının enflasyonla mücadelede da

ha az sorunlara yol açtığı görüşünü sav1uunaktadırlar (lg). 

B. SOSYAL VE SİYASAL AiıciAÇLAR 

Gelirler politikasının sosyal ve siyasal amaçları, bir ' 

toplumda gelir bölüşümünün iyileştirilmesine dönüktür. Bu amaca uy-

gun olarak, gelirler politikasından şunlar beklenebilir: 

a. Düşük Gelirli Grupların Gelir Düzeylerinin 

İyileştirilmesi 

Gelirler politikası yönünden, gelirin yeniden dağılımı 

( Redistribution) önemli bir sosyal amaç olarak ortaya çıkmaktadır •. -

Özellikle düşük gelirli işçilerin ve grupların korwrunası, bu yolla 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Bilindiği gibi, gelirin emek ve diğer faktör g~lirleri arasın

daki bölüşümünde 9 emek gelirleri ale~rhine bir dengesizlik söz konu

su olmaktadır. Yine, emek gelirleri elde edenler arasında da sendika

lı v.e sendikasız sektörlerde çalışanların gelirleri arasında önem-

li farklılıklar görülmektedir. Ayrıca işsizler ile, çalışma gücü 

olmayanlar yönünden de gelir eksikliği önem kazanmaktadır. Özellik:... 

le gelişmekte olan ülkelerde bu sorunlar, önemli boyutlara ulaşmakc 

tadır. Çoğu zaman ekonomik ~alkılli~aya verilen öncelik nedeniyle, b~ 
.... 

sorunların ertelendiği görülmektedir. 

Gelirler politikası ile, gelir bölüşümü olayının makro bir dü~ 

zeyde ele alınması durumunda, gelirin yeniden dağılımı olayına çö-

(19) APPLETON; A.g.e., s. 129. 
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zümler getirebiline imkanı yaratılabilecektir. Bu armçla vergi ve 

sosyal güvenlik ile, sosyal refah programlarından yararlanılır. 

b. Barışçı Yollarla Emek-Sermaye Işbirliğinin Sağlanması 

Sendikaların güçlü olduğu bir ekonomide, işgücü piyasala

rı tam rekabet koşullarında çalışmamaktadır. Sendikaların monopel 

güçlerinden yararlanarak toplumun çıkarlarına zarar verebilmeleri 

söz konusu olabilmelde ve özellikle enflasyonist süreç içinde, üc

ret+fiyat spralinden k~rtulmak gerekmektedir. Bu nedenle devletin 

işgücü piyasalarına müdahale ederek, toplu sözleşme düzenini makro 

bir düzenlemeye tabi tutması zorunluluk göstermektedir. 

Daiı.a önce belirtildiği gibi, gelirler politikası bu müdahale-· 

leri düzenleme görevini üzerine almakta, ekonomik ve sosyal düzenin 

devamlıiçin sendikaların ve işverenlerin gücünü sınırlandırmakta ve 

devlete bazı sorumluluklar yüklemektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler yönünden ise,gelirler politikasına, 

henüz yerleşmeyen toplu sözleşme teamtilünün yerleştirilmesi yönün

den büyük görevler düştüğü görülmektedir. Çünkü bu ülkelerde emek-· 

sermaye işbirliğini sağlayaaak ekonomik, sosyşi:_ve kültürel ortamı~ 

kurulamamış olması, amaçlardan sapmalara ve katılıkıara yol açabil~ 
,·.· 

mekte ve karşılıklı bir g~ven duygusu~aratılamamaktadır. 

c. Topluma Güven Duygusunun Verilmesi 

Düşük ücretli gruplar dışında, toplumun diğer,yardıma 

muhtaç ğrupları da, ekonomik politikanın normal araçlarının, gelir 

eşitsizliklerinde etkili olmadığı görüşündedirler. Bunedenle anca~ 

gelirler politikası gibi özel amaçlı politikalarla, korunabilecek-' 

leri inançındadırlar. Özellikle tüketici olarak enflasyonist ortam~ 

dan zarar görmeleri,. onları bu konuda daha da hassaslaştırmaktadır.' 
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Bilindiği gibi enflasyon döneminde hızlı fiyat artışları, ge

lir dağılımını sabit ve dar gelirli gruplar aleyhine bozmaktadır. 

Ancak gelirler politikası aracılığı ile, enflasyon yükünün topluma 

daha adil bir şekilde yansıtılabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle 

de gelirler politikasından~ gelir eşitsizliklerini gidermede yarar

lanma isteği ağır basmış ve toplumun bu yolla güveni kazanılmak is

tenmiştir. 

ç. -Hükümetlerce Esnek Bir Politika Aracı Olarak 

Kullanılabilmesi 

Enflasyonun uzun slire devam ettiği ve şikayetleri artırdı-

ğı dönemlerde, hükt~etlerin gelirler politikası uygulamaları olarak 

fiyat ve diğer kontrollere ba::;;laması, kamu oyunda enflasyonla mücade

lede etkili tedbirler alındığı görünümünü vermektedir. Böyle bir 
;\ 

strateji de 1 hükümetler yönünden politik olarak cazip bulunmaktadır~, 

' 
Gerçekten de kamuoyu, enflasyona karşı alınan karmaşık parasa~ 

ve mali tedbirleri anlayamamakta, buna karşılık ücret ve fiyat kont~ 

rolleri gibi tedbirler enflasyonun gözle görülür etkili bir tedbir1 
' 

olarak ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa Ülkeleri'nde ve Nixon Döne-ı 

mi'nde A.B.D.'de uygulanan fiyat kontrollerinde bu çeşit siyasi dül 

şüncelerin önemli rolü olduğu söylenmektedir. 

C.AHAÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ 

Bilindiği gibi herhangi bir ülkede gelirlerin belirlenme

si, sosyal ve ekonomik tarihin en karmaçık olayı olmaktadır. Aynl. 
'·· 

zamanda günümüzde çıkarları bir~~irleriyle çatışan farklJ. grupların, 

ekonomik ve sosyal runaçlarının den6elenmesi gerekmektedir. Aksi 
,. 
i takdirde, rakip gruplar arasındaki anarşi bitmeyecektir. : 

Belirtilen bu nedenlerle başarılı bir gelirler politikası, bit 

ülkedeki ücret belirlenmesi düzenine ekonomik mantık ve sosyal ada~ 
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leti sokmağa çalışan bir hareket tarzı olarak anlam kazanacaktır •. 

Başarı kazanıldığı..nda, bu pol~tikanın umulmadık derecede sosyal ve 

ekonomik sonuçları görülecektir. 

Ancak, bu ekonomik ve sosyal sonuçların değerlendirilmesinde., 

politik bakış aÇısınin ne olduğu önem kazanacaktır. Daha açıkça 

belirtmek gerekirse, gelirler politikası gereğince belirlenan üc

retler, sadece sendikalar ve işverenleri mi ilgilendirecektir, yok

sa toplumun çıkarları da söz konusu olacak mıdır? Gelir bölüşümün

de eşitlik sağlamak için enflasyonla yapılan mücadel~de mutlak bir 

başarı sağl~.bilecek midir? Bu başarının olumsuz yöndeki sosyal ve 

ekonomik yansımaları ne olacaktır? (20). 

Gelirler .,;ıoli tikasının ba§arılı olup olmadıiJ,ı, başka bir deyiş

le, belirtilen amaçlara ne oranda ulaşıldığı şüphesiz ki önemli ol

maktadır.Ancak, her ülke için geçerli olabilecek tek bir sonuçtan 

. da söz edilmeyeceği açıktır. Çünkü her ülkenin kendi ekonomik, sos

yal ve siyasi koşullarına göre soruna yaklaşınaları ve farklı uygu

lamalarda bulunmaları kaçınılmaz olmaktadır. Buna bağlı olarak da, 

farklı sonuçlarla karşılaşılacağı şüphesizdir. 
; 

Bu nedenle, gelirler politikasının çeşitli ülkelerdeki uygula~ 

maları ikinci kısımda ayrıntılı olarak incelenerek, ülkelerin siya~ 
;-, 

(20) Özellikle A.B.D. örneğinde görüldüğü gibi,hükümetlerin enflas~ 
yonla mücadele etmek için gösterdikleri aşırıya kaçan çabalar~ 
eşit gelir sağlayanlara, eşit davranma konusunda çok gaddarça··;; 
davranıldığı hissini vermiştir. Bunun nedeni de,enflasyona yo! 
açan bütün faktörleri kontrol altına almanın mümkün olmadığıd;r. 
Çünkü gelirlerde ve fiyatlardaki birçok artış, gizlilik içindJ? 
gerçekleşmektedir. Aynı olay,toplu sözleşmeleri aşan gelir artış
ları ve k~r marjlarındaki artışla!l' yönünden de söz konusudur.· • 
Bu konuda gerçek tesbitler yapmadaki güçlükler nedenijle, oto~ 
riteler yakalayabildiklerini tutarlar ve kendileri de kurallat 
rın bazen en açık çiyneyicisi olurlar. PEN; A.g.e., s. 331. 

---------------
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si ve sosyal yapısına bağlı olarak,ne gibi farklılıklar gösterdigi 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

III. GELİRLER POLİTİKASININ KA.PSAMI ve ŞEKİLLmtİ 

1. GELİRLER POL~TİKASININ KAPSAMI 

Kapsam, gelirler politikası ile ilgili tartışmalarda 

oldukça önemli olmaktadır. Gelirler politikasının yalnızca ücret ve y.· 

maaşları .mı kapsayacağı, yoksa fiyatlar, ka.rlar, mülk ve serbest 

meslek mensuplarının c:.elirlerini de etkileyip etkilerneyeceği tartl..ş

ma konusu yapılm.c:dctadır. 

Daha önce gelirler politikasının tanımı tartışılırken de görül~ 

düğü gibi, ideal olarak bütün faktör gelirlerinin kapsanmasının ge

rektiği ve bu şekilde bütün gelirlerin makro bir düzenlemeye tabi 

tutulabileceği ileri sürülmektedir. 

Sendikalar dışındaki gruplar,ggnellikle gelirler politikasının 

ücret düzenlemelerini esas alması gerektiğini ileri sürerler~ A.nca~ 

gelirler politikası uygulamasına yol açan gelişmelerin, sadece sen-i 
i· 

dikaların davranışlarından kaynaklarunadığı açıktır. Bu nedenle fi-:~ 

yat düzenlemeleri yolu~rla, diğer faktör gelirlerinin de gelirler 

politikasının ka,;,::ısamına alındığı bilinmektedir. İngiltere'~e oldu-. 

ğu gibi, fiyat sınırlandırılmaları yoluyla, ücretlerin de kısıtla- · 

nabileceği görüşü geçerli olmaktadır. 

Genel olarak herhangi bir gelirler politikasının, şekli ne o-. 

lursa olsun fiyat ve k~r düzenlemelerini kapsamaması halinde, işçi

ler ve sendikalar tarafından kabul edilmeyeceği de açıktır. 

Gelirler politikaşının kapsamının, emek gelirle~i dışında, di~ 

ğer faktör gelirJ.erine de yaygınlaştırılmasının önemli güçlüklere 
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yol açtığında da şüphe yoktur. Ücretlerin belirlenmesinde bu güçlük

ler asgari düzeyde olurken (21), fiyat düzenlemeleri ya da fiyat 

kontrollerindeki {j;üçlükler azami düzeye çıkmaktadır. Fiyat kontro

lünde ortaya çıkan güçlükler nedeniyle, gelirler politikasına yapı

lan itirazlar karşısında,selektif fiyat kontrollerinin daha az iti

razlarla karşılaştığı görülmektedir. 

Ücret ve fiyatlardan ayrı olarak, hükümetlerin resmi bir gelir-
' ler politikası olınad_ığı durumlarda da ,yardımlar ve kira kontrolleri 

toluyla, selektif bir şekilde gelirler politikası uygulanmaktadır •. 

Yine aynı 0ekilde k~r marjlarının da,hükQ~etlerce kanun yolu ile dü

zenlendiği bilinmektedir. 

2. GELİRLER POLİTİKASININ ÇEŞİTLERİ 

Çeşitli ülkelerdeki gelirler politikası uygulamaları in~ 

celendiğinde görülen önemli özellik; aynı ülkenin f&rklı dönemlerd~, 
. . .~ 

farklı gelirler politikası uygulamalarına baçvurmasıdır. Genel ola~ 

rak da niteliği iti.i?k.riyle,iki çeşit gelirler politikasından söz e~ 

dilmektedir. Bunlar; "Yumuşak Gelirler Politikası" (Weak Policies) .. 

olarak adlandırılan (V:oluntary} .uGönüllü:.Gelirl:er Pali tikası 1', ve- · 
;. 

S er.t Ge~irler. Politikası (Strong Pmlicies} olarak~.adlandirılan::.. (S ta~ 

tutory) "Kanuni Gelirler Politikaaı"dır. 

(21) Bütünüyle de emek gelirlerinin düzenlendiği söylenemeyecektir! 
Özellikle üst derece idarecilere, kendi adına çalışan işçile-: 
re yapılan ödemelerin düzenlenmesi şüphesiz ki güç olacaktır.~· 
Çünkü bu gruıJlara ücret ödemeleri dışında, gelirlerini yüksel~ 
ten birçok görünmeyen ödeme daha yapılmaktadır. ' 
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Gönüllü gelirler politikasının özelliğini, bu politikanın uy

gulanmasında devletin herhangi bir müdahalede bulunmaması teşkil 

etmektedir. Hükümetler gönüllü bir gelirler politikası uygulamaya 

karar verdiklerinde, kamuoyuna gelirler, üretim 1 ücret ve fiyatlar~ 

la ilgili ekonomik konularda bilgi verirler ve onların işbirliği 

içinde bulunmasını isterler. Kanuni gelirler politikası uygulamasın

da ise; hükümetler politikalarını uygulayabilmek için, kanuni unsur

lara baş~ururlar ve ellerindeki bütün müdahale araçlarını kullanab~

lirler, 

Ancak gönüllü ve kanuni gelirler politikası ayrımını da, sınır

ları değişmez ayrımlar olarak görmemek gerekir. Çünkü uygulamada 

bir politika için geçerli olan bir unsurun, diğer bir politikada d~ 

yer aldığı görülmektedir (22). Ayrıca ülkelerin sosyo-ekonomik ya

pıları, karşılaşılan sorunların öz ell~kleri w-e i.ktidardaki. hü.kti*4:ı:B\: e

rin siyasal görüşleri gibi etkenlerin,bu politikaları etkileyerek,_ 

ülkeden ülkeye değişen farklı uygulama şekilleri ortaya çıkardığı 

bilinmektedir. 

Genellikle gönüllü politikalar "Üçlü İşbirliği 11 ve "Gösterge : 

Sistemi" (Guidepost) şeklinde uygulama imkllnı bulurken, kanuni po

litikalar da~ "Doğrudan Müdahaıerrıer şeklinde uygulanmaktadır. Do~-:: 

rudan müdahaleler de kendi iç.inde; "Sendika Gücünün Sınırlandırıl- · 

(22) 1975-1977 yılları arasında İngiltere'de uygulanan gelirler po
litikası mecburi ( compulsory) olarak tanımlanmaktadır. Kanuni·. 
unsurlar taşımamakla birlikte, haftalık en yüksek 6 St er lin- ; 
lik ücret artışının aşılması halinde 1 bundan sendikaların so-.· 
rumlu olacağı, firmaların da aynı. şekilde fiyat k?ntrolleri 
ile sorumlu tutulacağı hükümetçe tarafıara açık bir şekilde bil
dirilmiştir. Bak. BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 176. 
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ması", "Fiyat ve Ücretlerin Dondurulması" ve "Aşırı ücret Vergileri" 

olarak üç gruba ayrılmaktadır. 

Ülke uy;:;;ulamaları incelenirken, ayrıntılı bir şekilde görüle

cek olan bu politikaları 9 genel özellikleri ile şöyle belirtebili-

riz. 

A. GÖNÜLLÜ POLİTİKALAR 

Birbirleriyle rakip durumda olan>sosyal grupların, durumla

rını iyileştirmek amacıyla gelirlerini artırma mücadeleleri karşı

sında, hükümetlerin çoğu zaman çaresiz kaldıkları bilinmektedir. 

Bu durumda hükL~aetlerin yapabildiği şey 9 topluma isteklerinde sabır

lı ve anlayışlı olmalarını telkindir. Bu nedenle hükümetler, ülke 

ekonomisini ilgilendiren gelirler, fiyatlar ve üretim gibi önemli 

konularda açıklamalarda bulunurlar ve toplumun bilgi sahibi olması~ 

nı sağlamaya çalışırlar. 

Özellikle ekonomik bulıran dönemlerinde, bütün hükümetlerin, 

artan gelir talepleri karşısında daha çok bu yola başvurdukları ve 

toplumdan fedakarlıkta bulunduklarını (kemerlerini biraz daha sık

malarını) istedikleri bilinmektedir. Encak bu tür davranışların, 

gönüllü bir gelirler politikası uygulaması olquğu söylenemeyecek

tir. Çünkü gönüllü bir gelirler politikasından söz edebilmek için; 

hükümetlerin etkili bir şekilde olmasa da, müdahalede bulunarak e

konominin tarafları olan işçi, işveren ve diğer grupları biraraya 

getirmeleri ve uygulanacak politika·lı!nnasuiida bir işbirliği içine 

gitmeleri gerekir (23). 

---------------------------
(23) Kuzey Avrupa Ülkeleri'nde uygulanan "Politik İkna" ile, "Taraf

sız Uzman Raporları" şeklindeki uygulamalar da, gönüllü polit:i,
kalara örnek göster:ıb!h.ıi:ı.i3kt.edir. "Politik İkna" şeklindeki uygu;"\' 
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Yapılan i§birliği çağrısının inandırıcı olması halinde de, t~ 

rafların ya da toplumun bü3rük bir kesiminin, uygulanacak gelirler 

politikasını kabullenmeleri ve sonuçlarına katıanmaları mümkün ola

bilir. Ancak bazı grupların kararlara uymayarak, diğer gruplar a

le,yhine yarar sağlamayı amaçladıkları durumlarda ise, gelirler po

litikasının toplum yönünden benimsenmesi güç, hatta imk~nsız ola

caktır. 

Gönüllü bir gelirler politikasının özelliğini; hükümetlerin 

müdahalesinin sınırlılığı teşkil etmektedir. Yapılan müdahaleler, 

tarc:ı.flar arası.~.:1a işbirliği sağlama amacı güden ve doğrudan doğruya 

etkileme amacı gütmeyen tembih, ihtar ya da tamanniden öteye geç

memektedir. Taraflar yönünden de bu işbirliği 7 gönüllü bir şekilde 

olmakta ve taraflar istedikleri anda işbirliğ~nden çekilebilme hak

kına sahip olabilmektedirler. Bu özelliği nedeniyle, gönüllü gelir

ler politikası uygulamaları uzun ömürlü olamamakta~ır. 

Gönüllü bir gelirler politikasını uygulamak için, işbirliği 

çağrısının genellikle hükümetlerden geldiği. görülmekte ve bazl. ör-

(23'ün devamı) lamada hükümetler, aşırı parasal ücret artışlarının, 
fiyatlar üzerinde enflasyonist etkiler yaratacağınl. vurgulayarak, 
işverenleri, ücret kısıtlamasına teşvik etmektedirler. Ancak böy~ 
le bir uygulamanı~, başlangıç olarak kabul edilmesine-karşılık,· 
bir gelirler politikası o;arak tanımlanamayacağı ileri sürül- . 
mektedir. "Tarafsız Uzman·Raporları" şeklindeki uygulamada ise;. 
hükümetler pazarlık halindeki taraflara, ·güvenilir bilgi vere
bilmek için tarafsız uzmanlara görev vermektedir. Uzmanların uy
gulamaya dönük bir çalışmaları olmamakta ve sadece tarafları~ 
bilgi düzeyini artırmaya çalıştıkları görülmektedir. Bak. Ntl$ 
ELVANDER; "Collective Bargaining and Incomes Policy"in the 
Nardie Countries~ A Comparative Analysis", British journal of 
Industrial Relations, 1974, Vol. XII, No. 3, s. 418. 
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neklerde olduğu gibi de, işbirliğini belirleyen anlaşmalar yapılmak

tadır. İngiltere'de 1964'deki "Niyet Deklerasyonl:l" (Declaration of 

Intent) ve 1974'deki "Sosyal Anlaşma" (Social Contract) ile,1968'de 

Türkiye'deki ''Sosyal Anlaşma", bu konuda örnekler olmaktadır. 

Gönüllü gelix'ler politikası uygulamasını gerçekleştirmek için 

genellikle komisyonlar, kurullar ve konseyıerin oluşturulduğu gö

rülmektedir. İngiltereide "Milli Gelirler Komisyonu" (NIC) ile 

"Milli Fiyatlar ve Gelirler Kurulu" (N.BPI), Norveç'te "Temas Komi"'~ 

tesi" (Contact Comrnitte), Danimarka'da ~Ekonomik Konsey" (Economic Co

uncil.)) sayılabilmektedir. Belirtilen ,kurullarda İngiltere'de oldu ... 

ğu gibi hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı görül

mektedir. Norveç'teki Temas Komitesi'nin başkanlığını, başbakanın 

yaptığı ve kabinedeki ekonomi ile ilgili konulardaki bakanlarla, 

işçi ve işveren temsilcileri ile çiftçi ve balıkçı temsilcilerinin 

yer aldığı bilinnektedir. Danimarka'da Ekonomik Konsey'e hükümet, 

işveren ve işçiler adına karar alma yetkisinin tanındığı ve üyele-

rin de işçi, işveren ve tarım kuruluşları temsilcileri ile, bazı 

devlet kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu görülmüştür. Konse~ 

yin çalışmalarla ilgili özelliğinin de; "Üç Akıllı Adam" (The Three 

Wiseman) olarak adlandırılan uzmanların, yılda bir defa ekonomik 

durumla ilgili mlarak hazırladıkları raporlar olduğu anlaşılmakta-

dır. 

Bu kuruluşların amacı genellikle taraflara bilgi vermek, tav

siyelerde bulu.tllnak ve kamu oyunu etkilemektir. Genel bir değerleme· 

yapıldığında da; gönüllü gelirler politikası uygulaması kanuni ve 

mecburi bir özelliğe sahip olmadığından, işçi ve işveren kesimleri~ 

nin hükümetle işbirliğine katılmaları ve alınan kararlara uymaları 

çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle tarafların -genellikle 

de işçi kesiminin- işbirliğini uzun süre devam ettirmediği görül

müştür. 
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B. KANUNİ POLİTİKALAR 

"Kuvvetli 11 politikalar o:.arak da bilinen kanuni gelirler 

politikası, kural olarak devletin emredici (zorunlu) müdahaleleri

ni kapsamakta, yasakl~~alar ve cezalandırmalar getirmektedir. Gö

nüllü uygulamadaki tembih, ihtar ve temenni şeklindeki düzenleme-

, leri~ yerini, burada ilişkilerin dondurulması veya ilişkilerin du

raklaması (ilişkilere ara verilmesi) almakt~dır. Kanuni gelirler 

politikası şamlindeki devlet müdahaleleri ile, uygulanan politika

nın kapsamına göre? bütün faktör gelirlerinin ve özellikle ücret ve 

fiyat artışlarının kontl."olu yapılarak, piyasa güçleri etkilenmek 

istenmektedir. 

Hükümetlerin, kuralları belirlenmiş bir gelirler politikası 

olmadığı dönemlerde gelir dağılımı, ücret ve fiyat politikaları, is~ 

tihdam ve işsizlik gibi gelirler politikasını yakından ilgilendi~

ren konulara eğildikleri bilinmektedir. Ancak bu ilginin derecesi 

ya da önceliği 1 farklı olmaktadır. Bu ilgi kanuni gelirler politi

kası uygulamasına geçildiğinde, belirlenen konularda doğrudan müda~: 

hale şeklinde ortaya çıkmaktadır. Daha başka bir deyişle 1g,ı3lirler 

politikası kapsamına g.;tren konuların doğr..ıdan doğruya ve hızlı bir 

şekilde çözümü istendiğinde, hükümetlerin kanuni politikalar uygu

lamasına geçtiği görülmektedir. 

1948 yılında gönüllü gelirler politikası uygulamasına başlayan 

İngiltere, gelirler wolitikasına etkinlik kazandırmak ve en kısa 

zamanda doğrudan doğruya sonuca ulaşabilmek için, 1966 yılında "Fi

yatlar ve Gelirler Kanunu•nu (Price and Ineames Act) kabul etmiş

tir. "İstisna1 nedenler olmadıkça da, 6 ay süreyle fiyat ve ücret 

artışlarına izin verilmemesi" kararlaştırılmıştır. Uygulama da, 

1967-1968 yılındaki kısa bir gevşeme dışında, benzer şekilde 1974 

yılına kadar devam etmiştir. Kanunun kabulünden sonra tarafların 

• 
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rrThhlli Fiyatlar ve Gelirler Kurulu" (NBPI) ile ilişkileri gönüllü 

olmaktan çıkarak, mecbur! bir nitelik almış ve tarafların kurula 

bilgi vermeleri zorunlu olmuştur. Aynı za~anda ihtiyaçların duru

muna göre, çalışmaları yönlendirebilmek amacıyla, hükümete emrede

bilme hakkı verilmiştir. 

İngiltere'de kanuni gelirler politikası uygulaması ile görülen 

bir başka değişiklik de, gönüllü gelirler politikası dönemin<ieki ••&t-

ken Uyarı Sistemi" (Early warning System) ile ilgilidir. 1965 yı

lında hükümetg süpriz derecede ücret ve fiyat artışlarıyla karşılaş

mamak içinp taraflardan "Talep edilen artışlar, eğer geçinme indek

sini ciddi bir şekilde etkileyecekse, bunu önceden haber vermeleri" 

ni istemiştir. Başka bir deyişle, tarafların hükümeti önceden uyar

masını beklemiştir. Ancak etkili olmayan ~u uygulama,kanunt gelirler 

politikası ilefgönüllü olmaktan çıkarılarak, taraflara yedi gün i

çinde hükümete haber verme mecburiyeti yüklenmiştir. Kanün ayrıca 4 

ay süreyle bütün toplantıları ertelemiş ve ertelernelere uyulmaması 

halinde de, para cezaları getirmiştir. Tek işverenler ve işçiler 

için 100 ile 500 Sterlin arasında bir ceza getirilirken, sendikalar 

için bir sınır söz konusu olmamıştır (24). Daha sonra görüleceği gi+. 

bi, bu dönemde önce 1966 yılında ücret ve fiyatların dondurulmasına, 

1967' de şiddetli kı sı tlamalara 9 1967-19f$8' de gevşe mer•, 1968-1970 

de tekrar yeniden kısıtlamalara, 1972-1974 yılları arasında da. Uç 

sa~pa halinde, dondurmalara gidilmiştir (25). 

Gönüllü gelirler politikası gereğince alınan kararlara, taraf

ların uymaması nedeniyle, hükümetin çıkardığı bir kanunla "Genel 

(24) BURDjALOV; A.g.e., s. 196. 
(25) BRITTAN-LILLEY~ A.g.e., s. 154. 
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Çözünı"e (Totality Solution) karar verdiği bir diğer ülke de, Da.ni

marka'dır. Danimarka'da 1963 yılında çıkarılan bir kanunla, iki yıl 

süreyle bütün ekonomik faaliyetlerin dondurulması kararlaştırılmış

tır. Genel Çözüm'le fiyatlar dondurulurken, k~r ve temettüler aa

bitleştirilmiş ~e çiftçilere yapılan y~rdlmla~ın eski düzeylerini 

korumaları öngörülmüştür (26)• 

Kanuni gelirler politikası uygulamasının bir başka çeşidi de, 

gelirlerle ilgili olarak hükümetlerin aldıkları tek tarafl:ı. ka~ar

lardır. 15 .Agustos 197l•de A•B.D•'de Başkan Nixon'ın "İktisad1 is
tikrar Programıt'·nı yürürlüğe koymasıyla, fiyat ve gelirler üzerift'

de bağlayıcı kararların alındığı bilinmektedir. Burada "Başlıca tü

ketim mallarının fiyatlarının, belirli ölçüler içinde dondurulması" 

söz konusudur. J3u uygulamada işverenlerden ve Sendikalar Birli~i'n

den de, destek sağladığı görülmüştür (27). 

Kanuni gelirler politikasının uygulanmasında, politikanın ba

şarısı için, teorik olarak hükümetlerin ellerindeki bütün müdahale 

araçlarını kullanacağı düşünülebilir. Uygulamada ise hükümetlerin 

aşırılığa kaçmaktan sakındıkları ve özellikle ücretlerle ilgili ka

rarların alınmasında, bu kararlarla ilgili olarak ekonomik ve sosyal 

dengenin kurulmasını amaçladıkları görülmektedir. 

(26) ELVANDER; A.g.m., s. 8. 
(27) Kanuni gelirler politikası uygulanmasında, bir başka yol da, 

"İstikrar Anlaşmaları"dır. Genellikle gelirler politikası uygu
lamasının, en arzulanan şeklinin bu olduğu ileri sürülmekte
dir. İstikrar anlaşmaları ile, fiyat düzeyinin istikrara kavuş
turulması amaçlanmakta ve devletin de aktif görev almasıyla; 
sendikalar ve işverenlerle birlikte, bütün sosyal grupları kap
sayan bir genel çözüme ulaşılacağı ileri sürülmektedir. Bak. 
A.g.m .. , s. 419. 
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Kanuni gelirler politikası uygulama.larının en katı, şekli, daha 

önce İngiltere, A.B.D. v,§ Daniflarka örneğinde görüldüğü gibi, belli 

sürelerle ücret ve fiyatların dondurulması şeklindedir. Ancak bu uy

gulamaların geçici olması ve uzun süre devam etmemesi arzulanır. Bu 

çeşit uygulamaların, genellikle olaganüstü dönemler için gerekli ol

duğu ve en kısa zamanda son bulması istenir• 

Görüldüğü gibi, ücret ve fiyat dondurmalarının, ekonomik meka

nizma için bir a~aç olarak kabullenilmediği ortaya çıkmaktadır. 

Kanuni gelirler politikası uygulamasının en etkin yolu, doğruT 

dan hükümet gücüne dayanarak yapılan uygulamalardır. Bilindiği gibi 

bir ekonomide, en büyük işveren devlettir. Devlet, kamu kesiminde 

ücretlere sınırlamalar getirerek gelirler politikasını etkilerken, 

bu davranışıyla özel sektördeki ücret artışları için de, bir örnek 

yaratabilmektedir. Ayrıca hükümetlerin özel sektöre yardımlarda bu

lunarak, onların da gelirler politikasına ~ymalarını sağlayıcı çaba

lar içine girebilmesi mümkün olabilmektedir. 

Genel bir değerleme yapıldığında; hüklli~etlerin, 1948-1960 yıl

ları arasında İngiltere Örneği'nde olduğu gibi, başlangıçta genel~

likle gönüllü bir politika ile işe başladığı, daha sonra kanuni po

litikalara geçtiği görülmektedir. 

Gelirler politikasının seçimi konusunda, hükümetleri etkileyen 

birçok etken varılır. Örnek olarak;. ihtiyaçların çeşitleri t hükümet

lerin kendi programları, kamu otu karşısındaki güçleri ve karşılaşı

lan ekonomik sorunun yapısı belirtilebilir. Bu etkeniere bağl~ ola

rak da, hükümetlerin tercihlerinin etkileneceğinde şüphe yoktur. 

Hükümetlerin tercihleri yanında, ülkelerin ekonomik, sosyal ve 

siyas1 koşullarının veya aynı ülkede çeşitli dönemlerdeki gelişme

lerin, çok farklı gelirler }Olitikası uyg~lamalarına yol açabildiği 

de belirtilmelidir. 

- -----------
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IV. GELİ~LER POLİTİKASI~A YAPILAN ITİRAZLAR 

Gelir]. er politikasına gerek teoride 9 ğerekse uygulamada, 

karşJ.laşılan güçlükler ve elde edilen sonuçlar yönünden, aşa?;ıd.aki 

itirazlarJ.n yapıldıgı görülmektedir (28). 

1. SERBEST PİYASA MEKANİZmASINA ENGEL OIJ'·7AK 

Bilindiği gibi işçiler, emeğin fiyatJ. olarak gelir bö

lüşümünden ücret adı altında bir pay almaktadırlar. Yine aynı şe

kilde diğer faktör sahipleri de, üretimden çeşitli isimler altında 

faktör paylarını elde etmektedirler. Fiyat mekanizması yolu ile iş

leyen bu süreç içinde de işçiler ve işverenler, işgücünün daha et

kili kaynak dağılımını ve kullanımını gerçekleştirme çabası içinde 

olmaktadırlar. 

Bunun aksine hareket edilerek, pazar güçlerine engel olunduğun~ 

da; işgücünün etkin bir şekilde kullanılması mt~kün olmayacaktır. 

Çünkü gelirler politikası ile, ücretlerin ve fiyatların kontrolü ve

ya dondurulması saglanacaktır. Bu du~lda nisbi faktör fiyatlarının, 

ekonominin koşullarının gerektirdiği şekilde oluşması engellenecek- . 

tir. Aynı zamanda, ekonominin işleyişi bozulacağından, ekonomide 

büyük zararıarar ve yanlış yönde kaynak dağılımına yol açılacağı gö~. 

rüşü ileri sürülmektedir. 

Buna neden olarak da; hükümetlerin ve işveren kuruluşlarının, 

sendikaların desteğini sağlayabilmek amacıyla, bazı çabalarda bu

lunmaları gösterilmektedir. Bu çabalar sonucu, serbest piyasa eko

nomisinin kurallarının tek taraflı olarak işletileceği belirtilmek-

(28) Bu konuda bak. APPLETON; A.g.e., s. 131-132. 
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tedir. Bu durumda serbest piyasa ekonomisinin kuralları işçiler yö

nünden işletilmezken, bu işletilmeyen kurallar1n yeri~i alacak ye

ni mekanizmalar getirilmektedir. Çünkü hükümet ve işverenlerce döğ-· 

rudan doğruya belirlenecek ücret, fiyat ve kirala..t'la., birlikt&,f'iyat 

ve kira kontrolleri ve diğer müdahaleler hep tek taraflı olarak ge

tirilen müdahaleler olacaktır. Bu müdahalelerin aynı zamanda, iş

si~liği arttırdığı gözden uzak tutulmamalıdır (29). 

Gelirler politikasının, pazar güçlerine engel olduğu itirazı 

kabullenilmemektedir. Görüldüğü gibi itirazın esasını, tam rekabet 

teorisinin, geçerli olduğu varsayımı oluşturmaktadır. Oysa, ücret

ler çoğu zaman tam rekabet varsayımıarına ters düşen durumlarda be-· 

lirlenmekte ve çok farklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bilindi

ği gibi sendikalar, günümüzde ücretleri belirleyen monopolcu gö9-

ler olmakta ve bu amaçla da monopel güçlerini kullanmaktadırlar. 

Yine ücret farklılıklarının, çeşitli nedenlerle, ekonomik ger

çekleri yansıtmayan bir şekil:_de ortaya çıktığı bilinmektedir. Bun

lardan başka, belirlenen ücretlerde talebin rolünün olup olmadığı 

da tartışmalıdır. Yine, talep tarafından belirlenmiş ücretlerin, 

değişme oranlarını gösteren istatistiki bilgiler de bulunmamaktadır 

( 30). 

Ayrıca gelirler politikasının; pazar güçlerini toptan reddet

mekten çok,faktör gelirlerine, toplum yararına sınırlamalar getir

diği ve bundan işçilerle birlikte, toplumun da yarar gördüğü söylen

mektedir. 

(29) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 67. 
(30) APPLETON; A.g.e., s. 132. 
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2. TOPLU PAZARLIK DÜZENİNE SINI~LA!Ut"A'R GETİRMEK 

Sendikacılık hareketinin tarihi gelişimi incelendiğinde, 

genel olarak gelirler politikasırl.a karşı olduğu görülür. Bunun ne..;, 

deni, bu konudaki politik paradoksun, ekonomik paradokstan daha 

fazla önem kaza.n.ınasıdır. Enflasyonun ve işsizliğin bütün sorumlulu

ğu genellikle sendikaların gücüne bağlanmJ.ş ve gglirler ve gelirler 

politikası aracılığı ile! bu gücün sınırlandırılmas:ı. istenmiştir. 

Bu çabalardaki devamlı israrın, sendikaların tavrını sertleştirdiği 

belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak,artan bir şekil~e daha çok sa~ 

yıda insanın, sendikaların çatısı altında toplandığı ileri sürülmüş

tür (31). 

Sendikaların 9 özelliJ.\le kuvvetli bir gelirler politikasına kar

şı,şiddetli çekilde tepki gösterdiği görülmektedir. İngiltere'de ol

duğu gibi, kuvvetli bir gelirler politikası uygulamasının, sendika

ların ve işçilerin hürriyetlerine kısıtlamalar getireceği korkusu 

herzaman geçerli olmuştur. Burdj·alov, gelirler poli tikası.nın uygu

lanan kapsamının; ekonomik yönden güçlü sınıfların, ekonomik, sos

yal ve politik ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ileri sür

mektedir (32). 

Ancak bu görüşe karşı olanlar, toplu sözleşme düzeninin, di~er 

sosyal kurumlardan farklı bir kutsallığının olmadığını ileri sür

mektedirler. Aynı zamanda da, milli ekonominin gerçeklerinden uzak 

bir toplu sözleşme düzeninin, emek-sermaye ilişkilerini sertleştire~ 

ceğini ve enflasyonist ücret ödemelerine yol açaca~ını savunmakta

dırlar. 

(31) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 67. 
(32) BURDjALOV; A.g.e., s. 240. ' 
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Belirtilen nedenlerle, gelirler politikasının, toplu sözleşme 

düzenine bazı sınırlamalar getirmesinin zorunlu olduğu ileri sürül

·mektedir. Özellikle gönüllü gelirler politikası uygulamasında, bu 

durumun sendikalarca hoşgörü ile karşılandığı görülmektedir • 

.3. ENFLASYONLA YAPILAN r~ÜCADELEYİ GECİKTİRMEK 

Gelirler politikası tedbirlerinin, enflasyonun asıl kay

naklarına inmeyerek, yüzeyde çözümler aradığı ve bu nedenle, göz 

boyayıcı tedbirler olduğu ileri sürülmektedir. Enflasyonun asıl kay

nağının genellikle harcama fazlalığı olduğu ve alınacak tedbirle-

rin, hükümetin para ve maliye politikaları ile ilgili olduğu belir- -

tilir. Bu nedenle de, harcamaları kısıci t-edbirler alınmadığı süre-

ce, gelirler politikası. ile ilgili "hiçbir tedbirin, etkili olamıya

cağı söylenmektedir (33). 

:Bu itirazlara ek olarak,kurumlar ve davranışlar değişmedikçe; 

sürekli ve tama yakın bir istihdam düzeyinin, sürekli fiyat artışla

rına yol açacağı belirtilmektedir. Tama yakın bir istihdamla, fiyat 

istikrarını birarada yürütmenin tek yolunun ise; parasal gelir ar

tışlarının kontrolü olduğu ileri sürülmektedir.A.ncak .bu yolun kolay 

olmadığı ve bunu engelleyen çok sayıda güçlüklerin ve çok sayıda 

güçlü çıkar gruplarının olduğu bilinmektedir. 

Gelirler politikasının, enflasyonla mücadeleyi geciktirdiği 

iddiasına karşılık, birçok iktisatçı da, "En iyi bilinen alterna

tif ·~-· enflasyon programının, ücret ve fiyat kontrollerini kapsa-

• 
(33) EJVffiE GÖNENSAY; "Dünyada Fiyat ve Gelirler Politikası, Enflasyon 

ve Türk;i.ye 11 g F~;rat Kontrolü ve Türkiye'deki Uygy.l:aması, İkti
sadi Araştırmalar Vakfı 9 İstanbulp 1974, s. 13. 
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yan, gelirler politikası sistemi olduğu"nu ileri sürmektedir (34). 

Zaim de, "Gelirler politikasını beğenmesek ve küçümsesek de, ser

best piyasa meka.nizması geçinme indekslerinde istikrarı ve sosyal 

yönden arzulanabilecek bir düşük işsizlik seviyesini sağlıyamamak

tadır. Hiçbir ülkede de 9 bu konuya ilişkin olumlu bir örnek vermek 

mümkün değildir" de:ııektedir ( 35J. 

4. UYGULM:!ADA KARŞitAŞILAN GÜÇLÜKLER 

İkinci Bölümde 11 Sendikalar Açısından Gelirler Politika

_sının Uygulama Yöntemleri" açıklanırken de görüleceği gibi; uygu

lamada bürokratik güçlüklerden başlıyarak, çeşitli güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Ayrıca, ulaşılan sonuçların; bütün sosyal grup

ları tatmin etmediği ve bazı sosyal grupların da düşmanlıklarının 

tahrik edildiği görülmektedir. Bu nedenle gelirler politikası bazı 

yazarlarca, kati olmayan bir "safsata" (fallacy) ya da bir "çıkmaz" 

(dilemma) olarak ileri sürülmüştür. 

Bu nedenle bazıları, gelirler politikasının aslında hiçbir çö

züm getirmeyeceği görüşünden hareketle? bunun bir safsata (fallacy) 

olduğunu söylemektedir. Diğerleri ise karşıt çıkar gruplarının hep

sini memnun etmenin ve enflasyonu dizginlemenin aynı zamanda müm

kün olmayacağı görüşiliıden hareketle,gelirler politikas~nın bir "çı~

maz" (d·i:temma) olduğunu belirtmektedir (36). 

(34) Samuel A,MOTILEY; Inflation and UnemEloYffient ., Second Edition, 
Illinois~ 1979, s. 149· 

(35) Z!İM; A.g,e., s. 7. 
(36) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 450. 
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Gelirler politikası ile ilgili güçlükler, daha çök ge1irler 

politikasının etkisiz ve şüpheli sonuçlarından kaynaklanmaktadır. 

Appleton, gelirler politikasını tartışanların "Çok önemsiz sonuç

lar için, çok büyük güçlüklerin olduğunu ileri sürdüklerini" belir=lf

mektedir (37). 

Uygulamaya dönük olarak yapılan itirazlara rağmen, gelirler po

litikasının ge~:"çekleştirmek istediği ekonomik ve sosyal amaçların, 

bu itirazlardan daha önemli olduğu görülür. "Gelirler Politikasi İle 

İlgili Ülke Uygulamaları" kısmında görüleceği gibi, ülkelerin özel 

durı..unlarına göre, bu itrrazların da önemini yi tirebileceği- ·~ söyle

nebilir. 

5~ İTİRAZLARIN DEGERLENDİRİLMESİ • 

Gelirler politikasına karşı 9 çeçi tl i_ i tirazıarın yapıldı~:-. 

ğı bir gerçektir. Bu itirazların bir çoğunda da, gerçeklik payı ol

duğunda şüphe yoktur. Daha sonra ülke uygulamaları incelenirken gö

rüleceği gibi~ gelirler politikasının sonuçları itibariyle, enflas~ 

yonu tamamen önleyemediği doğrudur. 

Bununla birlikte, gelirler politikası ile; sendikaların gücü

ne sınırlamalar getirildiği açıktır. Bunun sonucu olarak da, uzun 

dönemde işsizlik oranları düşürülebilir. Delaylı bir şekilde de, 

istikrarlı bir para politikasının uygulanması sağlanabilir. Çünkü 

gelirler politikası ile, sendikaların pazar güçleri sınırlanarak 

nisbi ücret degişmelerine karşı dirençleri azaltılabilir.(38). 

(37) APPLETON; A.g.e., s. 132. 
(38) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 66. 
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;Daha önce uygulanan politikaların, sorunlar karşısındaki başa

rısızlıkları da; gelirler politikasını .. bugün için alternatifsiz kıl

maktadır. Gelirler politikasına alternatif olarak ileri sürülen, 

iki politika vardır. Bu iki alternatif politika da, gelirler poli

tikası uygulamasından vazgeçememektedir. Biri nsasyalist .Alterna

tif11tir ki, bunuıı için sosyal ve ekonomik yapının, sosyalist bir 

yönde değiştirilmesinin gerekli olduğu belirtilir. Ancak serbest 

piyasa ekonomisi tercihi yapıldığı sürece, bu altarnatif geçersiz

dir. İkinci alternatif olan "Demokratik Alternatif" ise; sosyal ya

pıda demokratikleşme h:::lreketinin yerine getirilmesi, kamu sektörü

nün genişlemesi 9 monopolcü kapitalizimin ekonomik ve politik haki

miyetinin etkili bir ş~kilde sınırlandırılması ve çalışan sınıfla

rın ekonominin yönetimine katılmasının zorunlu olduğunu vurgulamak

tadır (39). Görüleceği gibi de, "Demokratik Alternatif11 olarak ile

ri sürülen görüş ·te,ge1:irler politikasının yönlendirilmesinden ya

nadır. 

Yapılan çeşitli itirazlara rağmen de, gelirler politikasının 

gerçekleştirmek istediği ekonomik ve sosyal amaçların, bu itiraz

lardan daha önemli olduğu belirtilir. liGelirler Politikası İle İl

gili Ülke Uygulamaları" karşısında görüleceği gibi de~ ülkelerin 

özel dur~mlarına göre, bu itirazların önemini yitireceği söylenebi

lir. ·Ayrıca da, gelirler politikasına karşı yapılan itirazların bü

yük bir bölümü~ün, uygulama sırasında sağlanacak esnekliklerle gi

derilmesi mümkün görülmektedir. 

(39) B'JRDjALOV; A.g.e., s. 240-241. 
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K I S I M II 

GELİRLER POLİTİKASI İLE İLGİLİ u~KE UYGULAMALARI 

I. KAPİTALİST ÜLKELERDE GELİRLER POLİTİKASI UYGULAMALARI 

Gelirler politikası ile ilgili ülke uygu.lamalarınl., "Kapita

list Ülkelerden ve "Merkezi Planlı Ülkelerde" olmak üzere iki gruba. 

ayırarak inceleyeceğiz. 

Birinci grupta İngiltere, Kuzey Avrupa Ülkeleri -İsveç, Norveç, 

Danimarka- ve A.B.D. ele alınacak, İkinci grupta da Sovyetler Eir

liği ile ilgi~bilgiler verilecektir. 

1. İNGİL~ERE'DE GELİRLER POLİTİKASI 

A. İNGİLTERE'DE GELİRLER POLİTİKASI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

İngiltere,İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik po

litika yönünden başarılı gözükm~zken, gelirler politikası yönünden 

uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekebilen bir özellik kazan~ 

mıştır. Gelirler politikası uygulayan hiçbir ülke sayıca, kapaamca 
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ve bu politikaları gelir- t irriı.e yönünden ingiltere' nin başarısına u

laş.arnam+§:t::r:r. 

İngiltere'de iktidarda bulunan bütün siyasi partilerin gönüllü 

(voluntary), kanuni (statutory) ve mecburi (compulsory) gelirler po

litikası türleri ile, 1948 yılından beri uygulamalarını sürdürdük

leri görülmektedir (40). İngiltere'de -gelirler politikasına karşı 

olan bazı hükümetler de dahil olmat üz ere- bütün hükür.aetler, genel ... 

likle ya pazar güçleri dışında bir çeşit kısıtlamaları amaçlamışl.a.r, 

ya da daha ileri gidere~ gelirler politikası uygulamalarını gerçek

leştirmişlerdir. 

Aşağıdaki tabloda 1948-1976 yılları arasında uygulanan ve ha- . 

len de uygulanmakta olan, İngiliz Gelirler Politikası 9 nın kuramsal 

yapısının özeti görülmektedir• Tablod~ görüldüğü gibi,uygula.nan po

litikalarda birçok farklılıklar olmasına rağmen, bazı ortak özellik

ler de bulunmaktadır. Bu ortak özellikler şunlardır (41): 

a. Genellikle hükümetler her zaman, sendikalarla (TUC) açık bir 

şekilde anlaşmayı amaçlamışlardır. Ancak bunun iki gerçek istisnasi 

olmuştur. Bunlar 11 Selwyn-Lloyd Ücret Duraklaması (Pay Pause)" ile, 

1966 Temmuz'unda "Wilson'un Ücret Doldurması"dır • .Bu iki alayda an"":' 

laşma sağlanmasının nedeni, gelir kısıtlamaları olmuştur. Çünkü g~ 
··.•. 

lir kısıtlamaları ile ilgili olarak banka karşılık oranları ve vergi · 

değişiklikleri, hazırlanan tedbirler paketinin bir bölümünü oluştur" 

(40) İngiltere'de gelirler politikası ile ilgili olarak yapılan ~
nemli ilginç teşebbüs, ücret düzenlemeleri şeklinde 1348-1349 
yılında ortaya çıkan "Büyük Veba Salgını'ndan sonra olmuştur. 
Nüfusun üçte bitioranında. bir bölümünü yok eden bu salgın ao
nucu,reel ve parasal ücretlerde bir dalgalanma görUlUnce bu yo• 
la gidilmiştir. 1351 yılında III.Edvard döneminde uygulanan . 
"İşçiler Kanunu" en yüksek ücretlerin belirlenmesi ile ilt$ili 
ilk kanun olmamakla birlikte, belirtilmesi gereken en ~nemli te-
şebbüstür. Bak. BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 78. 

(41) A.g.e., s. 152-153. 
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Tablo: 1 1948-1976 Yılları Arasında İngiliz Gelirler Politik.aaJ.'nuı: 

Kurumsal Yap~sı.nın Özeti 

DÖNEM İSİM POLİTİKA T-ÜRÜ 'TUC'UN İŞBİRLİGİ 

bat 1948 Cripps

Ekim 50 TUC 

sı 

(Pay :Pa
use). 

isan 1962 Aydın
im 64 latıcı 

Rehber
lik(Gu

ralıkl964 

emmuz66 

idilig 
ight) 

eyan ı 
(State
ent of 

Intent) 

ı i ... 
ı:, "·' ,, 

·ı •.• 

isan 1968 jenkins: 
iran70 Yenile-

-uc::ı.~ nen Kı-

-OUak 73 

sıtla

ma lar 

I.Dev
re Don
durma 

İşçi 
kümeti 

Muhafa
zakar 

Muhafa~ 

zak ar 

İşçi 
Hüküme
ti 

önülli:i.Fakat 
maliyetler be
lirlenen oran
ların üstüne 
çıktığında, üc
ret artışla 
müsade edilme~ 
m ektedir. 

Gönüllü.Fakat 
devlet sektö
ründe emredi
cıi.dir .. 

Gönüllü 

Gönüllü 

İşçi Kanuni 
Hüküme-
ti 

İşçi Kanuni 
Hüküme-
ti 

İşçi Kanuni 
Hüküme-
ti 

İşçi Kanuni 
Hüküme-
ti 

Mub.afa..., Kanuni 
zakar 

II.Dev- Muhafa- Kanuni 

-Ekim 73 
re zakar 

III.Dev- Muhafa- Kanuni 
re zakar 

1974 İşçi Gönüllü 

ğustos 

975 
emmuz76 

6 

Hüküme-
ti 

· İşçi 
Hüküme
t,:! 

İşçi 
Hüküm e

. ti 

Mecburi 
(Kanuni 
değil) 

:Evet 

Hayır 

Hayır. "Milli 
Gelirler Ko
misyonu(NIC) 
ile işbirli
ği yapmayı 

reddetti. 

Evet 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Gönülsüz Rıza 

Gönülsüz Rıza 

Gönülsüz Rıza 

Evet 

Evet 

LER 

Yok 

Yok 

"Milli 
Gelirler 
.................. yo-
nu"(NIC) 

Fiyatlar 
ve Milli 
Gelirlaf 

u 
(NBPI) 

(N~I) 
hafaza 
dildi· 

(NBPI) 
hataza 
dildi-

(NBPI) 
.hafaza 
dildi. 

(NBPI)Mlİ-. ı 

hafaza 
dildi. 

Ödem~ 
rulu Fi 
yat Ko
misyonu 

Ödeme 
rulu Fi 
yat Ko
misyonu 

Yok 

Yok 

Samuel BRITTAN-Peter LILLEY; The Delusion of I.ncomes Policy:., 

Maurice Tem:ple Smith Ltd-, London, 1977, s. 154, Tablo: 6 
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dugu için gizlilik taşımaktadır. Her iki durumda da (TUC) belirle

nen politikayı desteklernemekle birlikte, bu politikanın uygulanma

sını isteyen kamuoyu ile ça.tışmamak için, istemeyerek işbirliğini 

arzular gözükmüştür. 

b.İkinci ortak özellik, (TUC)'la işbirliğini sağlamak için, hü

kümetin başarılı ya da başarısız yaptığı çabalar olmaktadır. (TUC) • 

ın ücretlerin kısıtlaması konusunda destek sağlaması karşılığında, 

fiyatların da her alanda hemen hemen sabit tutulması taahhüt edil

miştir. Ancak fiyatlar yükselmekte devam etmiştir. Bunun üzerine 

1948 yılında karşılıklı olarak, yeni taleplerde bulunulmuştur (42). 

c. İkinci Dünya Savaşından beri İngiltere'de uygulanan gelirler 

politikasının hepsinde ortak olan üçüncü özellik ise; gelirler po

litikası tedbirleri aracılığıyla,Sterlin'in değer kaybının önlenme

sinin amaçlanmasıdır. Bu konudaki tek istisna, 11Heath'ın Gelirler 

Politikası "dır.:Efu ··.dönemde gelirler politikası uygulanmasının nede

ninin, Sterlin'in değer kaybından çok, danili panik olduğu söylene

bilir. 

ç. Harp sonra.aı gelirler politikasının sonuhcu ortak özelli~i, 

bu politikaların başlangıçta ilgi ile karşılanıp, daha sonra halkın 

(42) Şubat 1848 yılında Genel Meclisinin,aşağıdaki taleplerde bulun
duğu görülmektedir. a-Sübyansiyonlar devam edecek,b-Fiyat kont
rolleri şiddetli bir şekilde uygulanaaak, ka.r ve temettüler lfl.
sıtlanacak,c-Standartın altında olan ücretler kıaıtlanmayacak, 
d-Verimlilik artışlarına dayanan ücret artışlarına izin verile
cek,e-Ücret farkl~lıklari muhafaza edilecek,f-Toplu pazarlık 
sistemine zarar verilmeyecek. Mr.Heath ve Mr.Wilson'la yapılan 
görüşmelerde de (TUC)'un taleplerinin şu kapsamda genişletildiği 
görülmüştür. Ka.psaml~ bir ekonomik yönetim, vergi poli tika.s~,re'7 
fahın yeniden dağılımı, devlet yardımları, sendikaların kanuni · 
imtiyazlarının genişletilmesi, toprak ve pl~nlama politikaları 
ile bazı endüstrilerin millileştirilmesidir. l3ak. A.g.e.,s.l53· 
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hoşuna gitmeyişidir. En azından toplumun önemli bir kesimi, İngil

tere'de gelirler politikasının yürürneyeceği sonucuna varmıştır. Fi

yatlarJ.n, ücretleri aştığı ve işgücü talebinin kuvvetli olduğu du~; · 

rumlarda yüksek ücret talepleri ile karşılaşılmış ve işçilerle, sen

dikacılar arasında sert çatışmalara yol açılmıştır. !S}4~-1§50.'dti.m.e

minde(~Orıpps Kısıtlamaları" önce (TUC) kongresinde tasdik edilmekle 

birlikte, daha sonra 1950'deki kongrade reddedilmiştir. 

İngiltere'de harpten beri birbirini izleyen geli~ler politika-

sı teşebbüslerinde, oldukça açık ve aşikar bir trend vardır. Bu trend

lere göre; izlenen gelirler politikasının herbiri ücret, fiyat ya 

da her ikisinde birden daha fazla karmaşıklığa neden olmuştur. So

nunda da daha mükemmel bir yönetim mekanizması ve kontrol getirmiş

tir. 

Şimdi, uygulanan politikanın bütününü görmek için İngiliz Gelir

ler Poli tikasJ. 'nın, dönemler i tibariyle incelenmesine geçebiliriz. 

B. DÖNE1:!.ILER İTİ:BAH.İYLE İNGİLTERE' DE GELİRLER POLİTİKASI 

UYGULAMASI 

Hükümet, İkinci Dünya Savaşı sırasJ.nda sendikalara, "Ma

kul ücret taleplerinde bulunma" çağrısı ya?mıştır. Bu çağrının sen

dikalarca benimsenmesi ile; İngiltere'de gelirler politikası uygu

lamasının ilk adımları atılmıştır (43). Dönemler, ya da daha açık 

bir tanırola "Hükümetler" itibariyle, gelişmeler şöyle özetlenebilir: 

a. 1948-1951 İşçi Partisi Hükümeti Dönemi 

1947 yılında geniş ölçüde sert kış ve yakıt sıkıntısından 

doğan ekonomik krizde (TUC), kendisini oluşturan sendikalardan, üc

ret taleplerini makul ölçüde tutmalarını talep etmiştir. Fakat (TUC) 

un bu talebine, sendikalar ilgi göstermemişlerdir. 

--------------------·---~ {43) Bu konuda bak. APPLETON; A.g,e., s. 137-142· (I) Nolu Tablo ile 
buradaki açıklamalar arg,sında görülecek bazı farklılıklar: .kay
nak farklılığından doğmaktadJ.r. 
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Bunun üzerilıe Şubat 1948 tarihinde Hüküuı.et, yeni bir teşebbüs

te bulunmuş fakat sendikalar kendilerine danışılmadığı gerekçesiy-

le hükümete karşı olmuştur. Bunun üzerine Sir Stalford Crips, sen

dikaları bir konferansa davet etmiştir. Sonunda da aşağıda belirti

len koşulların yerine getirileceği tahahhüdü ile; sendikaları, üc

ret taleplerinde makul ölçüde davranmaya ikna etmiştir. Hükümet, 

sendikalara; toplu pazarlık sisteminin devam edeceği, hiçbir işçi

nin geçim seviyesinin altında ücret e.J.a:iyacağı 9 maharet farklılık

larının güvence altına alınacağı ve işgücü kıtlığı çekilen alanlarda, 

daha y~ksek ücret artışlarının kabul edileceği taahhüdijnde bulunmuş-

tur. 

Bir yıllık sonuçların iyi olmasına karşılık, 1948 yılında ya

pılan devalüasyon sonucu fiyatların tekrar yükselrneğe başlaması, ü

yelerin sendikalara karşı küskünlüklerini artırmıştır. Ücretler~n 

makul ölçüde tutulması politikasının, ücretlilerin hayat standardı• 

nı düşürdüğü görülmüştür. Bunun sonucu olarak da, 1950 yılındaki 

(TUC) R:ongresi 'nd~, ücret konusunda.'.:hükümetle işbirliği yapma poli

tikası terkedilmiştir. 

b. 1951-1964 Muhafazakar Parti Hükümeti Dönemi 

Muhafazakar Parti Hükümetinin bu döneminde, önce 1956 yılın

da Maliye Bakanı T:Ir.Macmillan' ın ,1957 yılında Lord···Cohen Başkanlı

ğındaki Meclisin 1958 yılında da Maliye Bakanı Mr.Thorneycraft'ın 

t~Y.~] ~rtı,ları~tn ~~~~t+~a~a~,R~~l~ç~ işcilerin ikna olacağı konu•un- ~ 
···- · .. .'. ·· .. ~ · ..... ~.~ .. -~·~···· .... . ·~ · ......... ·' 

daki çalışma.~aı-inr19. başarısız kaldığı görülmüş,tür. Uygulanan gönül- .• 

lü politika,bu nedenle etkin olamamıştır. 

Bu dönemde gelirler politikası yönünden önemli gelişme olarak, 

1961-1962 yılları arasında Mr.Selwyn Lloyd'un başlattığı "Ücret Du

raklamaları'' (Pay Pause) gösterilir. Lloyd, bütün kamu sektöründe 

ücret ödemelerinin %2.5 oranında sınırlandırılması halinde, bu ora.n:Ln 

..; 
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özel sektör tarafından da emsal alınacağı inancını taşıyordu. Bazı 

başarılı sonuçların elde edilmesi üzerine, gelir artışlarında genel 

hedef olarak %2.5 alınmış, fakat bütün taleplerin aynı şekilde de

ğerlendirilemeyeceğine de karar verilmiştir~ Politikayı başarılı kıl

mak amaciyle, tarafların anlaşmaları halinde; ,ücret taleplerini in

celemek, tarafların anlaşamamaları halinde de; ticret anlaşmalarını 

gözden geçirmek ve kamu görevlilerinin ücretlerini değerıemek için, 

nmilli Gelirler Komisyonu" (National Incomes Coni.mission) kurulmuş

tur. Ancak sendikaların "Milli Gelirler Komisyonu"nu ciddiye almama

ları ve Muhafazakar Hükümetin de komisyonunun başarılı olacağına i

nanmaması nedeni ile, komisyon çalışmalarını sürdürememtştir. 

ç. 1964-1970 İşçi Partisi Hükümeti Dönemi 

Bu dönemle ilgili gelişmeler, şöyle özetlenebilir; 1964 yı-

.lında Mr.George Brown, işçi ve işveren kesimlerinin en üst düzeyde

ki liderlerini, hükümetle işbirliği yapmak için bir "Niyet Dekle

rasyonu" (Decleration of İntent) imzalamaya ikna etmiştir. Taraflar

da verimliliği artırmak, istikrarlı bir.fiyat seviyesini muhafaza 

edebilmek için anlaşmışlardır. Ancak uygulanan gelirler politikası

nın gönüllü olması nedeniyle, anlaşma devam etmemiş ve hükümet de, 

daha sert bir gelirler politikası ı.:ı.ygulamayı kararlaştırmıştır. 

Şubat 1965 de "Milli Fiyatlar ve Gelirler Kurulu" (National 

Board for Prices and Incomes) ku.ru+muştur. Eski sendika liderleri 

de dahil olmak üzere, kurul üyeleri hükümetten bağımsızdır. Hüküme~, 

aşırı derecede olduğuna inandığı bir fiyat artışı ve ücret talebi 

durumunda, kurula başvurabilecek, kurul·da bu talepleri inceleyerek 

sonuca bağlayacaktır. Başlanğıçta halkın, kurulun kararlarını gönül

lü olarak kabul edeceği ümit edilmiştir. Bu gerçekleşmeyince, kurul 

kararları ile ilgili_olarak, daha zorunlu bir elemanın getirilmesi

ne karar verilmiştir. 
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'• 

Nisan l965'de Mr.Brown':ı.n isteği doğr..:ı.ltusunda, ücret art1:şla-· 

r:ı. iç:i.n%3;_%3.5 oranında bir norm geliştirilmi~ti.r. Ancak, verimli

likte doğrudan artışlat; olduğunda, insangücü dağılımıl'l.da değ~§:iklik 

ihti;raci belirdiğinde, mevc~:t ücretl~r yaşama düzeyinin altına ~\iş-· 
··:. .'·. .ı .... , . ,: . 

,.-.t:U.ğunde,ücretlerin benzer işlerdekilerin çok altında bulund~ğı,ı ·za-

manlarda, bu normun üzerinde ücret artışı taleplerine izin verile

cektir •. Daha yüksek fi;y.at taleplerine de; geFçek ücret artışla,rı-9-~n 

fiyatları karşılamadığı ,· işgücü ~:ışındaki maliyetl~rde ~Ç;ıçı.n:ı,;lmaz ar.ı;.. 
' . . ' it;\. 

tışlar olduğup teşebbüslerin ye~erli sermaye .artırma gücüne. aall~:~ 

bulunmadığı zamanlarda karşı çıkilmata~aktır. 
:, .... 

Kasım 19()5' de Hükümet, ücretler ve fiyatlar yönünden'"sürp,riz 

13.rtışlarla karşılarşmamak için, "Erk~-B-lJyarı Sistemi•ni (~rly War- · 

~inğ ~tetem):.· gerekli görmüştür. Buna '~öre:, eğer Q,~şünül~ fiyat ve 

üsret artışları, geçinme indeksini ciddi şekilde etkil.'eyecekse, ön

ceden hükümete haber verilecektir. Ay~ı şekilde (TUC)'da üye sendi

kaiardan ücret taleple'.rini bildirmele.rini. ;isteyerek, ~endi ''Erk~n 

Uyar:ı Sistemi"ni organize etmiştir. :Bu sistem gevşek gönüllü bir 
. ·~1· ' ' . . ' . . ' 

sistem Q+duğu için de, .. bir etki göstermer.niştir. Sonunda da enfla.s-. 
''·· ,'• 

yonist baskıların ve ödemeı.er dengesi.l'l;~.tl kötüleşmesi neden~yle, İ~~ 
., 

çi Partisi Hükümeti,politikasın:ı. settleştirmeye karar vermiştir: 
' ' 

Temmuz 1966'da "Fiyatlar ve G~lirl~rin DUraklamasl." (Prices ııpn 
!. 1 • ' ., • • • •• 

Inç9m~ Standst.il.l) dönemine geçilm;i,şt.ir~,·.İstisnaj, nederife-r olmadık-
; ·,' ' .·:, ı:~-;: .... .. . . . . ı :. ~ ' . 

çş,: 6 ay ·ısüreyle fiyat yükse)...işleri ve ücret artı.şları! o1may~~~k~ 
t.;ı.r (44). Bu uygulama ile, önce fiyatlar ve gelirlerde bir dur~kla~ 

(44) )fiyat artışlar1.na izin verebilm.~k için istisnalar şunl~~ olu
·yordu: İthalat fiyatlarında artişlar, vergilerde artışlar ve 
mevsimlik nedenlerle maliyetierdeartışlar görülmesi. Ücret ar
tışları için kabullanilen istisnalar da; üretimde gerçek artış
lar olması, terfiler ve katsayı nedeniyle sağlanacak artışlar. 
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ma dönemi gerçekleştirilecek, daha sonraki 6 ay içinde şiddetli bir 

kısıtlama dönemine geçilecektir. 

Ağustos ayında da ilk bilgileri toplamak ve kurallara uymayan

ları cezalandırmak amacıyle, resmi ve kanuni gücü olan "Milli Fiyat

lar ve Gelirler Kurulu" (National Board for Prices and Incomes) ku

rulmuştur. 

Kasım l966'da nMilli Fiyatlar ve Gelirler Kurulu" aracılığıyla, 

şiddetli kısıtlamalar döneminin başlatıldığı görülmektedir. Hükümet, 

şiddetli bir politika uygulamasından yana olduğu için, ücret artış

larında kabullanilen önceki ölçülerde bazı daraltmalara başvuıml

muştur. Sadece önemli ölçüde bir haksızlık söz konusu ·al:duğundtq·.~\ic

rat art~şlarıha ·g~dileoektir~ Sonunda bu.':uygu.lama.Q.ttı;.daha liberal 

bir hale getirilmesine karar verilmiştir. 

Haziran 1967'den sonra, liberal görüşler ağırlık kazanırken, 

sendikalar ücret talepleri üzerindeki politikanın etkileri ile, da

ha az ilgileniyorlarmış gibi görünmüşlerdir. Bu davranışlar, grev

leri çözoek için -gemi işçileri grevinde olduğu gibi- hükümetin, 

kendi koyduğu kuralları görmemezlikten gelmesi sonucuna yol açmış·· 

tır4 

Şubat 1968'& gelindiğinde, İşçi Partisi Hükümeti'nin Gelirler 

Politikası•nın, hızla çöktüğü görülmüştür. Daha önceki normlar ye

rine, genel bir tavan konulmuş ve verimlilik teşvik edilerek geliş• 

tirilmiştir. (NBPI) raporlarıni yayınlaırıaya devam etmekle birlikte, 

bü raporların ekonomiyi rahatsız ettiAi.ve ücret artışlarının hızı~ 

nın kesilmesitide de, etkinliğinin azaldığı ortaya çıkmıştır.· 

1964-1970 İşçi Partisi Hükümeti Dönemi, İngiltere'de Gelirler 

Politikasi konusunda çok söz, fakat çok az f~aliyetin olduğu bir 

d6.tieın oimuştur. Çünkü 1966~67 yıllarında ücret talepleri üzerinde-
, .· 

ki baskı, daha sonraki yıllarda çok sert bir şekilde kırılınca, 
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enflasyon hızı da 9 o oranda şiddetlenmiştir. Bunun sonucu olarak da, 

M:r.Wilson'un İşçi Partisi Hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. 

~· 1970-1974 Muhafazakar Parti Hükümeti Dönemi 

Mr.Heathqin Muhafazakar Hüküıneti'nin~ ekonomide devlet müda

halesinin derecesini azal tmayı amaçladığ,ı görülr.ı.üştür. Bu nedenle 

de, sendikalarca uygulanan gönüllü kısıtlamalar dışındaki gelirler 

politikasının her çeşidi reddedilmiştir. 

Ancak 1971' de hi:ikümetin görüşü.tıün bir ölçüde değiştiği görülü

yor ve sendikaların kamu sektöründeki önemli orandaki ücret artış 

talepleri şiddetle reddedilerek, bu yolla gelirler etkilenmek isten~ 

miştir. Posta İşçileri Grevi'nde olduğu gibi de, enflasyona neden 

olabilecek bir anlaşma ya~mak yerine, grevin tercih edildiği görül

müştür. Ancak bu davranışlar, beklenildiği şekilde özel kesimde o 

dersee etkin olamamıştır. 

Kasım 1972'deki Birinci Devre'de Muhafazakar Hükümet'in fikri!l"" 

ni değiştirdiği ve gelırler politikasının destekleyicisi olduğu gö

rülmektedir. ırEnflasyoruKontrol Programı" (A Programme for Control-·. 

ling Inflat'ion) adı altında bir programın uygulanmasına geçilerek, 

ücretler ve fiyatların 90 gün süreyle dondurulması kararlaştırıl

mıştır. Muhtemelen de bu dondurmanın, 60 gün daha uzatılabileceği 

bildirilmiştir. Politikanın katı bir şekilde uygulanr:::ıası sonucu,üc

ret artışları çok önemsiz olmuştur. Sadece mevsimlik nedenlerle ta

ze yiyecek ve meyva fiyatlarında önemli değişikliklikler görülmüş

tür. Fiyatlardaki artışlara gem vurulması yönünden, uygulanan politi!"'' 

kanın başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulanan çok katı tedbirle~, 

ancak kısa dönem için şanslı görülmüş ve daha esnek hale getirilme

si gerekmiştir. 

Ocak 1973' deki "İkinci Devre'1de Muhafazakar Hükümet •in iki ye

ni kurıllla, "Ödemeler Kurulu" (Pay Board) ve "Fiyatlar Komisyonu" 
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(Prices Commıssıon) ile, "Enflasyona Karşı Politika" (Counter Inf

lation) uygulamasiyle; gelirler politikasını düzenlemek istediği 

görülmektedir. Bu dönemde ücret artışları, talepde bulunan işçile

rin kişi başına ortalama ücretlerinin %4'ü-l Sterlin'le sınırlan

dırılmıştır. Bu miktar en fazla 250 Sterlin olabilecektir. Bununla 

birlikte bazı ücret dışı yararlar da tanınmıştır. Aynı şekilde fi

yat artışları da, maliyetlerde ortaya çıkacak kaçınılmaz derecede

ki artışlarla sınırlandırılmış ve sadece %50 oranında işçi ücretle

rindeki artışlara izin verilmi.ştir. Dünya gıda fiyatlarındaki ar

tışlara, gıda sübyansiyonlarının kaldırılmasına, ham maddelerin kıt

lığına, enflasyonist para poli~ikasına rağmen 1 yıllik fiyat artış

larının %8-10 oranında yükseldiği görülmüştür. Ancak bu olumlu ge

lişmelere ve toplam kazançların, fiyatlarından daha hızlı artması

na rağmen, sendikalar, fiyatlar ve gelirler arasında varsayılan i

lişkiler üzerinde şüpheci bir davranışın içine girmekte acele etmiş- . 

lerdir. 

Ekim 1973'e gelindiğinde "Üçüncü Devre" ile daha esnek bir ge

lirler politikası uygulamasına geçilmiştir. Verimlilik anlaşmaları 

ve tanınan özel haklar dışında, bir yıllık bir dönem için··.Lıtşçilere 

kişi başına haftalık 2.5 Sterlin veya %7 artış oranında bir ödeme 

yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni bir kavram olarak "Başlangıç An

laşmaları" getirilmiş ve yıllık %7'lik bir fiyat artışında, hafta

lık gelirlerin 40 pence artırılınasına karar verilmiştir. Madenciler 

grevi, uygulanan poli tika~ra karşı çıkmıştır. Ancak :Muhafazakar Hü

kümet, politikasını savunmuş ve konuyu bir genel seçimle kamuoyuna. 

getirmiştir. Sonunda da seçimi kaybetmiştir. 

d. 1974-1979 İşçi Partisi Hükümeti Dönemi 

~şçi Partisi Hükümeti'nin, iktidara geldiğinde artan bir 

enfl:'asyon oranı ile karşılaştığı görülmektedir. Bu dönemde hükümet 
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(TUC) 'la yakın bir i~:şbirliği içine girerek, "Sosyal Anlaşma" (Soci

al Cont.ract) imzalamış ve sendikalar da,197l'deki "Sanayi İliş

kileri Kanunu•nun ortadan kaldırılmasına karşılık~ ücret talepleri

ni yumaşatmağa söz vermişlerdir. "Sosyal Anlaşma"nın üç devrede uy

gulandığı görülmektedir. 

Ağustos 1975 -Temmuz 1976 Dönemindeki Birinci Devrede Hükümet, 

(TUC)'ın haftalık en yüksek 6 Sterlin'lik ücret artışını~ yılda 

8500 S terlin'den fazla kazananlara.':Bı.ı;ç .zam· yapılmayacağı koşulu ile 

kabul etmiştir. Uygulanan politikanın gönüllü olması nedeniyle,sen

dikalar bazı açıklardan yararlanmışlardır. 

Ağustos 1976 - Temmuz 1977 Dönemindeki İkinci Devrede, yeni ku

rallar getirilmiştir. Haftalık 50 Sterlin'e kadar olan gelirler i

çin .2.50 Sterlin, haftalık 50 ile 80 Sterlin arasındaki gelirler 

için %5 ve 80 Sterlin'in üzerindeki gelirler için ise,%4'lük ücret 

artışları kabullenilmiştir. Bu kuralların uygulanmasını sağlayabil

mek için de hükümet, ücret gelirlerinde vergi indirimleri yoluna 

başvururken, s endikaların da kendi kend.ilerini disiplin altına al

dıkları görülmüştür. 

A~stos 1977 - Temmuz 1978 Dönemindeki Üçüncü Devrede ise; 

sendikalar gelirler politikasına karşı olarak, toplu pa~arlık sis

temini talep ettiler. İki ücret anlaşması arasında, 12 aylık bir 

dönemin geçmesini zorunlu:gördüler. Buna karşılık hükümet, kendi 

kendini finanse eden verimlilik anlaşmaları olmadıkça, gelirlerde 

en yüksek %10'luk bir artışı öngörmüştür. Bu kural kamu sektörün

de - itfayacilerin grevine rağmen- katı bir şekilde uygulanmıştır. 

Aynı şekilde hükümetin özel sektöre sağladığı yatırım teşviklerini 

geri alabileceği ve hükümet ihaleleri konusunda tehditlerde bulun

ması gibi yollarla,belirlenen politikalar özel sektörde de etkili 

olmuştur. Bu dönemde ücret artışlarının ortalama %16 olarak gerçek

leştiği görülmüştür. 
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C. İNGİL.İZ GELİHLER POLİTİYASININ SONUÇLARI ve 

D EG ERLEI',ill İRİ Lll.mS İ 

Appletbn~ İngiliz Gelirler Politikası'nın 19~8-1978 dö

nemindeki sonuçlarımçeşitli çalışmalardan yararlanarak, "Ekonomet

rik Sonuçlar" ve "Kuramsal Sonuçlar 11 olarak iki grupta değerlendir-

ınektedir (45). 

a. Ekonometrik Sonuçlar 

i. İngiltere'de 1948 yılından beri uygulanan gelirler politi

kasının sonuçları ile ilgili mlarak, üzerinde tek fikir birliği sağ

lanan sonuç; 1948-1949 dönemi ile ilgilidir. Bu dönemde, uygulanan 

gelirler politikasıyla,bir yıl süre ile ücretlerdeki artışlar daha 

önceki seviyelerinin altında tutulmuş, fakat fiyatla~ üzerinde hiç

bir etki sağlanama~ıştır. 

ii. 1966-1968 dönemi ile ilgili sonuçlar ise; 11'Fiyatlar ve Ge

lirler Komisyonu" raporuna göre; eğer gelirler politikası uygulan

mamış olsaydı, gelirlerin %1 daha fazla artacağı şeklindedir. Ancak 

bu sonuca, itiraz edilmiştir. 

iii. Cleg, duraklama dönemi hariç tutulursa, ortalama ücret 

artışlarının, belirlenen normların oldukça üstünde gerçekleştiğini 

ileri sürmüştür. 

iv. "The Brocking Institute"nin bir talışmasında, 1967 yılı

na kadar bütün harp sonrası döneminin, İngiliz Ekonomisi incelen

miştir. Bu çalışmanın sonucu uygulanan politikaların, ücret artış

larını %1-2 oranında artırmayı düşünm·esine karşılık, fiyatlar üze-

(45) Bu konuda bak. A.g.e., s. 143-145 • 

...-,..... .. ' 
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rinde hiçbir etkinin sağlanamadığını ortaya koymuştur. Bunlarla bir-

likte, verilerin geçerliliği konusundaki şüpheler yanında, ücretin 

belirlenrı:ıesinin gerisindeki sorunların karmaşıklığını ortaya çıkara;..;~. 

bilecek tatmin edici hiçbir ekonometrik modelin de,geliştirilmediği 

ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. 

'tl. "National Institute"nin Araştırması'nda da 9 temel ücret 

oranlarındaki artışların dahi, gelirler politikası ile belirlenen 

artışların üzerinde olduğu gösterilmiştir. Buna neden olarak da, İn

giltere'de Gelirler Politikası Uygulamasında, kararlı bir sertliğin 

olmadığı ileri sürülmektedir. 

Ti. Lips ey ve Parkin'in Araştırması' nın' sonucuna göre de; ''İş

siz liğin %1.8'in altında olduğu zamanlarda, gelirler politikasLnın, 

enflasyonu önlemede oldukça etkili olabileceğin anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyle gelirler politikasının başarısı için, işgücü talep sevi

yesinin önemli bir etken olduğu ortaya çıkmaktadır. 

b. Kuramsal Sonuçlar 

Gelirler politikasının kuramsal sonuçları olarak, aşağıda

ki sonuçlar belirtilmektedir., 

i. Toplu sözleşme süreci, toplumun gözönünde yürütülmektedir. 

Bu süreç içinde verimlilik anlaşmaları, merkezi ve işyeri düzeyind~ 

ki anlaşmalar ve fiyat-ücret hadlerinin enflasyonist etkileri gibi 

sorunlar tartışma konusu yapılmaktadır. 

ii• Ücretin belirlerune,sinde, çeşitli işyerlerindaki ücretler 

arasında karşılaştırma yapılarak bunun etkileri araştırıldığında, 

farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. 

iii. Gelirler politikasının sosyal etkinliğine, özellikle de 

düşük gelirli işçilerin yararları yönünden itirazlar ileri sürül

mektedir. 
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l.V-v Uzun dönemde kuvvetli bir gelirler politikası, "Kaynakla

rından kullanımındaki israfları teşhis ederek ve bunUn değiştiril

mesi gerektiğini vurgulayarak" etkinliği sağlayabilir• 

v. Günümüzde toplum yönünden, önem kazanan bazı toplu sözleş

meler için; kamu çıkarının belirlenip ortaya konulması ve kamu çı

karının korunması konusunda, daha yaygın bir görüşün belirdiği gö- .. 

rülmektedir. 

c. Sonuçların Değerlendirilmesi 

Görüldüğü gibi gelirler politikasının ölçülebilen sonuçları

nın,çok cesaretlendirici olmadığı açıktır. Birçok sonuç <h gelirler 

politikasını, bir ölçüde olumsuz yönden desteklemektedir. Bununla ·. 

birlikte gelirler politikası aracılığı ile, talebin. kontrol al t:ı.na. · 

alınması mümkün olabilmektedir. Bu yönüyle bazı ~vantajlara sahip 

olunduğu,bu konudaki tecrübelerle ortaya çıkmaktadır. Appleton'a 

göre; gelirler politikasına karşı olanlar -S.Brittan ve P.Lilley g~7 
bi.- daha saldırgandırlar ve de muhtemeldir ki, "Yüksek ücretlerin, 

yüksek fiyatlara yol açtığı" şeklindeki temel görüşe saldırmakta- i 

dırlar. Ancak bu saldırılara rağmen de, daha kalıcı bir gelirler 

politikasının, İngiliz Ekonomisinin bir özelliği olarak devam ede

ceği söylenebilir (46). 

Aşağıdaki tabloda 1948-1976 yılları arasında, İngiliz Gelirler 

Politikası ile ilgili belirlenen sonuçlar görülmektedir. 

' '~ 

(46) Daha önce belirtilen yorum ve sonuçlarla, tabloda yer aıan yo~ 
rum ve sonuçlar arasındaki farklılıklar, kaynak farklılığından 
ileri gelmektedir. Bizim görüşümüz; Appleton'dan derlediğimiz: .. 
bilgilerin gelirler politikasını olumlu yönden değerlemesine ' 
karşılık, yukarıdaki tablonun düzenleyicileri olan Samuel ~rit~ 
tan ve Peter Liney'in konuya daha farklı yönden yaklaştıklarıdır. 
Adı geçen yazarların kitabının adının da "Gelirler Politikasın
da Düşkırıklığı" (The Delusion of Incomes Policy) olması konuya 
açıklık getirmektedir. Bu konuda bak.BRITTAN-LILLEY; A.g.e., ş. 

155, Tablo 6. Appleton; A.g~e., s. 145. 
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Tablo: 2 1948-1976 Yılları Arasında İngiliz Gelirler Politikasının, 

Sonuçlar~a İlgili Özeti 

DÖNEM 

62 

196 

64 

FİİLİ 
ET NORMU ÜCRET 

ART IŞ 
LARI 

FİİLİ 
FİYAT 
ART IŞ 
LARI 

BU. UYGULAMAYA ILIŞ
KİN KOŞULLAR VE İM
TİYAZLAR 

Yok % 2.4 % 3.1 !.Kontrole tabi mal 
ların fiyatların 
da dondurma• 

2~Temettülerde don 
durma. 

3.(FB!)tarafı.ndan 
gönüllü fiyat ve 

kısıtlamala 

Yeni anlaş % 4.3 %4.6 Yok 
malarda üç 
ret artış 
yok. 

1963 yılınt.% 
da yıllık 
%2-%2.5'ta 
%3.5' e ayar 
lan dı 

Yıllık %3 % 7.4 % 4.2 
% 3.5. 

"l.Neddy'in Yol 
Gösterici Planla-
ma Aracı 11 • 

l.Milli :Pla.n. 
2.%4 Büyüme Amacı. 

emmuzl96~ Önceki an- % Oll % 3.5 
Aralık 66 laşmalara 

dönüş ve 
zamsız ö-
deme. 

Şiddetli % 8.6 % 4.9 
kısıtlama 

Yok. % 1.1 % 7.3 !."Endüstriyel İ
lişkiler Kanunu'r 
bü:ı.Etkili uygu
laması. 

2.%5 Büyüme heie
fi .. 

· 3•Devlet İktisa- · 
di Kuruluşları 'na 

NASIL 
SCUffif}U.NDI? 

(TUC)Kongresi 
ücret kısıt 
malarını ter
ketmeye karar 
verdi• 

Elektrikçiler 
turumu tara
fından 1961'4 
bozuldu. 

Gözden kay 
du. 

l966'daki "D 
niz Adamları 
Grevi"ile yok 
oldu. 

• ül):v 8J~.s iv o:::r:.::..;:'l~a::.::r....:.•·;__;__..:.,-~.-------""T 

.. , ............... ,.., '. ~ ... 

to s 
ı 

975-Tem-
76 

%7+Kısmi %12.8 %18.9 
İndeksle-
me. 

Ücretler, 
Geçinme 
İndeks.;.. 
leri ile 
aynı o-

.·ar-
ta cak. 

·Herkese 
Haftalık 6 
Sterli.t:ı. z 

Herkese 
haftada 

2.50 -4 
Ste:rlin z 

%32 .• 0 %24.4 

%17.5 %12.9 

·"Endüstriler.İliş-
kiler Kanunu'1nun 
tekrarı.YiyE:lcek sü 
vansiyonu,Hediye 
Vergisi. 

. \~<ot;.\ ··~··· ....... _..._. 

ı. "Eşi tleyici plan-
lama vaadinin ye-
nilenmesi. 

l.Vergi indirimle
ri. 

2.Uçak ve Gemi Ya
pım Endüstrile
rinin Millileş
tirilmesi. 

Kayna~ BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 155, Tablo: 6 

Kömür İşçile
ri Aniaşınazlı 
ğı ve Şubat. 
Seçimleri Ye
nilgisi. 

Sterlin Kri
zi,zorunlu 
litikayı tah
rik ediyor. 

.··• 

ı 

ı 

' ... 
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2. KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ'NDE GELİRLER POLİTİKASI 

Bu kısımda gerek toplu sözleşme uygulamasında, gerekse ge

lirler politikası uygulamasında, kendilerine özgü özellikler-taşı

yan Kuzey Avrupa Ülkeleri'nden İsveç, Norveç ve Danimarta'da gelir

ler politikası uygulamaları belirtilecektir. 

Daha sonra görüleceği gibi 1960'lı yıllarda, İsveç hariç bütün 

Kuzey Avrupa Ülkeleri'nde gelirler politikası uygulamasında farklı 

teşebbüsler sürdürülmüştür. Bununla birlikte yapılan bütün tartışma

lar ve belirlenen bütün kurallar, partilerce önerilen kamu gelirler 

politikasına karşı olarak alternatif politikaları esas .almıştır. İs

veç'te toplu pazarlık sisteminde reform olayı güncellik kazanırken, 

gelirler politikası ile, toplu pazarlık sistemi arasındaki açık i

lişkinin de tartışıldığı görülmüştür. 

Kuzey Avrupa Ülkeleri'nde, toplu pazarlık sisteminde meydana 

.gelen gelişmeler, gelirler politikasına bir alternatif olup olmama

sı yönünden önem kazanmaktadır. 

A. İSVEÇ'TE GELİRLER POLİTİKASI 

İsveç, gelirlerin kontrol edilmesine hayranlık duyanlar 

tarafından, başarılı gelirler pali~ikasına örnek gösterilen bir ül

ke olarak bilinmektedir. Oysa İsveç'te savaş yılları dışında, bili

nen türde bir gelirler politikası uygulanmamıştır. 

Gerçekten de İsveç'te, ücretin belirlenmesi sürecine, devletin 

müdahale etmesini engellemek için,toplu pazarlık sürecinin gelişti

rilmesine önem verilmiştir (47). Bu özelliği ile de~ İşveç'te ge-

(47) :BRI['TEN-LILLEY'J:.A~g.e., s·. 124-125. 
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rekli olan, iyi çalışma ilişkilerinin sağlanması olmuştur (48). Bu. 

nedenle İsveç'te devamlı tartışılan konu, toplu pazarlık sistemin-

de reform konusudur. Gelirler politikası ile toplu pazarlık siste-

mi arasında~i açık ilişkiden hareketle, toplu pazarlık sisteminde 

meydana gelebilecek değişmelerin, gelirler politikasına bir al terna~.>: 

tif olup olamayacağının tartışılması, İsveç Endüstriyel İlişkiler 

Sistemi'nin bir özelliği olmuştur. 

İsveç'te ücret pazarlıklarında hertürlü devlet müdahalesi red

dedilmektedir. Bunun sonucu olarak da, 1940'ların sonlarından beri, 

İsveç'te endüstriyel ilişkilerle ilgili istikrar anlaşmaları yapılma

mıştır. 1950'lerin başında Maliye Bakanı tarafından, gelirler poli

tikasının bir çeşidi olan ''Politik İknaır yoluyla ücret artışları et

kilenm.ek istenmiştir. Ücretlerin kısı tlanmasını öngören bu çaba, so-·:. ... -.:: 

ğuk karşılanarak, İsveç İşçi Setıdikaları (L.O.) tarafından reddedil

miştir. Bundan sonra da, "Politik İkna" şeklindeki gelirler politi

kası uygulamasına tamamen son verilmiştir. 

Denilebilir ki dünyada gelirler politikasının ve devlet müdaha~ 

lesinin her çeşidine karşı gelebilme, İsveç'te gerçekleştirilmiştir. 

Ücret politikasını, devlet müdahalesi olmaksızın belirleme, İsveç' i 

te bir gelenek haline gelmiş (49) ,dünyada da "İsveç Yaklaşımı" ola-· 

rak bilinen sistemi ile İsveç, ücret pazarlıklarını merkezi ve senk~ 

ronize olmuş bir sürec içinde uygulanmasiyle tanınır olmuştur. 

İsveç'te toplu sözleşmeler, normal koşullarda iki yıllık ara

larla İşverenler Federasyonu (S.A.F.) ile, Beden İşçileri Sendikala~ 

(48) Bu konuda bak. F•·W.PAISH-Jossleyn HENNESSY; Polic:t: for Incomes, 
The Institüte of E'conomic Affairs, London, 1968, s. 61-64. 

(49) ELVANDER ; A.g.ı.u., s. 425-426. 
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rı Federasyonu (L.O.) arasında yapılmakta ve bütün endüstrilerin ve 

üyelerin kapsandığı görülmektedir. Daha sonra her endüstri ve fir

manın milli anlaşmada beJ;.irlenen koşullarda, daha ayrıntılı anlaş

malar yapabilmesi mümkün olabilmektedir. 

Bu sistemin 1956 yılından sonra geniş bir uygulaması· olmuş ve 

aynı zamanda, (L.O.) çeşitli milli sendikalara tavsiyelerde bulun

ma yetkisine, (S.A.F.) da üyeleri adına karar alma yetkisine sahip 

olmuşlardır. Aynı özellik diğer Kuzey Avrupa Ülkeleri için de geçer

li olmaktadır. 

(S.A.F.) 9 merkezileştirmeyi ve senkronizasyonu başlangıçta çe

şitli sendikalar arasındaki ücret yarışını önlemek için savunmttŞtur. 

(L.O.) da bu yaklaşımı,(S.A.F.)'la aralarındaki dayanışmayı geliş

tirmek için kabul etmiştir. Amaç düşük ücretli işçilerin. ücretleri

ni, ortalama ücretlere yaklaştırmaktır. Sendikalar bunun gerçekleş

ti.rilmesi için, ücret farklılıklarını yaratan ekonomik güçlüklerle 

mücadelede, işverenlerin de desteğinin gerekli olduğunu anlamışlar~ 

dır,Bu:stl.~eç içinde devlet de direkt olarak milli ücret pazarlıkla~ 
., 

rına karışmamakla birlikte, yasal düzenlemeler yoluyla müdahaleler~· 
•.'. 

de bulunabilmektedir. 

İs·ıreç' te işçi ve işveren kesimlerinin, endüstriyel ilişkiler 

sistemini bozma,yacak bir çabanın içinde oldukları görülmektedir.. Ge,.

nellikle iki taraf da, grev ve lokavt gibi haklarını birbirlerine 

karşı saklı tutmuşlardır. Zaman zaman da -(s.A.F.) 1955 ve 1966 yıl.~ 

larında milli çapta bir lokavt haz~rlığına girmişti- bu hakları kul

lanma konusunda ~arekete geçmişlerdir. Kıdemli subaylar grev teh

didinde bulunduklarında, hükümet işveren gibi hareket etmiş ve si

lahlı kuvvetler-e karşı, lokavt yapma tehdidinde bulunmuştur. 

Genel olarak belirtmek gerektiğinde; İsveç'te işgücü piyasa-· 

sında ücret pazarlıklarının merkezileştirilmesi ve senkro.ç.ize.l edilı,ne-
·., 
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sı, İsveç Sistemi'nin en önemli özelliğidir. 

İsveç'te? z2man zaman görülen uyuşmazlıkların asıl kaynağını 

da; (L.O.) 'nun 11 Sosyal Demokratik Ücret Uyumu Politikası"nı takip 

ederek, özellikle kamu sektöründeki fikir işçilerinin ücret farklı

lıklarını azaltına yönündeki gösterdiği çabalar· oluşturmuştur. İlk 

uyuşmazlık da 1966 yılında, devlet memurları ilk defa olarak toplu 

pazarlık ve grev haklarını elde ettikleri zaman ortaya çıkmıştır. 

1966 yılında İsveç 1 te toplu pazarlık s.isteminde meydana çıkan bu 

kriz, eşitlik 9 ücret politikası ve pazarlık sistemi konularında ge~ 

niş tartışmalara yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da, 1967 yılın

da (L.O.)'nun talepleri, (S.A.F.) tarafından kabul edilmiş ve (S. 

A~F.) bütün sendika grupları içinkademeli bir pazarlık sürecini 

kapsayan ayrıntılı bir pl~n teklif etmiştir. Bu plAnla, taraflar 

uzmanlarına "Ekonominin gücünün yettiği kadarını halletmek üzere" 

görev vermiştir. Böylece uzmanlara, yatırımların ve ücret artışla

rının toplamını hesa;_::>lamada, yetki verilmiştir. Ancak yüksek işgü

cü maliyetleri için, mümkün olabilecek toplam marjın ne olacağı so

rusunun son çözüm yerinin ise, "Hakem Kurulu" olacağı kararlaştı

rılmıştır. 

(S.A~F.) grupları~ menfaatleri için, objektif kriterlerin bu

lunacağı konusundaki kesin inancını ortaya koyarken, işçi kesimi bu 

inancı paylaşmadığı gibi 1 teklifleri de reddetmiçtir. Sendikaların 

itirazlarına; teşkilatlarının güçlerinin azalacağı ve bu yolla üc

ret mUzakerelerine, devletin müdahalede bul~~asının teşvik edile

ceği endişesi kaynak olmuştur. (S . .A .F •. ) devlet kontrolündeki bir 

gelirler politikası.na karşı olarak, alternatif bir politika geliş

tirme konusunda arzulu olduğu için, bu gelişmelerden tedirginlik · · · 

duymuştur. Çünkü böyle bir gelirler politikası ilef diğer ülkelere 

karşı, ffİsveç Tipi 11 uir politika geliştirerek, gösteri yapmak amaç

lanmıştır. 
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Bu olq,ınşuz gelişmeden sonra, ücretlerin ekonomik rolünü analiz 

etmek için; bu kuruluşların araştırma başkanlarından oluşan ve baş

kanların soy$.dlarının ilk harflerini temsil eden (E • .F.O.) kurulmuş 

ve (E.F.O.) 1970 yılında Norveç'te "Auksrut Comrnitee"nin üç yıl ön

ce yaptığı ~~ktör analizini İsveç'in koşullarına uydurarak yürür

lüğe koymuş~lir. (E.F.O:~~)'nun çalışmalarının, İsveç'te ücret politi-.-.· 

kası ile il~ili tartışmalar.da önemli roller oy.nadiğı görülmüştüt'. 

l971 y;~ında toplu pazarlık süreci, işgücü pazarlarında çok 
,,._ ... 

sert bir ta,tı§liyonda gelişmiştir. Ücret sapmalarının (wage drift) ia4; 

tisnai olar~ yükseldi&i, ekonomide fiyatların çok arttığı ve grev 

dalgaların~ı:-:~ ekonomiyi sardığ:ı. görülmüştür. Sonunda, yaklaşık 
-· 50.000 civq~~nda yüksek-i!lemur ve belediye işçisi greve gitmiştir .• 

Buniln' ü.z.tı,ijl~ parlem<entb ' 1 0lağa.nüstü Hftl Kanunu"nu çıkararak, mevcut 

olan anlaşrq~ları 6 hafta uzatmıştır"' Bunun sonucu olarak da İsveç' 

te devlet, Epdüstriyel İlişkiler Sistemi'ne ilk müdahalede bulunmuş

tur. Sonuncı~·aa, (L.O.)'nu.n grev ihtarı karşısında (S.A.F.), anlaş

mayı imzal.k: Z:orunda kalmıştır.. Çünkü (S •. A.F.) , Hükümetin "Büyük 

bir uzlaşma-lık halini gözeterek hazırlandığını ve uzlaştırıcı bir 
, .. 1 

esasa göre, kanunla düzenlemeye gidileceği" endişesini taşımaktadır. 

Belirl~~en gelişmeler, İsveç'te krunu sektöründe, gelecekteki 
,.1 .i 

sözleşmeler için iki tarafın da dikkatli olması gerektiğini göster-

miştir. Çünk~ gelişmel~r, ücret müzakerelerinde devlet müdahalesi-
... ·~ . ' 

n.in tekrarl~p.abileceğini ortaya koymuştur. Ücretlerden ayrı olarak, 

çalışma hay~~l. ile ilgili sorunların,· kanunlarla şiddetli bir şe

kilde çözül~~si eğilimi belirmiştir. Bu?toplu pazarlık sistemi ye-
.'·· 

rine bir ba~ima,devlet müdahalesini ikame etmek anlamına gelmekte-
.·~. \ 

dir. (L.O.) tarafl.ndan da Sosyal Demokrat Hükümete, böyle bir talep 

yapılmıştır, .'Bu eğilim, işverenlerden gelen tepki nedeniyle sı uzlaş

mazlık risk~,ni artırmıştır.Danimarka'da<Rl973 yılında büyük mücade

le patlak vşrdiğinde, bu yola gidilmiştir. 
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İsveç•te devlet müdahalesi ile ilgili eğilimlerin bir diğeri 

de, vergi politikasının geliştirilmesi nedeniyle ilgilidir (50). 

İsveç'te, vergi yükü zalim ve aynı zamanda belki de dünyada en yük

sektir. Bunun sonuc·'~l olarak da, ücretlilerin ve hatta normal sayı

lan gelir dilimlerinde bulunanların, vergiden sonra reel gelirle

rinde gelişme sağlamaları mümkün değildir. 1960'larda sendikalar, 

bir etkisi olmasa da 9 kamu oyunun dikkatlerini reel gelirler üzerin

deki vergi yüküne çekmişlerdir. Amaç da 1973'de ücret kısıtlamasına 

karşılık, dolaysJ.Z verginin aza.l tılması ve aradaki gelir azalması

nın, işveren vergisinin artırılması ile giderilmesi olmuştur. 

Bu görüşler, İsveç'te toplu pazarlık sistemini kısıtlayıcı ve 

gelirler politikasını başlatıcı bir fikir olarak eleştirilmiştir. 

Bu fikirler üzerinde bazı değişiklikler yapılarak da, bunların başa

rı ile uygulandığı görülmüştür. Sosyal güvenlik primlerinin mükel

lefler yerine, işverenlerden tahsili kabulleniloiştir. Bu çeşit vev-
i 

gi indirimleri yoluyla~ ücret ve maaş geliri elde edenlerin, ücret 

kısıtlamaları politikalarına karşı tepkilerinin azalacağında şüphe 

yoktur. 

Görüldüğü kadarı ile de İsveç'te, vergi politikası, gelecekte 

ücret müzakerelerini doğrudan etkileyici bir etken olmakta 'devam 

ed~cektir. Aynı eğilimlerin, bütün Kuzey Avrupa Ülkeleri için de ge

çerli olacağı kabullenilmektedir. 

B. NORVEÇ 9 TE GELİRLER POLİTİKASI 

Norveç Ekonomisi'nde, uzun süredir önemli sayılabilecek 

bulıranlar görülmemektedir~~l~.Ekonomik büyümenin yeterli, reel ge-

(50) A.g.m., s. 430. 
(51) Bu konuda bak. A.g.m., s. 422-425. 
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lir artışının daima yüksek ve işgücü uyuşmazlıklarının da düşük dü

zeyde olduğu. bilinmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Norveç'te 

de enflasyon sorunu ile karşılaşılmış olmakla birlikte? çok ciddi 

tedbirlere b~şvurulmaksızın,enflasyonun m~kU1Jk8N%~ol altına alın~ 
ması sağlanabilmiştir. En önemli sorun, ödemeler dengesindeki açık

lar olmakta ve bun1ın da,dış borçlarla karşılandığı görülmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, Norveç Ekonomisi'nde sağlanan 

uyurnun nedeni, genellikle uygulanan sınırlı bir gelirler politika

sına bağlanmıştır. Bunda 1945-1949 döneminde, ekonominin devlet ta~ 

rafından yönlendirilmesi de etkili olmuştur. Uygulanan istikrar po

litikası gereği~ grevlere izin verilmemiş ve kontroller de etkili 

olmuştur. Bu dönemde Norveç'in geleneksel "Mecburi Hakem Sistemi" 

nin (Compulsory Arbitration) yürürlükte olduğu görülmektedir~ 

1952 yılından sonra devletp yaptığı ekonomik düzenlernelerin 

birçoğundan vazgeçmiş ve "Gönüllü Hakem Sistemin (Voluntary)Arbit

ration) uygulanmıştır. Bu değişikliklerin sonunda ücret ve fiyat

lar arasındaki yarış hızlanınca, devletin tekrar toplu pazarlık sü .... 

recine müdahalede bulunması zorunlu olmuştur. Devlet, ücret artış-, 

larına bir sınır getirerek, yiyecek yardımı ve diğer yollarla fi

yatları düşük tutmayı başarabilmiştir. Devletin, çiftçi ve balıkçı 

.kuruluşları ile yardım ve fiyatlar üzerinde uzlaşması 9 Norveç İşf}i 

Sendikaları Federasyonu (L.O.) ile Norveç İşveren Dernekleri (N.A .. 

F.) arasındaki toplu sözleşmeler aracılığ,ıyla gerçekleştirilmiştir! 

Bu uygulamada Norveç' de bir ç~-şi·t ·g~l,irler politikas.:ı.. ··ora.~,k :_Q:el~t-; ., 

l!indirilmiştir·. 

Norveç'te de, Danimarka'da oldut;u gibi, İkinci Dünya Savaşı'

ndan beri indeks uygulaması görülmektedir. ~.1nun özelliği, yarı o- 1 

tomatik bir mekanizma oluşudur. Başka bir deyişle, toplu sözleşme 

döneminde fiyat indeksi belirli sınırları aşınça, ücretlerle ilgili 

olarak uzlaşmaya gidilmektedir. 
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1963 yılından sonra Norveç'te~ ücret pazarlıklarının daima mer

kezi düzeyde çözülmesi ve 1964 yılından itibaren de, sözleşmelerin 

iki yıl süreyle belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Merkezi ve istik

rar sağlayıcı p~zarlık sisteminin başlangıçta işveren ku~ıluşların

ca (N.A.F.) istendiği, daha sonraları işçi kuruluşları (L.O.) tara

fından desteklendiği görülmüştür. Ancak sosyal demokratların solun

da olan küçük bir grubun, bı,ı sisteme karşı olduğu bilinmektedir. 

Danimarka ve İsveçwte de, aynı eğilimin olduğu görülmektedir. 

Merkezi _sistem başlangıçta kötü başlamış (L .o.) ve (N.';A..;F.) a

rasında bir uzlaşma saclanamamış ve bunu 1964 ve 1966'da kanunlarla 

"Mecburi Hakem Sistemi 11 izlemiştir. Daha sonraki yıllarda, hükümet 

ve üst kuruluşların "Mecburi Hakem Sistemi"nden vazgeçilmesi için 

anlaşmaya vardıkları görülmektedir.. Hakem Kurulu'nun görevinin ise; 

(Arbi tration :Board) gönüllü ya da mecburi şekilde, küçük anlaşmaz- .·· 

lıkları çözmekle sın_ırlandırıldığı ortaya çıkmaktadır. 1972 yılın

da devlet memurları, Sosyal Demokrat Hükümet'in eşitlik esasına da~ 

yanan ücret politikasına karşı çıkınca, grevler başlamıştır. İki 

hafta .. ehnra da, grevler "Zorunlu Hakem Sistemi" (Compulsory Arbit-> 

ration) ile durdurolmuş ve buna ragmen 1972 yılı, devlet memurla

rının birçok sert grevlerine sahne olmuştur. 

1960'lardan bu yana Norveç'te, gelirler politikası mekanizma

sına, tarafsız uzman gruplarının hakim olduğu görülmektedir. 1962 

yılında nTemas Komitesi" (Contact Com.mitte) adiyle kurulan bu ko

mite, Başbakanın, başkan olarak yer aldığı bir iştişare danışma ku~ 

rulu olmaktadır. Bu komiteyi kabinedeki ekonomi ile ilgili bakanla~, 

(L.O.) ve (N.A.F.)'nın temsilcileri ~le çiftçi ve balıkçı teşkilat~ 

larının temsilcileri ohışturmaktadır. 

1965 yılında sosyalist olmayan yeni hükümet, üye olarak üç ik~ 

tisatçıyı komi teye atamı:ştır. :Başbakanın adından hareketle "Aukrusıt 
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Commite" olarak adlandırılan bu komite, Fransız Beşyıllık Planı'n·· 

dan esinlenerek yeni bir model teklif etmiştir. 1967'de bu komite

de (L.O.), (N.A.F~) ile çiftçi ve balıkçılar da temsil edilmişler

dir. 

Aukrust Komite 1 si 1965 yılından sonra süreklilik kazanıp, başa

rılı işler ortaya koyunca ve işbirliğinin sağlanmasında bir çok önem.:..;. 

li kuruluş Korniteye alınınca, komitenin boyutları ve çalışma alanı 

genişlemiştir. Bu komite'nin en önemli görevlerinden biri; toplu söz

leşme görüşmeleri başlamadan önce~ kamu oyunu etkileyerek, ekonomik 

uyum.un devamını sağlayacak kararların::.alınması olmuştur. 

6. DANİ!Vf..ARKA VDA GELİRLER POLİTİKASI 

Kuzey Avrupa Ülkeleri içinde, gelirler politikası ile il~ 

gili ilk ciddi teşebbüste bul~~an ülke~ Danimarka'dır (52). Danimar7 

ka'da, işçi ve işveren üst örgütleri arasındaki ilişkinin çok iyi 

olduğu görülmektedir. 1930'lardan beri iki yıllık dönemler için, Da~ 

nimarka İşçi Sendikaları Federasyonu (L.O.) ile, Danimarka İşveren 

Dernekleri (D .A.) ·arasında merkezi ücret anlaşnıalarının yapılmasl. ' 

devam etmektedir (53)• 

Ancak işçi ve işveren teşekkülleri arasındaki iyi ilişkilere 

rağmen, 1950'lerde Danimarka Ekonomisi'nin hızlı enflasyon, yüksek 

işsizlik ve ödemeler dengesi açıkları ile karşı karşıya kaldığı gö

rülmüş ve büyüme hızları düşmüştür. Bunun nedeni de; işletmelerin, 

(52) Bu konuda bak. A.g.m., s. 419-422~PAISH-HENNESY; A.g.e., s. 64..:.70 
(53) Danimarka'da toplu pazarlığın merkezleııtirilmesinin ve senkro

nize olmasının, milli çıkarlar için özel imkanlarla sağlanacak 
olan parasal ücret artışlarını sağlayamadığı ileri sürülmekte
dir. Bak. PAISH-HENNESY; A.g.e.~ s. 69. 

·1 

ı 
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kuruluşların ve sendikaların birçok küçük üniteye bölünmesi olmuş

tur. 1930'larda başlayan bu durumun, 1950'lerde en yüksek boyutlara 

ulaştığı görülmüştür. 

Liberal Parti 9nin harekete geçmesi ile, 1955 yılında işbirliği

ni sağlamak ve ekonomik güçleri araştırmak amacıyla, hükümet, işve

renler ve işçiler arasında bir anlaşmaya var:ı..lmış'tır •· Bu amaçla da 

bir komisyonun kurulduğu görülmektedir. 1962 yılına kadar etkin bir 

tedbirin alınamadığı Danimarka'da~ 1962 yılında önemli fiyat ve üc~ 

ret artışları, yükselen kamu harcamaları ve para stokunun azaltıı.ma.-:;.1.•::. 

sından kaynaklanan şiddetli bir ekonomik krizin yaşanınağa başladığı 

görülmüştür. 

Belirlenen gelişmeler üzerine kurulan trEkonomik Konsey"e;.h.ükü. ... 

met, işverenler ve işçiler adına ekonomik konularda karar alma yetki

si tanınmıştır. Konseygden, sabit kur ve işçiler yönünden gelir da

ğılımının düzeltilmesi konusunda tedbirler alması beklenroiştir. Sos

yal Demokrat Parti 9 nin Başkanı jens-Otto Krag'ın 1963 yılında işçi 

(L.O.) ve işveren (D.A.) kesimleri arasında ücretlerin dondurulması

nı sağlamak için gösterdiği çabaların bir sonuç vermemesi üzerine 

de? hükümetin kanun yoluyla "Genel Çözüm"e karar verdiği görülmekte

dir. 

Genel Çözüm'ün özelliği, iki yıl süreyle bütün ekonomik faali

yetlerde bir dondurmanın söz konusu olmasıdır. Ancak düşük gelir el

de edenlerin lehine bazı düzeltmeler yapılacak ve ikinci yılda ma

kul düzeyde artışlar sağlanarak, toplu sözleşmeler uzatılacaktır~ 

Genel Çözüm'le fiyatlar dondu~~lurken,k~r ve temettüler sabitleşti

rilmiş ve çiftçilere yapılan yardımların eski düzeylerini korumala

rı öngörülmüştür. 

Genel Çözüm'ün politik bir hareket olduğu ve ekonomik krizden 

kurtulmak için,bu olağanüstü istikrar tedbirlerinin alınması konu-

,'' 
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sunda toplumun birleştiği görülmektedir. Uzmanların bağımsız rolle

rinin olmadığı "Ekonomik Konsey"de, hükümetler genellikle işçi sen

dikaları (L.O•) ile işbirliği yapmıçlardır. Hükümetin, (L.O.) ile, 

(D.A.)'nın aralarında anlaşamadlkları zamanlarda,kanun çıkararak 

müdahale ettiği görülmüştür• 1930 1iardan beri devam eden bu uygula

ma, öncekilerden biraz daha farklı olmuş ve hükümetin müdahalesi 

bu defa çok yüksek bo~rutlara ulaşmıştır~ 

Uygulamanın ilk yılda başarılı ve etkin olmasına rağmen- ekono

mik büyümenin durakladığı ve işsizlikte artışlar olduğu görülmüştür. 

İkinci yılda herşey normale, eski haline dönmeye başlamıştır. Devlet 

memurlarının maaşlarına yapılan artışian sonra, 1965 yılında bir ge

cikme ile, özel sektördeki işçi ücretleri de artmaya başlamıştır. 

Ekonomik Konsey ise, kuvvetli ücret sapmaları (wage drift) nedeni 

ile,.yillık ücret artışlarının %3'den daha fazla olmasında direnmiş~ 

tir. 

Danimarka'da ücretlerde artışlara yol açan diğer bir başka et~ 

ken, otomatik indeks uygulaması olmuştur. Danimarka'da ücretler,l920 

yılımdan beri toplu sözleşme mekanizması içinde geçinme indeksleriri• 

deki değişikliklere bağlı olarak ayarlanmaktadır. Hatta bazı önemli 

durumlarda vergiler de, bu indekalerin içinde yer almıştır. Ödeme 

miktarları devlet memurları için %100, özel sektörde çalışanlar i

çin ı{o60-70 olmuşt\.J_r. Şüphe yok ki bu sistem, maliyet enflasyonunu 

etkilediği gibi, aynı zamanda otomatik olarak sağlanan yardımlar n~~ 

deniyle hızlı bir şekilde ücret -fiyat artışlarına yol açmış ve üc

ret- fiyat spralini hızlandırmıştır (54). 

(54) A.g.n., s. 69. 
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:Bu nedenle de birçok iktisatçı ile birlikte sosyal demokrat ve 

sosyalist olmayan diğer partiler 1bu uygulamayı kaldırmak istemişler

dir. Ancak, ba0arılı olamamışlardır. Çünkü ücret ve maaşla çalışan

ların çıkarları -özellikle devlet memurlarının-, otomatik indeks uy

gulaması ile korunabilmiştir. Otomatik indeks uygulaması ile; iki 

yılı kapsayan toplu sözleşme sürecinde meydana çıkan değişmeler göz

önüne alınabilmiş ve böylece endüs~riyel ilişkilerinJ§~Y~~ıgtlmiş
tir. Bu nedenle otomatik indeks UY@ılaması ilkesine karşı yapılan 

itiraz.lara rağmen, otomatik indeks uygulamasının .devamının hükümet 

edenler tara:fı.edan arzulandığı görülmüştür. 

Danimarka'da 1970 yılında sosyalist olmayan hükümetin, genel 

istikrar anlaşmasına gitmek istediği görülmüştür. Amaç, talep bas

kısını azaltmak ve ödemeler dengesini düzeltmekti. Bu nedenle de ka~ 

mu harcamaları a~altılacak, geçici olarak fiyatlar dondurula.cak, o

tomatik indeks düzenlemesine ~on verilecek ve gönüllü ücret kısıt

lamalarına gidilecekti. İşçi ve işveren sendikalarının birlikte ha

reket ederek hük~~etin bu görüşlerini kabullendikleri ve bazı kar

şı istekte bulundukları görülmüştür. İstakleri de; devletin bir iş

veren olarak ön pl~nda rol almasıp memurlaria birlikte ücret pazar~ 

lıklarının sonucunu beklernesi ve· otomatik indeks uygulamasının kal~ 

d.ırılması olmuştur • .Bunun sonucu olarak da, hükümetin.uygıılaınak is.;; 

tediği bir gelirler politikası, daha başıatılmadan son ~ulmuştur. 

(L.O.) ile (D.A.) arasında 1973 yl.lındaki çatışma, gelirler pq"r 

litikasının başarısızlığını belirleyen bir örnek olmuştur. Çünkü 260 

bin kişinin katıldığı genel greve, ancak 13. günde son verilebilme-, 

si, taraflar arasında derin olmayan bir anlaşmazlığın, beklenmedik; 

bir sürpriz& yol açtığı görülmüştür • .Bu çatışmanın arkasındaki ö

nemli neden ise, sosyalist hükümetin, sosyal maliyetlerdeki\bazı a~

tışları -hastalık sigortası ödemeleri gibi- kanun yoluyla artırmak 
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istemesidir. Buna karşılık işverenler, benzer sorunların çözümünü 

eskiden olduğu gibi; pazarlık süreci içinde çözümlemekte israr et

mişlerdir. 

Danimarka'da gelirler politikasının belirtilebilecek en önem~ 

li 'özelliği; Ekonomik Konsey'in devamlı bir unsur olarak görev yap

masıdır. Danimarka'da Ekonomik Konsey'in kurulmasına, Liberal Parti 

mensuplarının öncülük ettikleri ve Hollanda'nın Gelirler Politika

sı'nın kurumsal yapısından etkilendikleri ve (O.E.C.D.) ile fikir 

alış-veri ş inde •.bulillldukları söylenmektedir. 

Konseyin çalışmaları ile ilgili bir başka özelliAini de; »Uç 

Akıllı Adam11 (The Three Wmseman) olarak nitelendirilen uzmanların, 

yılda bir defa ekonomik analizleri kapsayan bir rapor hazırlanması 

teşkil etmiştir. Çoğunluğunu işçi, işveren ve tarım kuruluşlarının 

temsilcilerinin oluşturduğu ve bazı devlet kur~luşlarının da tem

sil edildiği Ekonomik Konsey'in, 22 üyeden meydana geldiği görülmek

tedir~ Taraflara bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak gibi amaçla

rı olan Ekonomik Konsey'in en önemli fonksiyonunun da, kamuoyunu 

etkilemek olduğu söylenmektedir. 

Ç. KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ 'NDE GELİRLER POLİTİKASI UYGU

LArliASININ SONUÇLARI VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Yaklaşık son 20 yıl içinde Kuzey Avrupa Ülkeleri'nin tam 

istihdam, fiyat istikrarı ve serbest pazarlık sistemini bütünleştir

me yolunda farklı yolları seçtikleri görülmüştür (55). Uygulanan çe

şitli yöntemler, yalnızca ekonomik sorunlar yönünden değil, aynı 

zamanda devletin endüstriyel ilişkiler sisteı~inde oynadığı farklı 

rollerle de ilgili olmaktadır. 

(55) Bu konuda bak.ELVANDER; A.g.gı., s. 435-437, PAISH-HENNESY; 
A.g •. e.·, s. 70-71, BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 113-136. 
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Görüldüğü gibi Danimarka'da 1963 yılında uygulanan istikrar 

pr.ogramı,kanun yoluyla uygulanmış ve devıst tarafından, devamlı bir 

uzmanlar kurulu,•,nun oluşturulduğu görülmüştür. Norveç'te ise sürek

li bir gelirler politikası olduğu görülmektedir~ Daha önce belirti~0n 

len "Milli Hakem Kurulu" gelirler politikasının bir aracı olarak 

kabul edilmemektedir •. Çünkü hükümetxen bağımsız olarak çalışan bu 

kuruluşun görevi,hükümet ile işçiler arasındaki anlaşmazlıkları çöz

me ile sınırlı olmuştur. Norveç'te de uzmanlar komitesi'nin, hükü

met tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. İsveç'te ise uzmanlar 

grubu, taraflar tarafından seçilmekte ve gelirler politikası için, 

bir devlet mekanizmasının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Daha önce de 

belirtildiği gibi, 1940 yılından beri İsveç'te hiçbir zaman bir g,e-:

lirler politikası uygulaması söz konusu olmamıştır. 

Gelirler politikası uy~ılamasına karar verip vermeme ile ilgi

li politik tercihin~ bir paradoks olarak ortaya çıktığı görülmekte

dir. Başka bir deyişle, gelirler politikasının hangi durumlarda uy

gulanabileceği konusundaki kararın,hangi etkenler tarafından belir

leneceği sorusu tartışmalıdır. 

Birinci durum, ekonominin dengede olduğu ve emek-sermaye iliş

kilerinin de, oldukça uyumlu olduğu durumdur. Şüphesiz ki bu durum

da, gelirler politi.kası uygulamasına hiç gerek yoktur. Bunun aksi

ne olan ikinci durum ise; ülkenin milli bir tehlike ile karşılaştı

ğı durım olmaktadır. Bu durumlarda gelirler politikası uygulaması 

zorunlu olabilir ve de kolaylıkla uygulanabilir. 

Norveç 1 te sürekli olarak uygulanan gelirler politikası, birin

ci d~ruma örnektir. 1963 Danimarka'sı ise; milli/~Ü~~eolan ikinci 
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duruma örnek olarak gösterilebilir (56). Bu yıllarda Danimarka'da e

konomik kriz had safhaya ulaşmış; gerek ekonomik tedbirler ve gerek

se toplu pazarlık sistemi sorunların çözümünde yeterli olamamıştır. 

Kuzey Avrupa Ülkeleri Tecrübesi~ gelirler politikası uygulama

sının sonuçlarını göstermesi yönünden önemli olmaktadır. Bu tecrü

beler ya da sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

a·.· Başarılı bir ge.lirler politikası için ön koşul, güçlü bir hü

kümetin iktidarda bulunmasıdır. Kararlaştırılan politikayı süratli 

-ve kararlı bir şekild.e uygulayabilmek ve kamuoyunun desteğini sağ.; 

layabilmek için~ hükfu~etin güçlü olması gerektiğinde şüphe yoktur. 

Kamuoyunun ve ülke ekonomisine yön veren kuruluşların desteği olma

dan, hiçbir hükümetin, gelirler politikasının başarı şansı olmaya

cağı açıktır. Had safhaya ulaşmış ekonomik krizlerin olmadığı durum

larda da, etkili ve ileri görüşlü bir ekonomik politika uygulayabil~ 

rnek için, yine aynı şekilde h,ikümetin güçlü olması gereklidir. Çün

kü ekonomik denge bozu~arak, istikrarsızlık ortamına sürüklenildi

ğinde, güncel olmayan fedbirleri alabilmek için; kamuoyunun deste

ğinin sağlanması çok dh~a güçtür. 

b. Kuzey Avrupa üıleıeri yönünden ortaya çıkan ikinci sonuç, ge

nellikle Sosyal Demokrk~ Hükümetleri'n ya da bunların bulunduğu ko

alisyonların, gelirler politikası uygulamasında daha başarılı olduk-

larıdır. KamuoyunUn dü\şünc el erini belirlemek için yapılan kamuoyu 

(56) 

ı 
Çalışmamızda ince~enemeyen Kuzey Avrupa Ülkeleri'nden bir diğe-· 
ri olan Finlandiyk, nu konuda Danimarka ile birlikte ikinci bir 
örnek olmaktadır.\ 1939-1940 yıllarında Sovyetler Birliği ile ya-

ı 

pılan "Liinama Anf.laşması" birlik sağlanmı::ı.sına yol açmış ve böy-
le bir ortamda i.sltikrar antlaşmasına ve gelirler politikası uy
gulanmasına geçilebilmiştir. Aynı şekilde 1970 yılında ortaya 
çıkan kritik durum nedeniyle de 9 üst kuruluşların Başbakan Kek
konen'in teklifin~ kabul ederek 9 gelirler politikası uygulanma
sından yana old.ukQarı görülmektedir. ELVANDER; A.g.m.,s.435-436. 

: 
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yoklamslarının, bu durumu doğruladığı görülmektedir. Danimarka'nın 

1963 ve 1970 tecrübeleri 7 bu konuda bir örnek olmaktadır. Böyle bir 

eğilimin ortaya çıkmc.:~sının nedeni ise; Sosyal Demokrat Partilerin, 

ücret sınırla.r...dırılmssı gibi konularda 1 sosyalist olmayan diğer par

tilere göre işçi sendikaları ile daha yakıri ilişki içiride olmaları 

ve onların desteğini daha kolaylıkla sağlayabilmelerine bağlanmaL•'• 
. . 
tadır. 

c. Bir başka sonuç ise; Kuzey Avrupa Ülkeleri'nde, kuruluşların, 

istikrar öğesi olma yönünden diğer ülkelere göre daha fazla önem ka

zanmasıdır. Genellikle bu ülkelerdeki güçlü merkezi işçi ve işveren 

kuruluşlarının, istikrar sağlanmasında önemli gqrevler üstlendikle

ri bilinmektedir. Bu ülkelerde kuruluşların, kendilerine özgü gelir

ler politikaları olduğu da görülmektedir. 

ç. Belirtilecek son sonuç ise; kuruluşlarda ortaya çıkan, yeni 

bir eğilimle ilgilidir. Bu eğilim de kuruluşların merkezilikten u

zaklaşarak, mahalli düzeyde karar almak ve uyuşmazlık~arı bu düzey-

de çözmek istemeleridir. Bu eğilimlere, merkezi kuruluşların yöne

ticilerince karşı çıkılmaması~ merkezi pazarlık sisteminin devamı-

nın bir ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Ancak bıırada bir parn

doksla karşılaşılması da kaçınılmazdır. Bilindiği gibi mahalli dü

zeyde karar alma uygulaması gelirler politikasının etkinliğini sağ

layan,me,;,kezi ps.zarlık sisteminin sürdürülmesinin bir ön koşuludur. 

Ancak mahalli düzeyde alınan kararlar, gelirler politikası uygulama

sını daha da güçleştirebilecektir. Çünkü mahalli düzeyde karar al-

ma sürecinde, politik etkilenmelerin ve kamuoyu baskısının, çoğu za

man ülkenin genel çıkarlarını ikinci pl~na i tebildiği görülebilmek~.:' ı: .. 

tedir. 
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3· A.B.D.'DE GELİRLER POLİTİKASI 

A .B.D. 'de :Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Dönemi' nin ge

rektirdiği özel kontrollerden ayrı olarak; ilki 1962-1966, ikinci

si de 1971-1974 yıllarında olmak üzere iki dönem gelirler politika

sı uygulanmıştır. Nitelikleri farklı olmakla birlikte, A~B~D.'de 

uygulanan gelirler politikasının özelliğini; ücret-fiyat gösterge

leri oluşt·ıJ.rmaktadır. 

:B'nşk.a..n Iren.nedy Dönemi • nde 1962-1966 yıllar1. arasında kanuni ni-
' teliği olma~ran ve nücret-Fiyat Göstergeleri" (Wage-Price Guideposts) 

. olarak bilinen ilk uygulamaya karşılık, Başkan Nixon Dönemi'ndeki 

1971-1974 yılları arasındaki uygulama· "Kan;mi Nitelikli Politika

lar" olarak adlandırılmaktadır. Önce birinci devre ile ilgili özel

likler genel olarak belirtilecek ve daha sonra, ayrıntılı bir şe

kilde ikinci devre ile ilgili gelişmeler incelenecektir. 

A. ÜCRET-FİYAT GÖSTERGELERİ(WAGE-PRICE GUIDEPOSTS)UYGULAMASI 

1950'lerin sonlarına gelindiğinde A.B.D.'de, ekonomik 

yönden istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmıştır. Sendikalar, tam is

tihdama yaklaşıldığında 9 ücret artışlarını, verimlilikteki artışla

rın üzerine çıkarmak gücüne s~~ip olmuşlardır. Ancak bu gelişmeler, 

toplumu, istenmeyen seçimlerle karşı karşıya bırakmıştır. Başka bir 

deyişle toplum iki yönlü bir çıkınazla karşı karşıya gelmiştir. Ya 

istikrarlı bir fiyat-maliyet seviyesi ile işsizliği tercih edecek

tir • ya da tam istihdamla birlikte,sürekli artan bir fiyat-mali

yet seviyesini seçecektir. Şüphesiz ki iki seçim de, ideal değildir. 

1953-1958 döneminde ~3~ten %7'ye çıkan işsizlik oranının, 196l'le

re gelindiğinde yine aynı oranı devam ettirdiği görülmüştür. 
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B5lirtilen 0elişmeler karşısında, işgücü pazarlarında sendika

J..arın, ürün pazarlarında da fi;rmaların güçlerinin sınırlanması so

runu önem kazanmış ve bu güçlerin nasıl sınırlanacağı tartışılır ol

muştur. Yüksek bir işsizlik seviyesi olmaksızın, istikrarlı bir ma

liyet-fiyat seviyesinin nasıl sağlanabileceği sorusuna, Başkan Ken~ 

nedy'nin ilk "Ekonomik Raporu"nun çözümler getirdiği görülmüştür. 

Böylece A.B.D.'de, ücret-fiyat gqstergeleri sistemi önem kazanmış

tır (57). 

A.B.D.'de 1962-1966 yılları arasında hükümet'in, enflasyonu i

dari yönden kontrol altında tutabilmek için başvurduğu temel araç

lar, "Ekonomik Rapor" doğrultusunda "Ücret-Fiyat Göstergeleri" {Wa

ge-Price Guideposts)olmuştur~ Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

A.B.D.'de de, maliyet enflasyonu sorununun çözümüne yapılan stan

dart yaklaşımların esasını, gösterge sistemi oluşturmuştur. Ücret 

artışlarının ortalama milli verimlilik artışı ya da, kişibaşına ü

retimdeki artışlar tarafından belirlenmesi, gösterge sisteminin e

sası olmuştıır. Böylece de milli işgücü maliyeti ortalamasının, sabit 

kalacağı varsayılmıştır. 

Bu dönemde gösterge sistemi üzerindeki çeşitli tartışmalara rağ

men, gösterge sisteminin resmi ğörünümü daha önce belirtildiği gibi; 

Başkan Kennedy'nin ilk "Ekonomik Raporu"nda yer almJ.ştır. 

"Ekonomik Rapor"da ücret ve fiyatlarla ilgili genel gösterge

lerin belirlehdiği ve bu göstergelerle ilgili istisnaların da yer 

aldığı görülmektedir. Ücretle ilgili genel gösterge "ÇalJ.şanlara, 

kişi başına yapılacak ödemelerin (ücretler ve yardımlar) yıllık ar-

(5~u konuda bak, Charles N.DAVISSON-Ross WILHELM; Economic Effects 
of The Wage-Price GuideJ?osts,Michigan Busines Papers, Michi~n, 
1967, s. iii. 
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tış oranının 1 kişi başına üretimdeki milli artış oranına eşit olaca

ğı" şeklindedir. Fiyatlar yönünden ise; '1Verimlilik artışının, mil

li verimlilik artışına eşit olduğu endüstrilerde, fiyatların sabit 

kalması" kuralı getirilmektedir. 

İlk tartışılmaya başiandığı dönemde, gösterge sisteminin; gö

nüllü bir nitelik taşımasının istendiği arzulanmıştır. Amacın da, 

enflasyon sorununun anlaşılması için, kamuoyunun dikkatinin çekilme

si olduğu görülmüştür. Bu yönüyle ücret-fiyat göstergeleri sistemi, 

ücret ve fiyat kararlarının oluşumunu ve tartışılmasını sağlayacak 

bir araç olarak belirmiştir. Ancak tartışma süreci bitip, 1962'ler

de gösterge sistemi uygulamaya geçtiğinde, ücret ve fiyat kararla

rındaki rolünün, daha fazla emderici bir nitelik taşıdığı görülmüş

tür. 

1966'1arda gösterge sisteminin daha çok yaygınlaştırıldığı, be

lirlenmiş standartlar olarak daha çok tartışıldığı ve ücret kararla

rında önem kazandığı görülmüştür. A.D.D.'de 1966'ların ortalarına 

kadar devam eden uyg~lamayı belirleyen raporlar, gösterge sistemi

nin bazı önemli ücret-fiyat kararlarında çok etkili olduğunu göster

miştir. 

Ancak, effektif talebin hızla yükselmesinin bir sonucu olarak, 

ekonomi tam istihdama yaklaşınça, göstergelerin uygulanmasında çe

şitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu nedenle de hükümetin, artan 

bir şekilde taraflar arasında anlaşma sağlamak için çaba sarfetmesi 

gerekmiştir. Ağustos 1966'da ücret-fiyat gösterge idaresinin poli

tikası başarısızlığa uğramış ve bunun sonucu olarak da, önceki ra

porların etkinliği sarsılmıştır.(58). Genel olarak gösterge siste-

(58) Daha sonra "Uygulama Yöntemleri" açıklanırken, "Gösterge (Guide
posts)Sistemi" baglığı altında konu ayrıntılı olarak tartışıla
caktır. 



- 75 ... 

temi, ekonominin bir bölümü için geçerli olabilmiş ve bu endüstriler

de gönüllü kısıtlamalar olarak kalmıştır (59). 

Aşağıda 0.;.::.ha aJ-Tın tılı olarak görüleceği gibi, ikinci devre o

lan 1971-1974 döneminde~ gösterge sisteminin kanuni bir nitelikte 

daha etken bir şekilde uygulandığı ortaya çıkmaktadır. 

B. KANUNİ GELİRLER POLİTİKASI UYGULAMASI 

Ücret-fiyat göstergeleri sisteminin, ücret ve fiyat pa

zarlıklarını etkilenıek için, genel anlamda göstergeler olmaktan ile

riye gitmediği ve beklenileni veremediği görülmüştür. J3u nede.nle d~, 

.her çeşit müdahale yöntemlerine karşJ. olmasına rağmen, Cumhuriyetçi 

Başkan Nixom ; kanuni kontrollerin bütün şekillerinin gerekli oldu

ğunu ileri sürmüştür. Çünkü bu yeni uygulama ile; fiyat ve ücretle

rin tavanı kanunlarla belirleniyor ve belirlenen tavanlara uyulma

ması halinde, müeyyidelerin uygulanması amaçlanıyordu. 

Bu dramatik değişme, ilgiyle karşılanmıştır. Nedeni de, büt~ 

gelişmiş ekonomilArde, gelirler politikasına duyulan ihtiyacın art

makta oluşudur. Bu değişikliğin nedenini daha iyi belirleyebilmek 

ıçJ.n; daha önceki politika gelişmelerini kısaca özetlemek, yararlı 

olacaktır (60). Başkan Kennedy 0nin danışmanlarının Keynezyen bir a

çıklamayla, işsizliği talep eksikliğine bağlamaları ve talebi geniş

letmekle durumun iyileştirileceği görüşünü benimsernelerine rağmen,ya

pılan ara ş tı.rma.la.r ·i ş s izl ik.t eki ar.tı şJ.n:;'önemli .ö'1~:M~. işgüciin-deki ar

tış tan 

(59) A-g.e., s. 47. 
(60) Bu konuda bak. BRITTAN•LILLEY; A.g.e., s. 136~151. 
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ileri geldiğini ortaya koymuştur ( 61) • Kennedy ve johnson •·un "Great 

Society Programmerr ve Vietnam Savaşıfnın ek vergilere daya.t'l.lliaksızın 
finansmanı, işsizliğin 1968 yılında %345'a kadar düşmesirte yol aç

mıştır. Ancak para arzının genişlemesi sonucu,A.B.D. Ekonomisi'ne 

önemli oranda enflasyon enjekte edilmiştir. Sonunda bu enflasyon 

dış ödemeler dengesi yoluyla dünya ekonomisine yaygı.nlaştırılmıştır. 

Bu gelişmelerle, 1959-1964 yılları arasında istikrarını koruyan ge

hel ihtiyaç malları toptan eşya fiyat indeksinin, daha sonraki yıl

larda gittikçe artan bir şekilde hızlandığı görülmüştür. 

1968 yılında Nixon, Başkan seçildiğinde para politikasının enf

lasyon üzerindeki etkilerini kabullenerek, enflasyonu kontrol altı

na almak için "Oyu.n Planı" (The gameplan) denilah bir pl~nı g?l~ş

tirmiştir .. BU. pla.iı..:.genel olarak, para arzının artış hızını kademeli 

olarak yılda ~6'dan,%2•Y5:l veyı;ı-~'e indirme esasına dayarunıştır. Bu 

yolla ekonomik genişlemenin kontrolu, ücret ve fiyat hadlerindaki 

artışların yavaşlaması amaçlanmış ve böylece enflasyonun önleneceği 

ümit edilmiştir. 

Ne yazık ki, oyun planlandığı gibi sonuçlanmamış ve 1970 yılıi!-::. 

nın dördüncü çeyreğinde, imalat sanayinde ortalama saat ücretleri 

bir ~ceki yıla göre %6.1 oranında yükselmiş ve bu yükseliş de de

vam etmiştir. ücret artışları yanında, işsizlik oranı da 1971 yı

lında %6 olarak gerçekleşmiştir. 

Belirlenen gelişmeler, "Oyun Pltinı "ndan vazgeçilmesi konusunda~

baskıları artırınca, 1970 Ağustos'unda "Demokrat Parti Kongresi" 

(61) Yeni iş bulanların büyük bir bölümünü birin~i derecede kadın
lar, ikinci derecede de işçiler ve gençler oluşturmuştur. Bu 
grupların A.B.D.'de işsizlik eğilimi yüksek gruplar 'Olduğu gö
rülmektedir. 
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Nixon•a, fiyat ve gelirler üzerinde bağlayıcı (cebri) tedbirler ola

rak, bunları uygulama ve kontrol yetkisi vermiştir. İşverenlerden 

ve Sendikalar Birliği 9 nden d~ (AFL-CIO), fiyatlar ve ücretler üze

rinde kontrol kurulması konusunda destek sağlanınca, 15 Ağustos 

197l'de Nixon A.B.D.'de "Ekonomik İstikrar Programı"nı yürürlüğe 

koymuştur. Nixon'ın kararının, ~erşeye reğmen ekonomik olmaktan çok, 

politik olduğu konusunda görüşler ileri sürülmektedir. Ayrıca prog~ ... 

ramın, genel özelliği ile; 1970 yılında Demokrat Parti Kongre'sin

den geçen "Ekonomik İstikrar Kanunu"nun (Economic Stabilibation: 

Act) değiştirilmiş bir şekli olduğu söylenmektedir (62). 

(62) "Oyun Pl~nı"nın başarısızlığının nedenlerinin tartışılması önem
li olmaktadır. "Oyun Pl~nı 11ndan önce ücret ve fiyatlardaki artış 
hızıyla, işsizlikle ölçülebilen iktisadi faaliyet seviyesi ara
sında ııçık bir ilişki vardır. 1971'de hafif bir enflasyonla il
gili işaretler v~rken, 18 ay sonra niçin ekonomi sözleşme yap
roağa mecbur kaldı?Na>Keynezyen açıdan bunun cevabı; sendikalar 
ve büyük firmaların, rakip güçlerin işlerini bozacak bir güc·e 
sahip olmala~ıdır ve güçlerini piyasa durumundan tamamiyle ba
ğımsız olarak kullanmalarıdır. Ancak bu durum işgücü talebi ve 
ücret artışı arasındaki tartışılmaz ilişkiyi bütünüyle açıkla
mağa yetmemektedir. Eğer sendikaların daima piyasa kuvvetlerini 
yenecek güçleri var ise, niçin 1968 yılına kadar bunu kullanmak
tan sakınmışlardır.Bu sorular çoğaltılabilir.Yapılan bir çalış
manın sonuçlarının ise; johnson Dönemi'ndeki enflasyonda,uzun 
süreli sözleşmelerle bağlı olarak çalışan sendikalı işçilerin 
ücretlerinin,sendikasız ve kısa süreli sözleşmeye bağlı olarak 
çalışan sendikalı işçilerin ücretlerinin altına düştüğünü gös
termektedir. Bu analizin önemli sonucu; sendikaların "Artçı" o
luşla~ıdır.Başka bir deyişle sendikalar enflasyon haskılarına 
yavaş~yavaş cevap verebilmekte ve enflasyon geçtikten sonra h~
la onu yakalamaya çalışmaktadırlar.Enflasyonla işsizlik arasın
da "Oyun Pl~nı" süresince mevcut ilişkiyi değiştiren ikinci fak
tör,stratejinin gereği olarak işsizlik ödemelerinde büyük artış
lar yapılmasıdır. Nixon'ın ödemeleri artırmasının, toplam sigor
talı nüfusun ~0.5 kadar işsizliğinin artmasına yol açmıştır. ö
demelerin artırılmasının ·:~.asıl etkisi en düşük ücretler üzerin
de yarattığı rekabet baskısı olmuştur. ve bundan dolayı,bütün 
ücretlerin bünyesi değişmi'~tir.Bu durum ücret enflasyonunu açık
lama yönünden önem kazanmıştır. Bak.BRITTAN-LILLEY;A.g.e.,s.l39. 



- 78 -

1971 Ağustos Kararları'nın, üç unsurunun olduğu görülmektedir: 

- Ücret ve fiyatların 90 gün süreyle dondurulması, 

- Yatırırnda vergi iadesi ve ekonomiyi canlandıracak di~er mali 

değişikliklerin sağlanması, 

- Dolar'ın, altına olan konvertibilitesinin ertelenmesidir. 

Aşağıdaki tabloda 1971-1974 döneminde A .B.D. •·de Ekonomik İstik

rar Pvog~amı ilgili gelişmeler şemat~ olarak görülmektedir. 

Şimdi de devreler itibariyle, proc:ramda amaçlanan hedeflerle, 

uygulamada ortaya çıkan sonuçların karşılaştırilmasına geçebiliriz. 

Tabloda da görüldüğü gibi, iki dondurma vardır. Birinci Dondur

ma, ll Ağustos 197l'den 13 Haziran 1973'e kadar sürmüş ve üç devre

de gerçekleştirilmiştir. 3· Devreden sonra -13 Haziran 1973'le, 12 
1 

Ağustos 1973 arasında- ek bir dondurma dönemi daha eklenmiştir. Bu-

nu 4. Devre izlemektedir (63). 

a. 15 Ağustos lg?l-14 Kasım 1971 Birinci Devre 

90 günlük bu devrenin özelliği, bütün fiyatların ve ücretle

rin dondurulmasıdır. Bu devre genel olarak "!.Dondurma" diye adlandı

rılmakta ·ve 2.devre ile izlenmek amacı:.lgüdülmektedir. Genel amaç

lardan birinin de; yetkililere fiyat artışlarındaki tahminleri tes

bit edebilmek için, devamlı bir program hazırlamalarına ya~dım et

mek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
• 

Bu dönemin sonuçları ile ilgili olarak, Brittan ve Lilley, hem 

fiyatlar, hem de ücretler üzerinde genel bir şikayetin söz konusu 

olduğunu belirtmektedir. (64). 

(63) Bu konuda bak. MORLEY; A.g.e., s. 169-176. 
(64) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 141. 
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TABLO: 3 A.B.D. 'DE 1971 DÖNEMİNDE UYGULANAN ISTİKRAR PROGRAMLARilUN KURALLARI 

PROGRAM 

GENEL 
KURALLAR 

FİYAT ARTIŞ 
KISITLAlVIA-
LARI 

KAR lviARJ
J.ıARI KISIT
LAM.ALARI 

DONMA. I 
15 Ağustos 197l'den, 
14 Kasım 197l'e Kadar 

1 1 

Bütün fiyatların don-
durulmaıoıı 

-----------T----------------~------------------~----------------~ 1 2~ DEVRE 
1 14 Kasım 197l'den, 

ll Ocak 1973'e Ka&ar 
' 

ı 

3. DEVRE 
ll Ocak 197 3 '·i•n, 
13 Haziran l9,73'e 

Kadar 

j 1 ı 

:tONMA. II 4• DEVRE 
13 Haziran 1973'ten, · 12 Ağustos 1973'den, 
12 Ağast~~ 1973'e 30 Nisan l974'e 

Kadar Kadar 

ı 
Son fiyat artı~larındant.Devre'nin kuralla-Bir aylık:'fiyat don
veya 1 Ocak 197l'den so rının,kendi kendi- durması,daha sonra lÜ 
ra kabul edilebilir ma- ne yürütülmesi. Haziran l973'de y1ye-

İmalatçı firmaların 
çoğunda ve hizmet 
endüstrilerind&. ge 
çen mali yılın ilk 
çeyreğinin sona ar-ı 
di ği ll Ocak 197 3 1 l 
den beri,dolara 
dolar maliyetin fi
yata yansıtılmasına 
izin verilmesi. 

liyetteki artışlar, 
bellibir oranda fiyatla-, 

1 

ra yansıtılacak.Ancak bri 
yansıtmada verimlilik vJ 
üretim hacmindeki artış~ 
lar gözönı.ine alınacak. 1 

Aynı zamanda dönem için l 
geçerli fiyatlama sınırı 
alternatifi de mümkünd~· 

f 

Dond-.rma 'dan ön~ki üç ·l15 Ağustos 1968 1 de 
mali yılın,en iyi iki ~ sona eren dönem 
yılındaki kar marjları için,en iyi iki ma-

·ı· geçilmeye cek. Eğer fiya li yılın kar mar j
, lar taban sevi;y·esinin ları geçilmeyecektir 

üzerinde artırılmamışsa,jEğer ortalama fiyat 
veya firmalar kendileriJartışları %1·5'u geç 
ni tasfiye etmemişlerse,lmişse,hiçbir kısıt
bu kriter uygulanamayac~-lama olmayacaktır. 
tır. 

cekle başlayarak,sek
tör,sektör fiyat don
durmasının ortadan 
kalkması. 

).Devre'nin kural
larının kendi,k~n- 1 

dine yürütulme~i. 
Yöneticilerin taz
minatının sınırlan~ 

dırılması. 

------------~----------------------~------------------------~--------------------;----------------------4--------------------
ÜCRE'l1 AR- ı Bütün ücretierin don
TIŞl Ia:IIT- d"W'ulıuası e 

LAMALAR I 

Genel kural ücret artış~2.Safhanın genel ku

~ar~nın ~5·?. ola~~~ıdırır~l~arı ke~di,kend~nf 
Istısnalar onenılı ucret yuruyecektır.Bazı ezel 

ı 



ÖNCEDEN HA
BER Vl!]RlVIEK 

FİYATLAR 

eşitsizliklerini düz•l~ınırlam~lar söz k9j, 
mek ve son üç yılda ü•-ın~sudur.Oşel duruml:k 
reti.'%7 'den az. artmış için, daha fazla es- j 
olan. işfil~re tanınmak- neklik tanınmıştır. 1 
tadır.Baat başına 2.75 l Mayıs l973'den so~
Dolar'dan daha az kaza- ra,saat başına 3.5 j 
nan işçiler a~nıoa isti~Dolar'dan dahaaz ka 

1 
nadır.Daha önce belirtil-zanan işçiler isti~ 
miş olan bazı sosyal ya4-na edilmi~tir. 

ı 

dımlarda ise kural,%6.2! 
lik bir artı~~n kaiulü-1 

1 

dür. 

Yıllık ~atışları 100 
milyon Dalar'ın üze
rinde olan •ütün fir
malar~t~in fiya~ artı

~ı uygulamasından 30 
gün ~nce iildirim ve 
tasdik gereklidir. 

2 l'v1ayıs 197 3 'den son
ra fi;;at artıı§ları i 
%1.5 olan ağırlıklı ,lı 
ortalamayı geçen ve 
satışları yıllık 250 

milyon Dolar'an üze~ 
rinde olan bütün 
firmaların ön•3den 
bildirimde bulunma
ları gerekmektedir. 

"Cost of Living 
Council tt aksini ge
rektirmezs•,öno~

den •ildirile• fi-
1 yat artışları 30 
1 g~.içinde uygula-

l 
1 
ı 

nabilir.Bunun dı
şında 2.Devre'nin 
aynısıdır. 

----------~---------------------+------------------------~-----------------+--------------------+-----------------· 
Ü CR:l!J"'TL ER 

RAPORLAlVlA 

5000 kişiyi veya daha Bildirim gerekmiyor. 
fazlasını ilgilendiren 
ttihl ücret artışları ile 
ayrıca kuralın üzerin-
deki ücret artışları 
sayıya bakılmaksızın 

bildirime tatidir. 

Bildirim gerekmi
yor. 



.. FİYATLAR 

ÜCRBTLER 

-

ı.------------------~~~~--Y-ı~l-lı_k __ s_a_t_ı-şl-arı 5~ 

mi~on Dolar'ın üze
rinde olan firmalar 

l
l için 3 aylık raporlama 

gereklidir. 

10'0 işçinin üstünde 
işçi çalıştıran yer
lerde,genel kuralın 
altındaki ücret a
yarlamaları. 

------- ----

i:~:~!k::~.:·:~k-ii_,.~_,_· .-..... _.,.., __ , ----~ -~~!~~~~: ~:~:ı~~;~ 
olarak yıllık satışla.r 1 :f'irmalar için 3 ay-
250 milyon Dolar'a çık- lık raporlama ge-

. mıştır. f reklidir. 
__i 

i Buradaki tek değişik~ 
l lik çalışanla:rr sayı- ı 
l sının 5000 1 in üstüne r ·· · l çıkmış olmasıdır. . 

3. Devre'nin aynı
sıdır. 

1 i 
ı--------------+-----------------------+------------------~-------+.----------------------~--------------------~----------------------i 

Ö0EL A.LAN

IAR 

İSTISNALAR 

1 Sağlık, sigorta,kira, 
f inşaat,kamu işletme-

! Sağlık,yiyecek,kamu l - ' Sağlık,yiyee..;k,pet 
1 işletmeleri, inşaat, 1 1 rol, inşaat,sigorta, 
1 petı·oı;.: j ı yönetici ve deği;;>k 

1 ; i tazıninatları. i 
i 

leri. 

t 

ı 
j 

ı 

İşlenmemiş tarım ! 2·. Devre 1nin aynı
Jxünleri,ithalat fi~ [ sıdır.Sadece kira

~ ~atları,ihracat fiyat- 1 lar eklenmiştir. 
• ları 60 ve daha az sa-
ı,. ' i y;d&.işçi çalıştıran _ 
1 firmalar istisn~dır. 

i 

).Devre 'nin aynısJ.-

1

1 ;~::~:~::=::t:~ 
zun dönem kömür an
laşmaları başlan-

gıçta sektör-sektö:ı:· i 
!
! fiyat ve ücret açı-

sından .30 Nis&n 

1

1 

197 4 '• kadar kont- J_: 

1

1 rol dışı bırakıl-

ı mıştır. , __________________ ._ ______________________ ~--------------------------~------------------------~1 _________________________ ~------------------

Kaynak: :BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 142-143, Tabloı 5 

,,_, 
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b. 14 Kasım 1971-11 Ocak 1973 İkinci Devre 

i. Bu devrede "Geçinroe Konseyi" (Cost of Living Council) ile 
' •' 
i· "Ücret Kurulu" (Pay Board) ve "Fiyat Komisyonu" (t>rice Commission) 
'Iii 

1.:..;· kuru.ldu. Bu iki kurulun görevleri, ücret ve fiyatları belirlemek 

ve özel durumlarda müracaatları sob.uçlandırmaktı. "Geçirune Konseyi" 

nin 1972'nin sonunda enflasyon oranının %2-3'e düşürülmesini hedef 

aldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak "Ücret Kurulu", ücret artış

larının bazı istisnalar dı~ında %5.5 olmasın~ kararlaştırmıştır. 

Böylece A.B.D.'de Savaş Sonrası Dönemi'nde gerçekleşen %a'lük milli 
-· 

işgücü verimliliği ile, enflasyon oranı %2.5'da tutulabilecekti. 

Fiyatlar yönünden ise, firmalara 1 Ocak 197l!den sonra kabul e• 

dilebilir maliyetlerdeki artışların, belli bir oranında, maliyetle

rini artırmalarına izin verilmiştir. Ancak, gu yansıtmada verimli

lik ve üretim hacmindeki artışların gözönüne alınması gerekmiştir. 

K~r marjlarıne" ise~ tavan konularak, I.Dondurma'dan önceki son üç 

mali yıldaki, en iyi iki yılın k~r marjlarının geçilemeyeceği belir

lenmiştir. Birçok büyük firmanın, "Fiyat Komisyonu" ile "Dönemsel 

Fiyat Sınırlamaları" anlaşmalarına uyduğu görülmüş ve fiyatların en 

yüksek olarak önce %2, daha sonra da %1.8 oranında artırılmasında 

anlaşma sağlanmıgıtır. 

Belirlenen kuralların gerçekle~mesi için, kanuni (statory) bir 

uygulamaya geçilıniş ve sisteme "Önceden Haber Verme" ve "Raporlama" 

gibi usuller eklenerek 1 sistemin kontrol altına alırunasının amaçlan

dığı görülmüştür. 

Bu dönemin sonuçlarına gelince; dondurma döneminden önceki dö

nemde %5-6 olan enflasyon oranı,bu dönemde (1972'de) %3.4'e Q.üŞı:ııiiŞ

tür. Dondurma'lardmönceki dönemde -Aralık 197l'de~ %6.1 olan işsiz

lik oranının da 9 Aralık 1972'de %5.1'e düştüğü, üretimdeki artışın 

ise %7.6 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Ancak daha sonra yiyecek 
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fiyatlarının tırmanmaya başlaması nedeni ile, enflasyon oranı tekrar 

hızlanmaya başlamıştır;. Bunun nedeni de, hububat ve diğer yiyecek 

maddelerindeki büyük üretim yetersizlikleri olmuştur. Yiyeceklerin 

işlenmesi ve dağıtımı sürecindeki k~rmarjlarının sıkı bir şekilde 

kontrol edilmesine karşılık, işlenmemiş bazı yiyecek ve diğer malla

rın fiyatları piyasaya bırakilmiştir. 

l972'nin sonlarına doğru ekonomide tam istihdama doğru gidilir

ken, belirtilen nedenlerle gelirler politikası ile ilgili kontrol 

programların~ değiştirilmesi konusunda yöneticilerde eğilimler baş

lamıştır. Aynı zamanda fiyat tesbitlerinin, kıt malların üretimini 

teşyik etmeyeceği görüşü hakim olmuştur. Yine fiyat tesbitlerinde 

daha fazla israrın, yanlışlıklara yol açacağına inanılmıştır. Bu ne

denle de hüklli~etin,Ocak 1973'de Prograa~ı değiştirerek, mecburi 

(compulsory) gelirler politikasından, gönüllü (voluntary) bir gelir

ler politikasına geçtiği görülmüştür. 

c. ll Ocak 1973 - Haziran 1973 Üçüncü Devre 

Bu devrede, ikinci devrenin h~ralları genel olarak kabulle

nilm,iş, ancak benzer kontrollerin gönüllü bir şekilde kanuni zorla

ma olmadan yapılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte hükümet, 

"Makul fiyat ve ücret artışları için, yeni kurallar koymaya" devam 

etmiştir. 

1972 yılında fiyatlardaki hızlı artışların, yeni bir enflasyon 

dönemini başlataeağı tahmin edilmiştir. Çünkü sınai ham madde fiyat• 

ları 1973'ün ilk altı ayında %12'ye (yıllık olarak da ~28'e) yüksel

miştir. Bu artı0-ların da üç ile altı aylık bir gecikme ile, 

tüketici fiyatlarına yansıyacağı ümit edilmiştir. A.B.D. 

ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, A.B.D.'de anflasyonun, özel 

olarak bazı sektörlerde ortaya çıktığını vurgulamıştır. Bu sektör

ler de, gıda ve hammaddeler sektörüdür~ 1973 yılında gıda maddelerin-
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de enflasyon oranının %26.7; sıAai hammaddeler sektöründe ise %31.4 

olarak gerçekleştiği görülmü,ştür. Bu güne kadar A.B.D. 'de, bu tür 

sonuçlarıa karşılaşılmD..nı::ı.ştır. Morley '1Bunu.h toplam talepteki artış

lardan çok, arzdaki yetersizliklerden doğduğunu ileri sürerek, ge

lirler politikasının başarısını ya da başarısızlığını iyi değerıemek 

için, enflasyonun sektör~l yapısının da gözönüne alınması gerektiği

ni" ileri sürmüştür (65). 

Bu gelişmeler karşısında, gelirler politikasından, dolayısiyle 

de ücret ve fiyat kontrollerinden yana olanların, daha kuvvetli kont

rollerin zorunluluğu konusundaki düşünceleri ilgi çekmiştir. Gıda ve 

petrol-fiyatlarındaki artışlar, fiyatların gemi azıya alarak yüksel

mesine yol açınca Hükürnet,Haziran 1973'de, üçüncü devre olan gönül

lü gelirler politikasından vazgeçerek, yeni bir dondurma programını 

uygulamaya karar vermiştir. 

Üçüncü ve dördfu~cü devreler arasındaki iki ay süreli dondurma 

programı, 13 Haziran ile 12 Ağustos 1973 tarihlerini kapsamıştır. 

Genellikle de tarım sektöründe korkunç bir muhalefet gören bu prog

ram, hububat ve canlı hayvanlar hariç, bütün işlenmiş tarım ürünle

rini kapsamaktaydı. İki yıllık bu program, önce yiyecekler~e· ilgili 

düzenlemelerden vazgeçtniş., daha sonra da sektör sektör 12 A@lstos 

1973'de ortadan kalkmıştır. 

d, 12 Ağustos 1973-30 Nisan 1974 Dördüncü Devre 

Bu devrenin özelliği, gönüllü politikaların daha az katı ol

maya başlaması ve böylece serbest ekonomik ilişkilere bir giriş ya

pılmasldır. Dördüncü devre, genel olarak ikinci devreye benzemekte 

(65) MORLEY; A.g.e.', s ... 172~173~ 
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ve maliyetlerin, fiyatlara yansıtılmasıııa izin verilmektedir• Ücret 

artışlarında her yıl için %5.5'1ik bir artışa izin verilirken, üc

ret dışı ödemeler için %tJ•7'lik bir artış kabullenilmektedir. önem
li değişiklik, k~rlar yönünden sözkonusu olmaktadır. Dördüncü dev

renin özelliğinin,k~rlarla ilgili dondurmalar olduğu söylenebilir. 

Petrol krizi, tar:i.m kesiminde üretim düşüklüğü, enerji ve gıda 

fiyatıarindaki · ypkselıirieler sonucu 1'1973 yılında enflasyon oranı 

~ll'in listüne çıkmıştır. Bu durumda hiçbir gelirler politikası ara

cının, dolayısiyle de kontrol sistemlerinin; arzdaki da~boğazlar ve 

üretimdeki fiyat artıçiarı nedeniyle başarılı çalışmasının mümkün· 

olamayacağı kabullenilmiştir. Hükümetin kısıtlayıcı para ve maliye 

pol:i,tikaları yolu:rla 7 talebi düşürme çabaları ise, Mayıs l975'te 

işsizlik oranını %9.gibi en yüksek bir orana çıkarmıştır. imalat sa

nay~nde kapasite kullanımı da, Kore Savaşı'ndan sonraki en düşük o

ran olarak %71 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu eğilimlere bağlı olarak da A.B.D.'de, ekonomideki hızlı dü

şüşle birlikte 9 gelirler politikası araçları olan ücret ve fiyat 

kontrolleri sisteminden de ya.vaş yavaş vazgeçilmeye başlanmıştır. 

Ekonomideki bu kötüye gidiş karşısında Başkan Ford, Mart 1975' 

de harekete geçerek "Vergi İndirim Kanunu"nu kabul etmiştir. Bu ye

ni uygulama ekonomide canlılık sağlamış, kapasite kullanımı ve üre

tim 1976 ve 1977'de artış göstermiştir. Ancak işsizlik yönünden o

lumlu bir gelişme görülmemiştir. 1976'de %8 olan işsizlik oranı, 

l977'nin sonunda %7'nin üstüne çıkmıştır. Ancak iki yıl sonra bu o-. 

ranlar, eskisinden daha da aşağıya düş.roeye başlamıştır. 

c. A.B.D.'DE GELİRLER POLİTİKASININ SO!vJÇLARI VE 

DEGERLENDİRİL1lliSİ 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, A.B.D.'de üretim

deki düşüşlerin, 1973'ün sonlarında başladığı ve r,fayıs 1975'e kadar 
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devam etti.ği görülmektediri Diğer yandan enflasyon oranı 1974'ün u~ 

çüncü çeyreğinde %14~4 olmuştur •. 1975'd.e düşerek birinci çeyrekte 

%7.1, son çeyrekte de %6•7 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı ola

rak da,. 1973-1974 yıllarında enflasyonda geçici artışlara yol açan 

petrol ve gıda fiyatlarındakli artışlar:t sınırlamak: tçın ;uygU.larie:.h' 

·poli tikaların 9 başarılı olduğu söyleni.r~ :Bunlara rağmen de, 1975 i in 

ilk çeyreğinden itibaren fiyat indekslerinin %6-7 ~ivarında artma~ 

ya devam ettiği görülmektedir •. Bu sonuçlar, 1977 yılında A.B.D;fcle 

enflasyonu %2.3 oranında daha aşağı düşürme gayretlerinin kolay ve 

ucuz bir şekilde sağlanamadığını ve enflasyonun tahribatının devam 

ettiğini göstermiştir. 

A.B.D.Yde gelirler politikasının ikinci devresinde enflasyon 

oranının. %3-4'e düşmesi, işsizlik oranında bir azalmanın görülmesi 

ve üretimde bir artışın gerçekleş.ı:llesine rağmen, daha so.nraki devr-e~ 

lerde bu başarılar görülmemiştir •. Bu sonuç karşısında, Brittan ve 

Lilley, "Programın btrt.ek konuda faydası olmuştur. O da, kamuoyunun 

fikrini değiştirerek, proğramı ilk'zamanlar desteklerken, daha son-

ra bu desteklerini çektiklerini 11 belirtmektedir ·(66). 

Dördüncü devrenin sonunda, Mr.Nixon'u sonuna kadar destekleyen 

Kongre'nin, bu konuda f-ikrini değiştirdiği görülmüştür •. Kongre, se

çim yılı nedeniyle, kamuoyunun gözünde düşmanlık kazanmamak için, 

gelirler politikasının devamından vazgeçerek, sürpriz bir sonuç ya'!!!11: 

ratmıştır. 

Buna rağmen A .B.D. 'de-, gelirler politikasına kamuoyunun göster

diği tepkiye, Amerikan politik hayatını temsil eden, devamlı. bir 

(66) BRITTAN-LILLEY; A .. g.e., s.l51. 
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davranış olarak bakılmayacağı ileri sürülmektedir.;., A .B.D •. • de bütün 

politikacıların, gelirler politikasını cazibesiz buldukları söylene

memektedir. İtiraz eden otoritelerden çoğu, genelde gelirler politi

kası uygulamalarına ve dolayısiyle kontrollere itirazda. bulUhinainış

lardır. İtirazıarı,uygulamaların bazı özel durumları ile ilgili ol
muştur. Ba·~<kan Carter' ın da, genellikle fiyat ve ücret kararların ..... 

da, hükümet müdah~lesini ortadan kaldırmamaya özen gösterdiği ile

ri sürülmüştür (67). 

II, BIBRKEZİ .PLANLI · EKöNOMİLERDE GELİRLER POLİTİKASI UYGULAllLASI 

l. SOVYETLER BİRLİGİ'WDE GELİRLER POLİTİKASI 

A.. SOVYETLER BİRLİGİ 'NDE GELİRL?:R POLİTİKı\SI İLE 

İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER 

Daha önce görüldüğü gibi, enflasyon ve işsizlik o

layının büyük boyutlara ulaşması, kapitalist ülkelerde gelirl~r po

litikası uygulamalarının başlamasına neden olmuştu. Benzer etkenle

rin, Sovyetler Birliği gibi Sosyalist Merkezi Plftnlı Ekonomiler'de 

de ortaya çıkıp çıkmadığı ve bunlarla ilgili olarak, gelirler poli

tikasına benzer tedbirlerin alınıp alınmadığının incelenmesi şüphe

siz ki önemlidir (68). 

(67) A.g.e., s. 151. 
(68) Bu konuda bak. A.g.e., ·s. 103-112, Richard PORTES; "The Cont

rol of Inflationg Lessons from East Eupopean Experience", 
Economic~,,Vol. 44, Number 173-176,197T•e·,.t09'-lJO.:Bat.'DIV~E; 

Yinflation and l·'farxist Theory", Marxizm Today, ·March 1974, 
s. 79-92• 



- 86 -

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve savaş 

sırasında, çok şiddetli ve kısmen baskı altına .alınmış bir enflas

yonu (suppresed enflasyon) ~aşadığı görülmüştür. Bunun nedeni ise; 

savaş döneminde fazla talebi karşılamak amacıyla, hazırlanan aşırı 

iyimser pl~nlar olmuştur. Aşırı derecede yüksek belirlenmiş olan a

maçları gerçekleştirme çabaları da, fiyatları ve ücretleri artır

mıştır. Bunun sonucu olarak işletmelerin bütçe açıkları ortaya çık

mış ve bu açıklar da b~nkalarca, banka parasıyla karşılanmıştır. 

Böylece sosyalist bir ekonomide bile 7 aşırı para talebinin karşı

lanabilmesi için, fiyat artışlarına yol açan bir para mekanizması··

.o.rt.aya çıkmıştır. 

İkinci Diinyu Savaşı'ndan sonra, resmi tüketici fiyat indeksleri

.nin dikkate değer bir şekilde düştügü, 1950'lerin başlarından iti

baren ise, dikkate değer bir"şekilde sabit kal:dl.ğl. ğörülmüştür.tıSov

yetler Birliği'nde 1955-1973 döneminde resmi tüketici fiyat in

dekslerinin ~l'in üzerinde yükseldiği belirtilmektedir. Ancak, in

dekslerin resmi kaynaklerdan hareketle düzenlenmesi ve bilgilerin 

de, yalnızca devlet sektörünü kapsaması nedeniyle, kuşkular ileri 

sürülmektedir. Bu nedenle de,baskı altındaki enflasyonun sa~lana

bildiği belirtilmektedir (69). 

Aynı dönemde, devlet sektöründe parasal ücretler, yıllık %3 .. 7 

oranında yükselmiştir. Daha sonra belirtileceği gibi, ücretler üze

rinde merkezi kontrolün olmadığı ilk yıllarda, ücretlerin ılımlı 

bir şekildearttığı görülmüştür. Bu durumda reform çalışmalarının, 

ücret artışları üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı anlaşılmak

tadır. 

(69) Sovyetler Birliği'nde kalite ve ürün farklllaşması yoluyıa-,fi
yatların yaklaşık yılda %3-4 oranında artığı varsayılmaktadır. 
Bunun için de,resmi fiyat indekslerinin_düzeltilmesi gerektiği 
konusunda dikkat çekilmektedir. 
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Aşağıdaki tabloda, Sovyetler Birliği ve diğer Sosyalist Merke-
, 

zi Pl~nlı Ekonomiler'de 9 1955-1975 yıllar1 arasında tüketici fiyat 

indeksleri ile, işçi ve ~emurlar için devlet sektöründe ortalama pa

rasal ücretler görülmektedir. 

Tablo'da görlildü~ü gibi, Sovyetler Birliginde 1955 yılında 100 

olan tüketici fiyat indeksi, 1975 yılında 100.7 olurken~ aynı dö

nemin başında 100 olan ortalama parasal ücret indeksi, dönem sonun

da 203.3 olmuştur. Böylece fiyatlar dönem ortalaması olarak %0.02 

artarken, ortalama parasal ücretler ise; ortalama %11~4 artmıştır. 

Bu ülkeler içinde en yüksek gerçek ücret artışı:, Romanya' da %5.3 

olarak gerçekleşmiştir. Çalışmamızın kapsamını aşmamak için, bu ül

kelerdeki enflasyonun nedenlerine ve özelliklerine girilmemektedir. 

Sovyetler Birliği' nde i,<Jsizlik oranları ile ilgili bilgileri 

bulmak, güç olmaktadır. Kapitalist tanıma göre; "İşçilerin devletin

de, işsizlik yoktur". İşsizliğin varlığı kabul edilmediğinden, iş

sizlik oranları ile ilgili bilgiler yayınlanmamaktadır. Bunun sonu

cu olarak da Sovyetler Birliği 9 .nde, ne işsizlik ödemeleri ve ne de 

istihdam seviyesinde değişiklik olmaktadır. 

Ancak, kapitalist dünyadaki 1929 kriziyle başlayan büyük işsiz

lik oranları, Sovyetler Birliği Yöneticileri'ne, açıklamada bulunmak 

yönünden bir fırsat yaratmıştır. Bu ~elişmenin sonucu olarak da, 

Sovyetler Birligi'nde Nisan 1929 itibariyle işsiz olanların sayısı, 

1.741.000 olarak yayınlanmıştır. Ancak bir hafta sonra, "İşsizlik 

yardımlarının bir süre için kaldırıldığı duyurUbuş"~ur.İki hafta son

ra ise Merkezi Komite (Central Cdmmtte), yardımların kaldırılmasını, 

"Sosyalist sanayileşmenin muazzam bir başarısı" olarak ilan etmiş

tir. Bu karar, işsizliğin toptan tasfiyesi yönünden Sovyetler Bir

liği' nde kararlara öncülük etmiş ve Sovyetler Birliği' nde, ri İşsiz

lik ortadan kaldırılmı,:;;tır". Bu eğilimler yanında Sovyetler Birli-
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1 
ıo6.4 183.8 124.5 
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Kaynak: RICHARD PORTES; "The Control of Infla.tion~ Lessons from East European Experience", Economioa., 
Volume 44, Number 173-176, 1977, s. 111-113 1 Tablo~l-2. 
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ği'nde, Beş Yıllık Pl~n'ın uygulanması sonucu, gelişen sanayileşme 

ile, önemli başarılar kazanılmış ve yapısal işsizlikte azalma sağ

lanmıştır (70). 

Teorik ve resmi bilgilere rağmen, Sovyetler Birliği gibi Sosya

list Merkezi Pl~nlı Ekonomi'lerde de 9 işgücü fazlalıkları olduğu 

bilinmektedir. Bir Sovyet. Çalışması'na göre, bazı bölgelerde iş de

ğiştiren işçilerin, yıllık oranı %36'dır. Bir ba0ka çalışma da, ken

di iradesiiile iş değiştiren işçilerin, üretimden ortalama olarak 

23 gün pay alms~dığını belirtmektedir. İki bilginin birleştirilmesi 

sonucu, işgücünün %2-3'ünün gönüllü iş değiştirdiği ve Sovyetler 

Birliği'ndeki işsizlik oranının %2-3 olduğu ortaya çıkmaktadır. An

cak bu hesaplamanın, oranları büyütınemek için, mevsimlik işsizliği 

ve işgücüne yeni girenleri kapsamadığı ileri sürülür. 

Sovyetler Birliği'nde sosyal güvenlik sisteminin herkesi kap

saması nedeniyle;; işsizlik oranlarının, Batı Avrupa Ülkeleri'ne gö

re daha düşük düzeyde ortaya çıktığı belirtilir. Ancak bu uygulamay 

çok fazla istismar edildiği için, cezalandırıcı tedbirlere başvurul

muştur. Örnek olarak 9 emeklilik ve hastalık yardımlarından yararla

nabilmek için, ara verilmeksizin çalışılLUa.sı gerekir. Ayrıca, '~İŞinde 

bir aydan daha fazla çalışmayan işçi, kıdemini kaybeder. İlerde ken

disine yapılacak ödemeler yönünden, kayba uğrar". 

Sosyalist Merkezi Pl~nlı Ekonomiler'le ilgili işsizlik sayıla

rını, daha açık bir şekilde Yugoslavya'da görmek mümkündür. 1975 y~

lında Yugoslavya'da işsizlik oranı, yerli işgücünün %10'nundan daha 

fazla olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında, aynı yılda 800.000 Yu

goslav işçisinin -yerli işgücünün %15'i-,diğer ülkelerde çalışmak 

(70) BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 107-108. 

1 

'1 
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için ülkelerini terkettikleri bilinmektedir (71). 

B. SOVYETLER BİRLİGİ'NDE GELİRLER POLİTİKASININ ÇEŞİTLERİ 

Yukarıda, ücret, enflasyon ve işsizlik açısından inceıe~ 

diğimiz Sovyetler Birliği'nde, ücret ve maaşlar üzerinde iki çeşit 

gelirler politikası uygulandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi 

"Toplam Ücret Ödeme+ eri", ikincisi de 11Ücret Farklılıkları" ;yönün

den olmaktadır (72). 

a. Toplam Ücret Ödemeleri Üzerinde Kontrolle» 

Sovyetler Birliği'nde merkezi olarak toplam ücret ödemele-

ri önce bütün ekonomi için belirlenir. Daha sonra belirlenen bu 

toplam ücret ödemelerinin, çeşitli endüstrileri temsil eden bakan

lıklar arasında bölüşüldüğü görülür. Daha sonra bakanlıklar, kenditiie:-.. ·' ''· 

lerine bağlı işletmelere, yıllık olarak tahsislerde bulunurlar. Bu 

dağılım da; önceki yılın tecrübeleri ile, her dönem için işgücünün 

pl~nlanan artışları belirler. 

Görüldüğü gibi Sovyetler Birliği'nde ücret artışları, merkezi 

olarak düzenlenmektedir. Ancak 1931 yılından, 1956 yılına kadar, bu 

artışlarla ilgili kapsamlı bir değişikliğin yapıldıgı görülmemiştir. 

Bunun nedeni, bu dönemde ücretlerle özel olarak ilgilenen ve ücret

lerdeki gelişmelerden sorumlu olan merkezi bir kuruiuşun eksikli~i

dir. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nde ücret kararlarının :Bakanlar 

Kurulu ya da ilgili bakanlıklar tarafından merkezi olarak belirlen

mesi yanında, ekonomik ve politik amaçlarla da,çeşitli endüstriler

de münferit artışlarla karşılaşılmıştır. Bu çeşit değişikliklerin 

(71) PORTES; A.g.m., s. 125. 
(72) ~ konuda bak. BRITTAN-LILLEY; A.g.e., s. 103-105. 
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de, ilgili bakanlıklarca gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak bu 

durum, daha fazla karmaşık ve de organize olamayan bir ücret yapı

sına yol açmıştır. Çünkü bu uygulamanın sonunda, genellikle aynı i

şi yapan işçilerin, bağlı oldukları bakanlıklara göre farklı büyük; 

lükte gelir elde etmeleri ile karşılaşılmıştır. 

1931 yılından beri Sovyetler .Bitliği•nde, ücret yapısının* ol

dukça belirgin bir ş elcilde eşi tsizlikçi ( Inegali tarian) olduğu gö .... 

rülür. Bu yıllarda Stalin, "Küçük burjuva eşitciliğini" suçluyor ve 

nitelik farklılıklarının ve teşviklerinin önemini vurguluyorda .. 

Marx'ın, Batı 0 da moda olan yorumun aksine, Stalin Mar:ıc'a atıfta. bu~·. 

lunarak; eşitsizliği savunuyordu. Marx, kapitalist toplumdan sosya

list topluma geçişt•3 önce "Herkesin imkanlarına göre" gelir elde et

me durumundan, yani gelirlerdeki eşitsizlikten, kominist toplumun 

oluşturulması halinde, "Har..ıtesin ihtiyacına göre" gelir elde etme 

durumuna gelineceğini söylüyordu. Dolayısıyle, ekonomik kıtlığın son 

bulacağını savunuyordu. Öte yandan 1\ılarx, diğer bir ifadesinde, "Sos

yalizmde kişi, üretici topluma ıae verdiyse, onu geri alacaktır" de

mektedir. Ancak Stalin'in ileri sürdüğü bu piyasa ekonomisi reçete

sini, piyasa ekonomisi ol~ayan bir ülke için savunduğu görülmüştür. 

Sovyetler Birlj.ği'nde, eşitlikçi olmayan bu felsefe sürdürü.l

mektedir, Önemli gelişme,l955 yılından sonraki ücret reformu, fark

lılıkları daralttı&,ında ortaya çıkmıştır. Kominist Partisi'nin "Üc

retler alanında uygulamaya konulan bu politikanın,. kendilerinin da

ima. savaştığı ve savaşmaya devam edeceği küçük burjuvazinin ücret 

farklılıklarının giderilmesi yöntemi ile hiçbir ilgisinin olmadığı" 

konusunu açıklamakta güçlükle karşılaştığı görülür. 

Sovyetler Birliği'nde ücret yapısı, işgücünün derecelerine gö

re belirlenmektedir. Zaman içinde dereceler arasındaki farkın azal

dığı görülmektedir. Bir örnek olarak,beden işçileri ele alındığında, 
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1958 yılından önce;·:üst derece ile, en alt dGrecede ücret alanların 

ortalaması arasındaki oran 2.81 iken, reformların uygulanmasından 

sonra ki dönemde, farklılıkların azalarak oranın 2/l'e düştüğü gö

rülmüştür. 

b. Değişik İ şlerdeki Ücret ler .. Üzerinde Kontroller 

"Sovyet Realizmi 11 olarak tJ.nımlanan bir değerlemeye göre; 

ücre~ yelpazesinde, nitelik farklılıklarının önemli şekilde daral

tılmasıj düşük ücretlerin, yüksek ücretlere göre daha fazla artı

rılması ile başarılmıştır. Bu farklılığın, Batı'da olduğu gibi Sov

yetler Birliğiırtde dep önemli işçi grubunun parasal ücretlerini dü

şürmeden gerçekleştirildiği görülür. Ayrıca Moskova İşgücü Araştır

ma Enstitüsü Direktörü A.S. Shkurka, "Gelecekte ücret yelpazesinde, 

daha da daralmalar olacağı" nı ileri sürmüştür. Bununla beraber 

Shkurka'nın, ücret yelpazesindeki bu daralmanın; değişik iş türle

rine olan işçi arz ve talep kalıplarının değişmesi sonucu, gerçek

leşeceğini vurguladığı görülür. 

Belirlenen gelişmeleregöre; ücret reformlarının ileri devrele

rinde9 ücret yelpazesinin daha da daraltılacağı ortaya çıkmaktadır. 

Gerçekleştirilecek melcanizasyon ve otomasyonun,Sovyetler Birliği' nde 

niteliksiz işgücüU~ü ortadan kaldıracağı belirtilir. Böylece nitelik

li işgücü olan mühendisler ve teknisyenler arasındaki farkın, azal

tılacağı ileri sl5.rü1Ur. /Bu durumlarda eğer yapılan işin niteliği ve 

miktarı ile, uyı_:unlu olacak şekilde bir ödeme ilkesi benimsenecek o

lursa; nitelik düzeylerindeki sınıflandırmayı azaltabilmek için, bu

nun ücret yelpazesindeki azaltma ile desteklenmesi gerekecektir~ 

Sovyet Otoritelerirnin, Batılı karşıtlarından daha çok pazar 

güçlerine önem verdikleri ve pazar güçlerini ciddiye aldıkları gö

rülür. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçilere parça başına 

yüksek ödGmelerde bulunmanın sağlanması, ikramiyelerin yaygınlaştı-

... 
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rılarak gelir farklılıklarının azaltılmaya çalışılınasının teşviki.,bu 

konudaki önemli örnekler olmaktadır. 

C. SOVYETLER BİRLİGİ'NDE GELİRLER POLİTİKASIN1N SONgÇLARI 

VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Görüleceğ,i gi,bi Sovyetler Birliği' nde ücretler, merkezi 

olara~ belirlenmektedir. Sendikaların ücret seviyelerini arttırma ko

nusunda pazarlık güçleri ve grevde bulunma gibi hakları yoktur. Bu 

nedenle 9 toplu sözleşme sisteminin enflasyonist etkilerinden söz e

dilmemektedir. 

Bu genel çerçeveye rağmen, çalışanların gelirlerini iyileşti~

mek için, bazı imkanları olduğu da bilinmektedir. İşçilerin yeterli 

bi-r gelir elde edemediği veya çalışmayı teşvik edici faktörlerin olma• · 

dığı durumlarda, iş:i, yavaşlatma eyleninde bulundukları görülür. Ge

nellikle ije bu durumi yönetim tarafından gözönünde bulundurulur. Bun

lar yanında benzer işlerdeki ücret farklılıkları konusunda, işçile

rin hassas oldukları bilinmektedir. 

~elirlenen etkenlerin, Sovyetler Birliği'nde ücretleri.n artırıL

ması konusunda etkinlikleri olduğu görülmektedir. Ücret artışlarının 

da, verimlilik artışının üzerindeki parasal genişleme ile karşılandı~ı 

ğı anlaşılmaktadır. 

Sovyetler Birliği'nde Gelirler Politikası'nın özelliklerinin be

lirlenmesi yönünden, şu sonuçların önem kazandığı görülmektedir(?)): 

(73) A.g.e., s. 112. 
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a. Sovyetler Birliği'nde görüldüğü gibi, seç~enlerine hoş görün

mek zorunda olma~,ra.n sistemlerde bile 9 hükümetlerin para artışında, 

aşırı bir genit}lemec1e.::ı kurtulamadıkları ortaya çıkmıştır. 

b. Enflasyonist güçlerin baskı altına alınması, sadece çok mer

kezileşmiş kontrollu ekonomiler için mümkün olabilmiştir. 

c. Enflasyo;::u baskı altında tutmanın, bir ekonomik maliyeti var

dır. Bunlar da;kaynak dağılımında ve kalitedeki bozulmalar ile, ve

rimlilik kayıpları şeklinde belirmektedir. Bunların ise maliyeti, 

açık bir enflasyonru1 yaratacağı ekonomik kayıplardan, daha büyük ol

muştur. 

ç. Sovyetler Birliği Ekonomisi gibi merkezi planlı ekonomilerde 

bile, baskı altında tutulan bir enflasyon ve planlama ile~ ortadan 

kaldırılamayacak tabii b~r işsizlik oranı vardır. 

de Ne kollektif mülkiyet, nede ülke çapında yapılacak iş değerle

meleri, kişiler arasınd.aki ücret karşJ.,ı.ştırmalarını ve bundan do~aOıiıo 

cak kıskançlıkları 9 yok edememektedir. 

III. ÜLKE UYGULAMALARININ SONUÇLARI VE DEGERLENDİRİLllffiSİ 

Gelirler politikasının sonuçlarının, genellikle iki yön

den incelendiği görülür. Bunlardan biri9 ,<selirler politikasının, e

konomik de~işkenler arasındaki ilişkilere etkisinin incelenmesidir. 

Örnek olarak, gelirler politikasının fiyatlar, ücret hadleri~l ve ka

zançlar ar.asındaki ilişkilere etkisi gösterilir. Gelirler politika

sının, ücretin belirl.enmesindeki kurumsal yöntemler üzerine etkisi

nin incelenmesi, ikincisi olmaktadır~· 

Şüphe yok ki, bu etkileri doğru ve tam olarak belirlemek kolay 

değildir. Bununla birlikte, birinci inceleme alanı ile ilgili olarak, 

bazı sayısal bilgiler vardır. Ancak, bu konudaki birçok ekonometrik 
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çalışmaya ra_ğmen de, genellikle araştırıcıların ortak görüşü "Bütün 

bulguların geniş oranda hata taşıyabildikleri" şeklindedir (74). Bu

nun nedeni, aşağıd;:~ki konularda yeterli açıklığın sağlanamamış olma

sıdır~ Bunlar şöyle özetlenebilir (75): 

a•· Ücreti belirleyen ödemelerin neler olduğu konusunda, kesin 

bir açıklık yoktur. Buna bağlı olarak da, gelirler politikasının et

kilerini ayırmanın, kolay olmadı~ı anlaşılmaktadır. 

bi Eğer herhangi bir ülkede 9 gelirler politikası uygulanmasa.td;ı., 

ortaya çıkacak sonuçların ne olacağını hesaplamakta güçlüklerle kar

şılaşılacak, belki de böyle bir hesaplama yapılamayacaktır. 

c. Neden ve sonuç ilişkisi açık olmadığı için, fiyatlarla, gelir

ler politikası arasındaki ilişkiyi belirlemedeki matematiksel güç

lükler, kolaylıkla çözülemeyecektir. 

ç. Bilindiği gibi, kişilerin ücret talepleri, gelecekteki fiyat 

hareketleri hakkındaki bekleyişlerine dayanmak~adır. Bu durumun ise; 

bir eşitlikte., kolayca ifade edilebileceği söylenemeyecektir. 

Kurumsal etkiler hakkındaki sonuçlarla ilgili tesbit~ere ulaş

manın ise, daha güç olduğu bilinmektedir. Çünkü kurumsal etkiler, 

değiş.en davranışların ve sosyal ortamın incelenmesini gerektirir. 

Bu da ancak, tatmin edici bir şekilde gelecekte yapılabilir. 

Ortaya çıkan bu güçlüklere rağmen, gelirler politikasının so

nuçları ile ilgili olarak bazı değerlemeler yapmak mümkündür. Hatır

lanacağı gibi, ülke uygulamaları incelenirken, ülkeler yönünden so-

(74) R.G.LIPSEY-j.M.PARKIN; "Incomes Policy: A Re-appraisal", 
Economise., 1970~ New Series, Vol. JCGWII, Number 145-148,a.l36. 

(75) APPLI!:TON? A • .g.e., s. 143. 
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nuçlar belirtilmişti. Bu nedenle de, burada daha genel bir değerleıa

dirmeye;:yer''Veril.eaektir. 

Bütün ülkelerde 7 toplumun gelirlerini artırma çabaları, enflas

yonun nede~i olduğu lmdar, belki enflasyonun sonucuna da bağlıdır: 

Çünkü gelirler politikası uygulanırken 9 ortaya birçok eşitsizlikler 

çıkabilir. Bu arada nisbi dengeler bozulabilir. İşçilerin gerçek ta

lep avantajlarından yararlanmalarını önlemek amacıyle, çeşitli te

şebbüsler kaçınılmaz olur. Bu durum sonunda mücadeleyi belki daha da 

sertleştirecek veya işgücünün disiplin altına alınması sonuçunu do

ğuracaktır. 

Gelirler politikasının en önemli yararının; maliyeti etkileyen 

unsurların kontrol altına alınması sonucu, parasal genişlernelerin 

daha kolay kontrol edilebilaiğid:i:r. Fakat çoğu zaman bu mekanizmanın 

işlemediği, buna karşılık gelirler politikası uygulamasından yarar

lanıldığı bilinmektedir. Gelirler politikası ile; ücret ve fiyatla

rın bir önceki parasal genişlemelerinin etkisinin, gecikttrildiği 

veya baskı altına alındığı ileri sürülmektedir. Ayrıca gelirler poli

tikasının, ücret ve fiyatlar üzerindeki genel etkisinin, asgari dü

zeyde olmasına karşılık 1 -totaliter ülkeler·hariç- nisbi fiyat bünye

si üzerindeki etkisinin, genellikle çok önemli bozukluklara yol aç

tığı söylenir. 

Bütün bunlara rağmen, gelirler politikasına, toplumun çıkarla

rı yönünden bakıldığ.a.nda, iki farkli. sonuçla karşılaşılır. 

a, Bu sonuçlardan biri, kişilerin kendi çıkarları yönünden, ge

lirler politikasından yana olmaları ve gelirler politikasının ku

rallarına uymalQrıdır. 

b~ İkinci sonuç ise, gelirler politikasının amaçlarını gerçek

leştirebilmek ıçın, hükümetlerin uygu.ladığı kontroller ve kısıtlama

ların toplumda hoş karşılanmamasıdır. Bu yalnız başına, gelirler po-
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litikasını başarısız kılabilecek önemli bir etkendir. Bu konudaki 

birçok örnek, durumun önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Gelirler politikasının sonuçlarını değerlendirebilmek için, ge

lirler politikası uygulayan ve uygulamayan ülkeler yönünden bir grup

lamaya gitmek yararlı olacaktır. Böyle bir değerlendirme yapılırken 

de, öncelikle bu ülkelerin enflasyon hızındaki değişikliklerin ince

le~~esi kaçınılmazdır. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, çeşitli ülkelerde İkinci Dün

ya Savaşı Sonrası Dönemi olan 1953 ile 1960 yılları arasındaki ben

zerlikler ilgi çekmektedir. 

·. 

Tablo: 5 1953-1975 Döneminde Seçilmiş Bazı üikelerde Tüketici Fiyat 

İndeksleri 

- (1953 100~ 

y I L L A R 

ÜLKELER ;~960 ' 1 
\ 

1970 1971 1972 1973 ' 1974 1975 

ı-:-r;20 1 

ı A vus tur;ra ' 1 153 162 172 188 216 249 

ı 
ı 

Belçika 100 110 148 154 163 ! 174 196 221 . 
Fransa 100 i 134 198 209 221 237 270 301 i 1 ı 

1 F.Almanya 100 lll 145 152 161 172 184 195 

İtalya 100 ı 115 170 178 188 209 149 291 

Hollanda 100 1 121 180 194 20~ 226 247 273 
ı 

İsveç 100 124 185 198 211 226 246 270 

İsviçre 100 108 150 160 
ı 

170 t 185 302 217 

İngiltere 100 ı 121 181 108 212 

ı 
232 269 334 ! 

f 

A.B.D. 1100 lll 145 151 ı 156 166 184 201 

ı 
ı 

J ı 1 ·- -- ~ 

Kaynak: BRITTAN-LILLEY; A.g.e. 9 s.l79- Tablo: 7. ı 
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Tabloda 1960 yilı .için- bir değerlendirme yapıldığında; en dü

şük tUketici :fiyat indeksinin 110 ile Belçika'da, buna karşılık e.n 

yüksek indeksin ise 134 ile Fransa'da gerçekleştiği görülmektedir. 

1953-1970 döneminde is~ tüketici fiyatlar~ indeksi'ndeki en düşük 

fiyat yükselişi %45 artış ile F.Almanya ve A.B.D.'de, en yüksek fi

yat yükselişi de ~98 artışla Fransa'da gerçekleşmiştir. Böylece orta

lama enflasyon hızı, yıllık olarak A.:B.D.'de %2,2, Fransa'da %4.1 

arasında değişmektedir. Buna karşılık, 1970-1975 dönemine gelindiğin

de ise; enflasyon hızındaki artışların devam ettiği, daha önemlisi 

de farkların büyüdüğü ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce belirtildiği gibi; Hollanda, İsveç ve İngiltere, bu 

dönemde gelir politikası uygulayan ülkelerdir. Oy~~lanan politikalar 

arasında farklılıklar olmasına ve bazı dönemlerde gelirler politika

sı uygulanmamasına rağmen, bu üç ülkede 1953-1960 döneminde enflas

yon oranları arasında benzerlikler vardır. 1960 yılı itibariyle tü

ketici fiyatları indeksi Hollanda'da 121, İsveç'te 124 ve İngilteret 

de 121 olmuştur. 

Buna karşılık aynı dönemde gelirler politikası uygulamasına 

başvurmayan, gelir ve fiyatların düzenlenmesini tamamen piyasa güç

lerine bırakan Belçika, Almanya, İsviçre ve A.B.D. gibi ülkelerde 

ise; birinci gruptaki ülkelere oranla ,nisbeten daha iyi bir gelişme 

görülmüştür. Bu ülkelerde 1950'lerden sonraki tedrici yükselişte 

hayret edilecek derecede bir fiyat artış seyri tesbit edilmiştir. 

İndeks değerleri bu ülkelerden Belçika'da 110, F.Almanya'da lll, İs

viçre'de 108, A.B.D. lll olmuştur. Görüldüğü gibi gelirler politikası 

uygulamayan bu son gruptaki ülkele~de, indeks değerleri 108 ile lll 

arasında değişirken, gelirler politikası uygulayan ülkelerde aynı dö

nemde indeks değerleri 121 ile 124 arasında değişmi~tir. 

Brittan ve Lilley, bu sonuçların; gelirler politikasını~ etkin 

olmadığını açık bi~ şekilde gösterdiğini belirtmektedirler. Buradan 
"' 
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hareketle de~ enflasyon olla~r:ında, setı.d.ikaların rolünün büyüttilmeme.._ 

sinin gerektiğini ileri sür~erek, bunun gelirler pöli tikai:n. ile il

gili bir ikaz olduğunu söylemektedirler (16). 

Şüphe yok ki~ sadece tüketici fiyat indeksleri sonuçlarına ba

kılarak yapılacak bir değerlendirme, gelirler politikasının başarılı 

61mad:ı.ğını belirleyebilir .. Ancak karşılaştırma y-apılan ülkelerde, ge

lirler politikası UY6~1anmamış olsaydı, indeks değerlerinin b~günkü 

değerlerden daha düşük ya da yilksek çıkacağı sorusunun cevabının bi

linmesi gerekir. Oysa yukarıdaki tablo 9 bu soruya cevap verebilecek 

şekilde o.üzenlenmiş değildir •. 

Bu nedenle~ daha önce belirtilen ülke uygulamaları sonuçlarının, 

esas alınması gerekmektedir. Özellikle İngiltere uygulanıası ile il

gili ekonometrik sonu.çl~r, gelirler politikasının uygulanmaması du

rumunda, gerçekleşecek enflasyon oranlarını göstermesi bakımından 

önemlidir (77). 

Yine gözden uz0.l:: tuti.ılm.a.ması gereken bir ko..nu da, ülkelerin 

farklı dönemlerde, farkl~ sorunlarla karşılaşmıç olmalar.ıdır. Bu ne

denle o dönemde, gelirler politikas~na gerek duymayan bir ülke,o dö

nemin hemen sonunda gelirler politikasına gerek duyabilmektedir .. 

1953-1960 döneminde lll indeks değeri ile, en düşük tüketici fiyat 

indeksine sahip olar:t A .. B.D.'.nin, hemen 1962-1966 döneminde "Göster

ge Sistemi" 1oluyla gelirler politikası uygula~aaına başvurdu~ bi

linmektedir. Beş yıllık bir aradan sonra da A.B.D.'nin -1971-1974 

döneminde- bu kez ka.nuni bir uygulama ile ilkinden daha katı bir şe

kilde, ··tekrar gelirler politikası uygulamasına başladığı bilinmekte

dir. 

(76) BB.ITTAN-LIJJLEY; ;\~g"e., s. 181. 
( 77) İngiltere ile iJ_gili sonuçlar iç::i . .t1 '0ak. s. 52 
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YukarJ.da belirtildiği gibi, ülkeler farklı dönemlerde, farklı 

ekonomik sorunlarla karşılaşmJ.şlardır. Bu dtirumlaraa, geleneksel e• 

konomik ~olitikalar ola~ak bilinen para ve maliye politikalarını; 

ekonomik ihtiyaçların şiddetine göreg yumuşatıp sertleştirmişlerdir. 

Bu nedenle aynı gerekçeden hareketle, gelirler politikasının buhran 

dönemlerinde uygularunasının yararlı olabileceği söylenebilir. Buh

ran dönemi devamlılık göstermiş ülkelerde de, -İngiltere'de olduğu· 

gibi- geçici olmak yerine, devamlı bir şekilde gelirler politikaeı

na başvurmak zorunlu olabilir. 

Gelirler politikası ile ilgili olarak, daha genel bir değerlen

dirme ya da sonuç, Avrupa Tecrübesi'dir. Bu tecrübenin gösterdi~i so

nuç şöyledir: İşçi ve işverenler teorik düzeyde mükemmelli~i kahul

lenilsn toplu pazarlık sistemi içinde, sosyal adalet ilkelerine uy

gun bir şekilde; gelirlerin belirlenmesinden yanadırlar. Ancak bu dü

şünce, uygulamada geçerli olmam~ştır.~78). Bu nedenle, gelirler

le ilgili kararların, toplu pazarlık sistemine bırakılması ile; sos

yal adaletin gerçekleştirilemeyeceği inancı yaygınlık kazanma.ktadJ.r. 

Bu inanç içinde olan kişilerin, yöneticilerin ve ülkelerin ise; ge

lirler politikası uygulamasından yana olmaları olağandır. Çünkü, bi

linen başka bir alternatif politaka yoktur. 

Ayrıca, gelirler politikasını, yalnızca işçiler yönünden deıil, 

toplumun diğer düşük gelirli grupların bulundu~u gerçeğinden hareket

le değerlendirmek gerekir. Çünkü bazı durumlarda toplu sözleşme sis

temi, toplumurt daha güçsüz gruplarının aleyhine işleyebilmektedir. 

Gelirler politikasını bu yönüyle; toplumun çeşitli grupları araa~

da, ekonomik ve sosyal denge sağlamaya dönük tedbirler bütünü olarak 

görmek gerekir'~ 

(78) PAISH-HENNESY; A.g.e., s. 54. 
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KISJ!M I 

GELİRLER POLİ~:İK.ASINA GEÇİŞİN NED:.G~İ OLARAK SENDİKALAR 

I. SENDİY~LAR ve ENFLASYONİST GELİŞMELER 

1. SENDİKALAR ve GENEL OLARAK ENF'LASYON KAVRAM! 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar olarak tanım

lanabilen enflasyon olayında, sena:ikaların etkisinin olup olmadı.ğı 

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri tartışılmaktadır. Özellikle savaştan 

encekiidönemdep fiyatların zaman zaman yükselip düştüğü~ buna rağmen 

hiçbir zaman devamlı bir şekilde artmadığı bilinmektedir. Yine aynı. 

şekilde 9 ücretlerdeki artıryların da verimlilikteki artışlara uygUn 

olarak sayrettiği gmrulmüştür •. 

Ancak, savaş sonrasında gelişmiş sanayi ülkEilerinin çoğunda, 

hem fiyatlarda, hem de parasal ücretlerde devamlı artışlarla karşı

laşılmıştır. Bunlara bağlı olarak da, ücret artışlarının verimlilik

teki artışları aştığı ve maliyet enflasyonunun ortaya ç~ktığı söy

lenmiştir. Bu gelişmelerin aynı zamanda, talep enflasyonunu da yarat

tı~ı ileri sürülmü.ştür. Bu sonuçlar nedeniyle, sendikalar bazl. gö-
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rüşlere göre; İkinci Dünya Savaşı Sonrası Enflasyonu•nun sorumlusu 

olmuş~ard~r (1). 

Sendikalar ve enflasyonist ilişkilerinin tartJ.şma.sı.na geçmeden 

önce, enflasyonun kaynaklarının genel olarak belirlenmesi yararlJ. 

olacaktır. Genel olarak kaynakları yönünden, 1960'ların ortalarına 

kadar, enflasyonun iki çeşidi tartışılmıştır. Bunlar, "Talep Enflas

yonu" ve "Maliyet Enflasyonu" dur (2) • .Bu tartışmalara paralel olarak 

da, ortaya iki okulun çıktığı görülmüştür (3). l960'lardan sonra uTa

lep Enflasyonu Oku.lu 11 taraftarıarına 11 Monoterist", '•Maliyet Enflasyo~ 

nu Okulu" taraft::-,rlarına da, yanlış olarak "Key.nesyen" denmiştir(4). 

( 1) Charles r.IDLVEY; .TJ?.~c.anomic Anal;tsis of Trade Unions ,Marti.n Ro
b ertson and Co.Ltd. 1 Oxford, 1978 9 s. 119. 

(2) Bir de •yapısal Enflas$on" sözkon~sudur. Ekonominin talep yapısı
nın üretim yapısına uymadığı durumlarda, fiyatlar genel düzeyinde 
aşırı artışlarla karçılaşılabilmektedir.Geııe1likle de gelişmekte 
olan ülkeler yönünden yapısal enflasyon, bu ülkelerin bir özelli
ği olmaktadır. 

(3) Bu kom.ıda. bak, james A.TREVITHICK-Charles l/IULVEY; The Ec.nnomic of 
Inflation,]ffartin Robertson and Co.Ltd., London, 1975, s. 4 ve 
?ıiDLVEY; A.g.·e., s. 119 

(4) 1950'lerin başlarında enflasyonun belirli olaylara ba~lı-olarak 
ortaya çıktığı, bu olayların sona ermesi ile de sona erdiği belir
tilmiştir. Bu yıllarda enflasyonun açıklamasında "Neo-Keynesyen 
Görüş"ten hareket edilmiştir. Bu görüşe göre enflasyon,enflasyo
nist açık .nedeniyle ortaya çık.:ı.;vb.tdıi:..rE.nflasyonist açığın ise; tü
keticilerin, yatırımcıların ve devlEitin rekabet'·ı-halindeki taleple
rinin toplam arz ile karşılanamaması sonucu oluştuğu ileri sürül
müştür. Bu görüşe karşı olarak ise, enflasyonun fiyat seviyesi ü
zerindeki maliyet baskılarından doğduğu savunulmuştur. Özellikle 
de, sendikaların ücretleri artırmaları sonucu bu durumla karşıla
şıldığı belirtilmiş,a.ncak 1950'lerde sendikaların etkinliğini bu 
derece artırmalarının nedeni konusunda açık bir görüş belirtilme
miştir. Bu dönemde aynı zamanda karma bir düşüncenin, başka 'oir 
deyişle talebin çektiği~ maliyetlerin ittiği bir enflasyonun bir
likte olabileceği görüşü ortaya atılmıştır. Ancak iki okulun re
çetelerinin farklı olması nedeniyle ülkeleri için politika ter
cihinde bulu.nması gereken sorumluların; bu görüşler karşısında 
şa~kınlığa düşmeleri de kaçınılmaz o~muştur. Bu konuda bak.A.g.e •• 
s,. 4. 
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Öncet talep enflasyonunu açıklayalım. Keynes,:·'-~E.nflasyonu, top

lam talepteki hcrh~ngi bir ek artışın, üretimde hiçbir artış sa~la

madığı bir durum" olarak tanımlamıştır. Buradan hareketle de, ekono

minin bu noktayA ulaşmasından sonra, toplam talepteki artış~n, bütü

nüyle fiyat artışlarır.ı.da kendini göstereceğini ileri sürmüştür. Key

nes' e göre, kısa ctönem<1e üretimin toplam talep esnekliği s.J.fıra düş

tüğü zaman, enflasyon söz konusudur (5) .• Ancak ekonominin tam _istih

dam sınırına ulaşmasından önce de, fiyatlar genel seviyesinin yilkae

leceğini de gözden uzak tutmamak gere~~ektedir (6). 

Görülebileceği gibi to,Jlam talep, tam istihdamJ. sağlayacak dü

zeyin üstüne çıktığı za~an, kısa döhemde mal ve hizmet üretimi artı

rılamadığı için, fiyatların yaygın, sürekli ve önemli oranda artması 

olayı ile karşılaşılmaktadır. Başka bir deyişle talep enflasyonu; 

toplam talebin 1 toplam mal ve himmet arzını aşması durumudur'b Enflas

yonist baskıi talepten geldiği için de,talep enflasyonu olarak adlan

dırılmaktadır. 

Fiyatlar ve ücretler üzerindeki enflasyonist baskıyl. da~ hükü

metlerin, savaş sonrasında tam istihdamı sağlayabilmek için uygula

dığı pol:i tikaların yarattı[h ileri sürülmüş tür. Başka bir deyişle hü

kümetler, işgücüne olan aşırı talebi artırabilmek için, genişletioi 

para ve maliye politikaları Üygulamışlardır. Bunun sonucu olarak da, 

artan talebin~ para ve maliyet politikaları ile yaratıld~ğı durumlar

da,e.n.!lasyonist baskılar kaçınılmaz olmuştur. Görüleceği gibi talep 

-------------------------
( 5) 'N'allace C. PETERSON ~ Ineome Emplo:ırment and Economic Growth,Revised 

Edition, w.vr.Horton and Company, Ine., New York, 1967, s.384. 
(6) Gerçekten de tam istihdama yaklaştıkça üretime sokulan emek ve 

iktisadi kaynak birimlerinin daha öncekilere oranla, düşük nite
likli olması ve üretimde darb·oğazların belirlenmesi, fiyatlarda 
belli bir artışa yol açabilmektedir. 
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enflasyonunda, ücret artışlarının nedeni sendikalar olmay~p, artan 

talep tarafından, ücretlerin yukarıya doğru çekilmiş olmas~dır. 

1~liyet enflasyonu yönünden, konuya bakıldığında ise, İkinci 

Dünya Savaşı'ndan sonra g~lişmiş sanayi ülkelerinde, toplam talep-

te hızlı artışlar olmamış ve hatta nisbi olarak durgunluk görülmüş

tür. Ancak bu dönemlerde bile, genel fiyat seviyesi yavaş, fakat ıs

rarlı bir şekilde yükselirken, ücretler artmıştır. Bunun nedeni, ba

zı üreticilerin veya işçi gruplarının ya da her iki grubun birden, 

ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını 7 serbest rekabet~piyasa

sında, oluşabilecek seviyenin üstüne çıka·rabilinelerin'e 'Qa.ğlarunl;şt;ı..r. 

Çünkü bir yandan firmaların büyümeleri ve tekelleşmeleri görülürken, 

diğer yandan işgücü de,sendikalarl.n çatısı altında toplanarak güçlen

meye başlamıştır. Böylece mal ve işgücü piyasalarında fiyat teşekk~ı-~ 

lü serbest rekabet koşullarınin gerektirdiğinden daha farklı bir şe

kilde belirmiştir. 

Belirtilen gelişmeler son1lCU üretim maliyetleri ile karlardaki 

artışlar, enflasyonun nedeni olarak gösterilmiştir·. Bu durumda enf

lasyonist baskının, taleptah daha çok, arz tarafından kaynaklanarak 

ekonomiye yayıldığı varsayılmıştır (?).Firmaların tekelleşmesi ve 

işgücün sendikalaşması sonucu teşekkül eden faktör fiyatının arz yö

nünden kazandığı önem, maliyet enflasyonunun çoğu zaman, arz enflas

yonu olarak tanımlanmasına da yol açmıştır. 

Maliyet enflasyonu olarak belirlenen bu olayın, fiyatlar üzerin

deki baskısına örnek olarak da; sendikal ücret artışları, petrol gi

bi temel ha~adde fiyatlarındaki artışlar ve devalüasyonlar sonucu 

(7) PETERSON; A.g.e.? s. 386. 
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ithalat fiyatlarındaki artışlqr ile işverenlerin k~r marjlar~nı art

tırmak iet emeleri geeterilmiE;tir. Ancak, maliyet enflasyonunun devamll. 

bir kaynağı olarak sendikaların görülmesi eğilimi, ağırlık kazanmış

tır. Gerekçe olarak 9 sendikaların tekelci bir güce sahip oldukları 

ve bu gücü kullanmak zorunda oldukları ileri sürülmüştür. Sendikala

rın bu güçleri nedeniyle, ücretleri yukarı doğru itecekleri ve para

sal ücretlerdeki nihai artışların da 9 talep enflastonuna yol açaca

ğı belirtilmiştir (8). 

Belirtilen genel değerlemeden sonra, tartışılması önem kazanan 

bir diğer konu da; enflasyonun nedenlerine ya da çeşidine bağlı ola

rak, alınacak istikrar tedbirlerinin neler olacağıdır. Talep enflas

yonunda, genellikle talebi kısıcı geleneksel para ve maliye politi

kalarının etkili olacağında.~ .birleşilir. Ancak bu po li tikaları.n, .ma

liyet enflasyonunu önleyeceği konuaunda, kesin şekilde bir. görüş 

birliği sağlanamamıştır. Çünkü maliyet enflasyonunda, fiyatların ve 

ücretlerin nitelikleri gereği 1 talep değiçikliklerine duyarlı olma

dığı ileri sürülür. Bu nedenle, toplam talebi düşürmeyi arnaçıayan 

tedbirler, arzu edildiği şekilde fiyatları etkilerneyeceği gibi, eko

nominin gerçek iAtihdam ve üretim seviyesinde de olumsuz gelişmeler 

yaratabilir. Özellikle .. de işsizlik, önemli bir sorun ,olarak belire

bilecektir. Bunun sonucu olarak da, ~tGelirler Politikası "nın en iyi 

çözüm yolu olduğu ileri sürülür. Çalışmamızın ''En~lasyonist E€tilim

ler ve Politika Seçimi" kısmında, konu daha ayrıntılı olarak tartı

şılmakta ve bu. konudaki genel eğilimler belirtilmektedir. 

Önce ücretler de dahil olmak üzere maliyetlerin, fiyatlar genel 

seviyesini nasıl etkilediği ya da başka bir deyişle üretim maliyet-

(8) }mJLVEY; A.g.e., s. 120. 

···' 



- 107 -

lerindeki ve k~rlardaki artışların, ne şekilde maliyet enflas;Y-'onuna 

yol açtığı konustuıun tartışmasına geçebiliriz. 

2. SENDİYJ\LAR VE MALİYET ENFLASYONU 

Üretim maliyetlerindeki ve k~rlardaki artıŞlar nedeniyle, 

fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi olayı, bilindiği gibi maliyet 

enflasyonu olarak tanımlanmaktadır. Öncelikle, aşağıdaki şekilden 

yararlanarak, maliyetlerdeki yükselmenin, fiyatlar genel seviyesini 

ve istihdamı nasıl etkilediğini belirtelim. 

Maiiyet enflasyonunun açıklanmasında, şekilde görüleceği gibi 

toplam arz fonksiyonutıun hareket etmesinden yararlanılmaktadır ( 9). 

Fiyat 
seviyesi 

p3 

:p2 

Pı 

o y3 y2 1 
Şekil: 1 Maliyet Fonksiyonu 

D3 

Dl 

Gerçek Gelir 

Şekilde, S toplam arz fonksiyonunu, Y tam istihdam gerçek gelir 

~r 

seviyesini, n
1 

talep seviyesini göstermektedir. Toplam arz eğrisi S·, 

üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar. sonucu, talep seviyesin-

(9) Bu konuda bak. BURKIT; A.g.e., s. 136-139· 



- 108 .... 

den bağımsız olarak ~~karıya doğru s1 'dert s2•y! ve s
3

•e kaydığıhda, 

OY1 tam istihdam gerçek gelir seviyesini etkileyebektir. GörüleceBi 

gibi Sı atz·fonksiyonu Dı talebinde OYı tam istihdam sevifesini sa!• 

lark en, s2 arz fonksiyonu hali.ne:~geldiğinde; OY 
2 

ve S 
3 

'de OY 
3 

istih

dam seviyesini sağlayabilecektir. OY2 ve OY
3 

g<Srüldüğü gibi, eksik 

istihdam seviyeleridir. Bu nedenle de OY1 tam istihdam gerçek gelir 

seviyesinin eağlana.bilm.esi ir;in; fiyat seviyesinin P1 'deJ:ı.P2 ve P
3

•e 

yükselmesi gerekmektedir. Arzın s
2 

ve s
3

•e kaymasına rağmen, hükUmet 

h!la fiyatları P1 seviyesinde D1 talebini esas alacak şekilde tutmak

ta israr ederse, işsizlik doğacak ve gerçek gelir s2 ile n1 •in ke

siştiği Y2, s
3 

ile n1•in kesiştiği Y
3

•e düşecektir. Ancak fiyatlar~ 

daki artışlar ise,devam edecektir. Bu durumda, fiyatla~aki yüksel~ 
nin sadece toplam arz fonksiyonunun yer de~iştirmeei so~uc~ ortaya 1 

çıkması halinde, maliyet enflasyonundan söz edilecektir. 

Genellikle de böyle bir durum, tam rekabet koşullarının bazıla

rı terkedildiğinde ortaya çıkacaktır. Çünkü bu durumda faktör firat

lar:ı., büyük ölçüde to:plam talep seviyesinden bağımsız hale gelenek 

ve faktör fiyatlarının tayinihde, pazarlık gücü etken olacaktır. 0-

ligopol koşulları altında faktör maliyetlerindeki değişiklik, de~i

şen bir gecikme ile mal fiyatlarında ve karlarda değ;~şikliklere yol 

açacaktır. :Bütün bunların sonu.atill.daı da toplanı a.rz fonksiyorıu, toplam 

talep fonksiyonundan bağımsız olarak kayacaktır. 

Böyle bir reaksiyon,"Neo-Kla.sik Teori"nin öngördV.~ünden daha 

e:ı.k olur. ÇUnkü eksik rekabetin ve fiyatların güdümlü şekilde belir

lendiği durumlarda, faktör gelirlerinde kendiliğinden değişmeler ola• 

cakt:ı.r. Eğer cari fiyat seviyesinde piyasada toplam ~şgücü talebi, 

işgücü arzına eşitse ve sendikalar parasal ücretlerde genel bir ar

tış sa~l:ı.yorlarsa; firmaların marjinal maıiyet eğrile~i artt~kça, 

endüstri arz şedülleri ve dolayıe1.yla toplam arz sol yukar:ı.ya dolru 
kayacaktl.r. 
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Bununla beraber taha yüksek ticretler nedeniyle artan parasal 
gelir, toplam talebi de yukar~ya doğru kaydıracaktır. AşaA~daki şe~ 

kilde, D1 'den D2 'ye ve D~· e kayma, bu durumu belirtmektedir. ~~un 

sonucu olarak da, denge yine tam istihdamda, fakat daha yükse~. ~ir 
:~ ~ ' 

~iyat seviyesinde oluşacakt~r. 

Fiyat 
Seviyesi 

o 

s 

Şekil: 2 Maliyet Enflasyonu 

~ 

Gerçek Gelir 

Parasal ücret de~işiklikleri, hem toplam arz~n, hem de toplam 

talebi~ yukarıya değru hareketine yol açtığına göre, fiyat seviyesi 

bunların eşitliği sonucu, tek ve sabit bir şekilde tayin edilemeye

cektir. Ekonomi, herhangi bir seviyedeki parasal ücretler ve fiyat

larda dengeye gelebilecektir. Burada parasal gelir talebinin, potan

siyel üretim miktarına eşit olacağı da garanti edilemez. Eler para- . 

sal gelirler daha yüksek olursa, enflasyonun ortaya çıkaoaAı a9ıktır. 

üretim fakt§rleri, parasal gelir düzeyinde ve toplam talepte bir 

de~işme olmadığında bile , daha yüksek fiyatlarda israr ederlerse, 

maliyet enflasyonuna yol açacaklardır. özellikle de, ücretler ve ma-

'~ 
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aşlar artır:ı.lmak istendiğinde~ fiyatlar genel düzeyinin yükael.meei 

ihtimali çok dahafazla" o:tacaktır. 

Bilindiği gibi işgücü piyasaları, doğuştan mükemmel değildir. 

Eu piyasaların yapısı gereği, ekonominin bir bölümünde ortaya çıkan 

genel parasal ücret artışı 1 bunların devamını sağlayabilmek içmn ge

rekli olan ek talebi de yaratmak zorunda kalacakt:ı.r. Bu etkiler iş

verenlerle, işçilerin endüstri düzeyinde toplu şekilde pazarlığa o

turmaları dur~munda, daha kuvvetlenecektir. Çünkü yalnız başına hiç

bir firma, ücret taleplerini kabullenip, bunwdaha yüksek fiyatlar 

yoluyla yansıtacağından kesinlikle emin olamaz. Ancak bütün firmalar, 

maliyet artışları ile aynı zamanda karşılaşırlarsa, herbiri fiyatla-

rı benzer oranlarda artırma imkanına kavuşabileceklerdir. Bunun ne

deni de hiçbir firmanın, hiçbir zaman rakibine müşteri kaptırmak is

temeyeceğidir. Aynı zamanda da işverenler, ticret taleplerine karşı 

direneceklerdir. Başarılı olamadıklarında da, maliyetleX'i ınüşterile~ , / 

re yansıtarak, k~rlarını azaltmamanın yolların~ arayacakla~d~r. 

Üretim faktörleri sahiplerinin gerçek gelirlerini"artırabilmek 

için, parasal gelirlerinde artış sağlamak veya en azından mevcut ae~ 

viyeyi devam ettirebilme mücadeleleri, tam istihdama yaklaşıldığ~n-" 

da. daha yoğunluk kazanır. Ancak üretimde artışlar sağlanamazsa, 

yükselen parasal gelirlerin, artan fiyatlara yol açacağında şüphe 
' 

yoktur. Bun~n aksine olarak da, kişilerin gelirlerini artırma çaba

larını durdurmaları halinde de,fiyat ve maliyet artışları sona ere

bilecektir. Bu nedenle hükümetler, ehflasyon sürecinin çok hızlandı

ğı ve toplumdaki sabit ve düşük gelirli grupların önemli ölçüde ger

çek gelir kayıplarına uğradığı durumlarda, genellikle sert tedbir

lere başvururlar. Bu yolla parasal gelir taleplerini engelleyerek, 

fiyatlardaki ve maliyetlerdeki artışları önlemeye gayret g~sterir

ler. 
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Önemli bir nokta da, maliyet artJ.şl.na yol açan etkenlerin pa

zarlık gücünün, toplam talep seviyesinden olumlu yönde etkilenmeai

dir. Şekil 2'de görüldüğü gibi, hem talep, hem de maliyet fakt~rle

ri enflasyonu destekler görünmektedir. Çoğunlukla da bunlar, birbir

lerine etki etmektedirler. Öyle ki, işsizlikteki azall.şla birlikte 

talep n1 •de sabit kalsa, ya da D
2 

ve n
3

•e yükselse bile, arz talep

ten bağl.msız olarak s1 •den, s2•ye ve s
3

•e hareket edecektir. Bu ha

reket ekonomi tam istihdam gerçek gelir seviyesine (Y1 'e) yaklaştık
ça, daha büyük olacaktl.r. 

3. SENDİKALAR ve ÜCRET ENFLASYONU 

Yukarıda görüldüğü gibi, ekonomi tam istihdam gerçek ge

lir seviyesinde iken, toplam talepde bir değişme olmaksızın ücret

ler, aarıar, ham ve yarı mamul mal fiyatları gibi üretim maliyetle

rindeki artışlar nedeniyle,toplam arz fonksiyonunun sol yukarıya 

doğru kaydığı belirtilmişti. Bu durumun üretimin düşmesine ve fiyat

lar genel seviyesinin yükselmesine yol açtığı bilinmektedir. Fiyat

lardaki yükselmenin, yalnızca toplam arz fonksiyonunun yer değiştir

mesi sonucu meydana gelmesi ile de, maliyet enflasyonunun ortaya çı.k

tl.ğ~ görülmüştü•· 

Toplam arz fonksiyonunu,sol yukarıya doğru kaydıran etkenlerin 

çeşidine göre, maliyet enflasyonu; "Ücret Enflasyonu11 , 11Ur Enflas

yonu" ve "Dış Ticaret Enflasyonu" gibi gruplara ayrılabilmektedir. 

Bizi, çalJ.şmam:ı.z yönünden ücret enflasyonu ilgilen.diM-d~ii. için,değar

l.e.n.dirmemiz bu kapsanı içinde kalacaktır. 

Toplam talepde, dolayısiyle emek talebindeki artışlardan bağım

sız olarak ücretlerin yükselebilmesi olayı., işçilerin eendikalaşma

larınl.n bir sonucu olmaktadır. Aksi durumda arz ve talep koşullar~na 

göre belirlenecek olan ücretler, işgücüne talebin olmadı.gı dönemler-
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de, şüphesiz ki herhangi bir artış göstermeyecektir. 

Toplam talepteki, dolayısıyla da emek talebindeki artışlardan 

bağımsız olarak 1 ücretlerin yükselebilmesi için, ya işgücünün çok 

önemli bir bölümünili1 güçlü sendikalar kurarak teşkilatlanması, ya da 

önemli sanayilerdeki güçlü sendikaların,gerek öteki sendikalar, ge!ıi' ·_,.: 

rekse sendikasız işçiler için örnek olabilecek ücret artışlarını sağ

layabilmeleri gerekecektir. 

İşçi sendikalarının toplu sözleşmeler yoluyla, parasal ücretler

de, verimlilikteki artışlardan daha fazla artış sağlayabildikleri 

durumlarda da, ücret enflasyonu ortaya çıkacaktır. 

Şimdi sen~ikaların, ücret enflasyonuna nasıl yol açtığı konusu~ 

na geçebiliriz. 

İşçilerin bir bölümünün sendikalaştığı, bir bölümünün sendika

laşmadığı bir ekonomide, temel ücret eşitliği (lO); 

(ı) w = ( 1- t<) w + .>?<w , C)(..,.. o n u 

Burada (W), (W) ve (W), ortalama ücret oranı, ortalama sendi-
n u 

kasız ücret oranı, ortalama sendikalı ücret oranı ve (D()'da toplam 

işgücü içindeki sendikalı işçi oranıdır. Şimdi ücret farklılığının, 

( A) 'ya eşit olduğunu düşünelim Bu durumda; 

(2) w ::'. w (1 + >--), o u n 

Bu eşitliği~(l)'de yerine koyarsak; 

(3) w = w (1 + {)( )\) 
n 

olur. 

Şimdi (3)'ün zamana (t)'ye göre differansiyelini alırsak, aşa

ğıdaki eşitsizliği elde ederiz. 

(4) ' w:;;:: w 
n 

/)( d ).. 
(------)-----
lt /X dt 

(10) Bu konuda bak.TREVITHICK-MULVEY; A.g.e., s. 96-97· 
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Burada daha sonra şekilde (a) durumu olarak göreceğimiz sendi~ 

kalaşmamış bir piyasanın fonksiyonu olan (Wn=a.E) durumundan hare~ 

ket edilecektir. Burada E, işgücüne aşırı talebi belirlemektedir. 

Şimdi (4)'ü yeniden yazdığımızda; 

(5) 
. 
W;:::: aE '4><. (------) 

1 +-KA 

Benzer.şekilde eğer 

a.A 

dt 
olur. 

O ve sabit varsayarak ve (3)'ün zamana 

göre d±fiferansiyelini alırsak; 

(6) 
• ~ d9<. 
W~ aE ~ (------) ---- olur. 

l+AX · dt 

Bu ilişkilerden; enflasyon oranının, sendikalı-sendikasız ücret 

farklılıklarındaki değişikliklere ve sendikalaşmamış işgücü oranına, 

nasıl reaksiyon göstereceği hakkında bazı basit sonuçlara ulaşabili-

riz: 

-

bu 

(dA/ dt > o olduğunda ve 

d~/ dt > o olduğunda ve 
. 
W). aE olacaktır.' ki~ 

da şekildeki (b) durumunu 

('X) sa bi tken veya 

( ~) sabitkan 

belirleyecektir. 

Vl=aE + z(·b) 

W ;:: bE -4- z ( c ) 
W=cE (d) 

E 

·şekil: 3 S endikaların Ücretlere Etkisi 
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- ( )\) ve (IX.) 9 nın her ikisi de sa bi tse, bu durumda; 
, 
W = aE olacaktır ki; 

bu da şekildeki (a) durumunu belirleyecektir. 

Bu durumda sendikalar~ işgücü piyasasında, iki yolla enflasyo

nist baskı yaratabilirler (ll)~ Bunlardan biri; sendikalı-sendikasız 

ücret farklılığını art ırmaktır.~: Diğeri de, sendikalı işçilerin sa

yısını artırarak~olacaktır. Mulvey~ bunlara, bir üçüncüsünü eklemek

tedir. O da, sendikalı sektördeki ücretlerin artırılmasının do~rudan 

bir sonucu olarak 9 sendikasız sektördeki ücretierin artma eğilimi 

göstereceğidir (12). 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi; (a) durUlilunda (W:. aE)t sen

dikaların ücretleri belirleme güçleri yoktur (13). Bu durumda sendi

kalar9 piyasa güçlerince belirlenen ücretleri sadece onaylamaktadır. 

(b) durumunda ise, sendikalar faaliyetleriyle işgücü piyasasında enf

lasyonist bir baskı yaratmaktadır. Böylece işgücüne karşı aşırı bir 

talep sözkonusu olduğunda, ortaya çıkacak ücret enflasyonu oranı, 

sendikaların manapolist gücü nedeniyle gerçekleşecek belli bir sabit 

(z) miktarı kadar yüksek olacaktır~ Sendika tarafından yaratılan bu 

enflasyonist baskı, ücret in belirlenma sürecinde.',sendikanın pazar gü

cüne veya toplu sözleşme avantajına bağlanabilmektedir (14). 

(ll) A.g.e., s.97. 
( 12) P,fJLVEY- ao g. e. 9 s .121. 
(13) TREVITHICK-J\-TrJLVEY9 A.g.e., s.87-90. 
!14) Şekildeki (c) ve (d) durumlarını kısaca belirtebiliriz. (c) duru

munda sendikalar, aşırı talebin düşük seviyelerinde piyasa güç
lerini kullanarak., acretlerin uyum göstermesini sağlıyabilir. 
Ancak öyle bir noktaya gelinirki; burada sendikalar bürokratik 
özellikleri dolayısiyle,ücret artış oranını gerçekte yavaşlatır
lar. (d) durumu ise, (c) durumunun bir uzantısıdır. Burada toplu 
pazarlık süresi içinde faaliyette bulunan sendikaların ücret ar
tış oranını azaltıcı etkisi, aşırı ücret talebinin olduğu her 
seviye için geçerli olmaktadır. Bu konuda bak. A.g.e., s.8g. 
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Şimdi sendikaların ücret enflasyonuna nasıl yol açtıkları, ya 

da başka bir deyişle pazarlık sürecini enflasyonist açıdan nasıl et

kileyebildiklerinin tartışmasına geçebiliriz. 

- Sendikalar, sendikalı sektördeki ücretleri T~karı doğru iterek, 

sendikalı ve sendikasız sektörler arasındaki farklılıkları arttır

maktadırlar. 

- Sendikalar, sendikasız sektördeki işçileri de sendikalı sektöre 

katarak, toplam ücret gelirleri içinde 9 sendikalı sektörün payını bü

yütmektedirler. 

- Sendikalar? sendikalı sektördeki ücretleri artırmalarının bir 

sonucu olarak? sendikasız sektördeki ücretler üzerinde de bir etkide 

bulunmaktadırlar. 

A. SENDİKALI VE SENDİKASIZ SEKTÖRLER ARASINDAKİ ÜCRET 

FARKLILIKLARININ ARTIRIL1~SI VE ENFLASYONİST ETKİLER 

Daha ön.o e ( 5 ) ' d eki eş it 1 ikt e görüldüğü gibi, s endikala

rın işgücü piyasasında enflasyonist etkisinden söz edebilmek için, 

sendikalı-sendikasız ücret farklılıklarının büyilinesi gerekmektedir. 

Başka bir deyişle -~f- > 0 olmalıdır. Bu durum toplu pazarlığın et

kisi ile, artan bir şekilde sendikalı-sendikasız sektörler arasında 

~g~~fılığının ortaya çıkacağı varsayımına dayanmaktadır. Sonunda da 

sendikaların piyasayı etkileyerek, enflasyonist bir etki yaratacağı 

ileri sürülmektedir. Bu mekanizmanın şöyle işleyeceği belirtilmekte

dir (15). 

Sendikaların toplu sözleşme g:içlerinden yararlanarak, sendikalı sek-

(15) Bu konuda bak .. MULVEY; A.g.e., s. 121-125. 
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törde ücretleri artırdıkları kabullenilmektedir. Bu durumda sendika

lı sektördeki işgücüne taleb artmayacak ve fiyat seviyesi de daha 

üst bir noktada belirlenecektir. Sonunda da sendikal:L sektördeki iş

gücünün bir kısmı işsiz kalacak ve sendikasız sektöre yönelen bir 

işgücü arzı görülecektir (16). Bunun sonucu olarak da, sendikasız 

sektördeki ücretlerde düşme olacaktır. Ancak sendikalı sektördeki 

Ucret artışları ile~ sendikasız sektördeki ücret düşüşlerinin bir-

birlerini dengelemeleri halindep ortalama ücret düzeyinin değişme

yeceği ileri sürülebilir. 

Fakat sendikasız sektördeki ücretler, bilindiği gibi sosyal, 

politik, kanuni ve·ekonomik faktörlerden dolayı aşağı doğru esnek 

değildir• Hatta sendikalı sektörden bu sektöre kayan işsizlerin arzı 

artırması halinde, bu durumu giderebilmek a.mac:tt,:t:a-,sendikal olmayan 

ücretlerde kısa sürede bir ayarlama yapılamayabilir. 

Ayrıca bir başka gelişme, daha ortaya çıkabilir. Sendikasız sek

törün, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle daha ucuza ürettiği malla

ra karşı, t~lebin artması giderek bu aektörde de işgücü t~lebi.ni ar

tıracak ve sonunda sendikasız sektörde de ücretierin yükselmesi ile 

karşılaşılacaktır (l?).Büyüyan toplam ücret ödemeleri nedeniyle de, 

sendikasız sektördeki ücret düşüşlerinin, sendikalı sektördeki ücret 

art:ışlarını':dengeleyememesi sonucu, ortalama ücret seviyesi yüksele

cektir. 

:Bel;t:rtilen Jieden:ıerle, sendikaların enflasyonist etkileri açık-

(16),Sendikalı sektörde azalan işgücü talebi karşısında~ sendikalar 
reaksiyon göstererek tavır alacaklar ve istihdam üzerinde kont
rol kı.ırmaya çalışacaklardır. :Bunun için de işbölümü, işi yavaş
latma ve üretimde kısıtlamalar yoluna başvurarak, üyelerine hiz
met için azalan talebe karşı reaksiyon göstereceklerdir.-

(17) Bunun sonucu olarak da, sendikalı sektörde nisbi ücret ve işsiz
lik artışını kısmen giderici bir etki ortaya çıkacaktır. 
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lık kazanmaktadır. Bunun yanında eğer hükümetler de, para ar~n.ni. ge

nişletmişlerse9 sadece toplam parasal ücret artışıjla karşılaş~lacak

tır. Bu durumda ise;· enflasyonun nedeni, hükümetlerin politikasına 

bağlanacaktır. 

Belirtilen etkiler, sendikaların enflasyonıst etkileridir •. Bunun 

yanında~ sendikaların istihdamı olumsuz yönde etkileyerek, işsizliğe 

yol açması da söz konusudur. Çünkü sendikaların toplu pazarlık güçle

rine dayanarak ücret rijiditesi yoluylap işgücü pazarlarını tam reka

betten saptırdıkları bilinmektedir. Bu nedenle de sendikalı sektörde

ki işgücünün tamamırtınP kısa bir süre içinde, sendikasız sektörde is

tihdam edilmesi de kolay değildir. Çünkü daha önce sendikalı sektör

de çalışan b~ işçiler 9 genellikle belli bir nitelik ve eğitim kazan

mışlardır. Bu nedenle kendileri içinp belirli bir ücret haddi belir

leyeceklerinden~ kısa dönemde sendikasız sektörde iş bulamayacaklar

dır. Bu yönüyle~ yapısal işsizli,tte neden olacaklardır. Ayrıca iş ara

maları için bir zaman geçeceğinden, kısa süreli işsizlik ortaya çı

kacaktır. 

Sendikalı sektördeki ücret art1.şlarının sonucu olarak; fiyat ar

tışları, ücretlerdeki artışları nötralize etmediği (ortadan kaldırma~ 

dığı) ve toplam parasal talep genişlemediği sürece, parasal ücret se

viyeleri artarken, ekonomide işsizlik de ortaya çıkacaktır. 

B. SENDİKALAŞMA EGİLİMİ VE ENFLASYONİST ETKİLER 

Sendikalar, sendikasız sektördeki işçileri de sendikalı 

sektöra. katarak 1 toplam ücret gelirleri içinde, sendikalı sektörUn 

payını artırırlar. Çünkü, bu şekilde daha fazla kişiye, daha yüksek 

ortalama ücretler ödenecek, sonuçta da ortalama ücret.ıer artmış ola

caktır. Sendikasız sektörde ücretler düşmediği sürece de, bu durum~ 

ortalama parasal ücret seviyesinde artışa yol açacaktır • 

.. . r: 
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Sendikaların, parasal ücret seviyesi üzerindek~ bu etkisi, sen

dika yoğunluğu (Union Density), ya da başka bir dey~şle sendikalaş

ma oranı ile ilgilidir. Bu olayın da genel olarak, sendika militan""' 

lığına yol açtığı ileri sürülebilir. Sendikaların, işverenler Uza

rinde baskı kurabilmelerinin yolu da~ sendikalaşma oranıhın büyüme

sine bağlı olmaktadır. Sendikalaşma oranJ. ile, sendika militanlıj!ı 

arasJ.ndaki ilişkinin tartJ.şılabilir olmasına karşıl~~, sendikalarıri 

bu yolla parasal ücret seviyesini artJ.rdıkları.nda şüphe yoktur (18). 

Ancak sendikaların, sendikalaşma oranını artırmalarının da, bir sı

nırJ. olduğu açıktır. 

C. SENDİKALARIN, SENDİKASIZ SEKTÖR ÜCRETLERİNE ETKİSİ VE 

ENFLASYONİST ETKİLER 

Toplu pazarlık süreci ile, sendikalı sektörde sağlanan 

ücret artışlarınınp sendikası,z sektördeki ücretleri ~tkileyeceği 

genellikle kabullenilir. Bu etkilemanin de, iki yolla olacağı ileri 

sürülür ( 19). 

Birinci durumda, sendikalı sektördeki ücret artışları pazar 

güçleri aracılığıyla 9 sendikasız sektör ücretleri üzerinde baskı 

yaratır. 

İkinci durumda ise; sendikalı sektördeki ücret artışlarının, 

bazı dışsal mekanizmalar yoluyla, sendikasız sektör ücretlerini ar

tırdJ.ğı görülür. Bu dışsal mekanizmalara örnek olarak da; sendika-

(18). Sendika yoğunluğundaki artJ.şların 7 ücret seviyesi üzerinde ö
nemli bir baskı yaratmayacağı görüşüp İngiltere ve A.B.D'de 
sendika yoğunluğundaki değişmalerin önemsiz olmas~ndan kaynak
lanır. Bak. A.g.e., s.126. 

(19) A.g.e~, s.66,126. 

•• 
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lı sektördeki ücretlerin bir oaskı unsuru olarak ku.llanılması, söz

leşmeler yapılması 9 bası kanuni ~üzenlemelerin getirilmesi ve hakem 

. kararları gösterilebilir. Bu yollarla 9 sendikasız sektördeki ücret 

tesbitleri etkilenir. 

Sendikalı sektördeki ücret artışları, pazar güçleri dışında, 

sendikasız sektördeki ücretler üzerinde 9 dışsal mekanizmalar yoluy

la etkili olmaktadır. Doğrudan olan bu etkilema de; tehdit. etkisi, 

kanuni asgari ücret ve hakemler aracılığiyla ücret tesbitleri şek

linde gerçekleşmektedir. 

Sendikaların işyerlerine girmeleri ile, tehdit etkisinın baş

ladığı görülür. Sendikalar bu yolla, işverenlerin serbest hareket 

etmelerini önlerler. Bunun nedeni de, sendikalarca işyerlerine yeni 

kuralların, düzenlernelerin ve uygulamaların getirilmesidir. Bu yeni 

kuralların ortaya çıkması, sendikasız sektör yönünden de önem kaza

nır. Sendikasız sektörün 9 bu kurallara karşı direnme güçleri sınır

lı kalır. 

Doğrudan etkilerneyi sağlayan ikinci yol, kanuni asgari ücret 

uygulamalarıdır. Genellikle bütün ülkelerde, sendikasız işçilerin 

ya da başka ekonomik ve sosyal güvenceleri olmayan grupların,·. ka

nunlarla devlet tarafından korunduğu görülür. A.B.D'de " Asgari Üc-,, 
ret Kanunu ", İngiltere'de rı Ücret Kurulları " ile " Adil Ücr§!t Ka

nunları " ve Batı Avrupa Ülkelerinde çeşitli kanuni tedbirlerin, be

lirtilen amaçları gerçekleştirdiği ileri sürülür. Hatta bu ka.Q.~la

rın, asgari ücretin altında çalışanlara da bir güvence sağladığı bi

linmektedir. 

Görüleceği gibi 1 belirtilen tedbirler, sendikasız sektör~~ ça

lışanların ücret.oranlarını değiştirmekte ve bu etkilenme sık~ık 

tekrarlahmaktadır. Bu çeşit kanuni tedbirler; sendikalı sektörden 
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sendikasız sektöre bir dışsal etki yaratmaktadır. 

Devletin asgari ücret tesbitleri dışında, hakemler yoluyla da, 

ücret tesbitlerinde bulunduğu bilinmektedir. Hakemler· genel ola

rak, mevcut ücret trendlerini esas alırlar. Hakerolerin genellikle 

sendikalı sektördeki ücret tesbitleri ile ilgilendikleri, ancak ö

zel du~~larda sendikasız sektöre eğildikleri görülür. Sendikalı 

sektördeki ücret tesbitlerinde, hakemler aracılığıyla bir uyum sağ

lanması amaçlanırken, aynı zamanda sendikalı sektördeki ücretlerle, 

sendikasız sektördeki ücretler arasında_ilişki kurulmasının yolu da 

açılır. 

Sendikalı sektördeki ücret değişikliklerinin, sendikasız sek

tördeki etkilerini inceleyen bazı çalışmalar vardır. Bunlardan 

A.B.D. ve İngiltere ile ilgili olan çalışmaların, iki sonucu orta

ya çıkardığı görülmektedir (20). 

- Lewis'in bulguları, A.B.D 9 de 1920 ile 1958 yılları arasındaki 

çeşitli dönemlerde, sendikalı-sendikasız sektörlerdeki ücret fark

lılıkların, % 46 ile % 2 arasında değiştiğini ve 1958 yılından son

ra da değişmelerin devam et.tiğini göstermektedir. Örnek olarak,'fark

lılıklar 1920-24 döneminde% 17, 1930-34 döneminde% 46, 1945-49 dö

neminde % 2, 1955-ı958 döneminde de % 16 olmuştur. İngiltere'de ise 

farklılıklar, 1961-1975 dönemleri arasında % 36 ile % 16 arasında 

değişmiştir. 1961 yılında% 18.5 olan farklılığın, 1975'de% 36.3 

olduğu görülmüştür. Bu eğilimler sendikalı ve sendikasız sektörler 

arasında ücret farklılıklarının,nisbi olarak sabit ka1madığını ~ös

termektedir. 

- İngiltere 9 de, Flanagan tarafından 1976 yılında yapılan bir ça-

( 20) A. g. e. 
9 

s .128. 

:l 
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lışmanın sonucu ise; sendikalı ve sendikasız sektördeki ücret1erin, 

birbirleri ile yakın bir korelasyon halinde olduğunu ortaya çakır

mıştır. 

·ç. SENDİKALAR VE JCRET ENFLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

GENEL DEGERLENDİRİLI1ESİ 

Sendikaların~ sendikalı-sendikasız sektördeki Ücret fark

lılıklarını ve sendikalaşma oranını artırmak yoluyla~ ortalama para -

sal ücret seviyesini yükselterek 1 ücret enflasyonuna neden oldukları 

ve aynı zamanda işsizliğe yol açtıklarını doğrulayan çalışmalar var

dır. Bunlara karşılık eldeki veriler1 sendikalı ücretlerdeki değişm~ 

lerin, sendikasız ücretlerdeki değişmeyi belirlemediğin~ göstermekte

dir. 

Aehanfelter, A.B.D. için 1976 yılında sendikalı-sendikasız ücret 

farklılıklarındaki artışla, sendikalaşma oranındaki artışın birleşti

rilmiş etkilerini hesaplamıştır. Çalışmasında 1 sendikalaşma oranın

daki artışın 9 1967~73 döneminde ortalama ücretler üzerinde % 1.2 ora

nında bir artışa yol açtığını belirlemiştir. Bu dönemde toplam ücret 

enflasyonun % 44 olduğu görülürse, sendikalaşma oranındaki artışın 

etkisinin çok önemsiz olduğu ortaya -çıkacaktır. Bu sonuçları doğru-

layan diğer çalışmalar da vardır ( 21) • · 

İngiltere 9 de de ~.~ulvey ve Gregory 1 1961-1975 dönemini in~eliye

rek1 ,sendikaların rfc 170' lik toplam ücret enflasyonundaki payının an

cak % 10 olduğünu hesaplamıştır. 1967-1973 dönemindeki toplam % 70' 

lik enflasyondaki payının da, % 9-9'1uk bir parasal ücret art!i;şı ol-

(21) Benzer bir çalışmayı A.B.D. için Throop, 1919-1958 dönemi içi~, 
Lewis'de 1963 yılı için yapmış ve ayn~ sonuçları bulmuşlardır. 
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duğunu ortaya koymuştur ( 22). 

II. PHILLIPS EGRİSİ YAKLAŞIMI VE GELİRLER POLİTİKASI 

Belirtildiği gibi sendikalar 9 parasal ücretleri artırarak 

enflasyona neden olabilirken? aynı zamanda işsizliğe de yol açabili

yorlar. Günümüzde parasal ücretlerdeki artışlarla, işsizlik oranın

daki artışların birlikte görülmesi 9 kamuoyunca hükümet politikaları

nın başarısızlığına bağlanmıştır. Ayrıca bu gelişmelerinp politik 

huzursuzluklara yol açtığı görülmüştür (23). Demokratik toplumlarda 

hükümetlerinp işsizlik ve enflasyonlardan birini seçmeleri de, ko

laylıkla mümkün olamamıştır. Ekonomik istikrarı sağlamak içinp hü-

kümetlerce uygulanan para ve maliye politikaları da başarılı ola-

mamıştır. Yalnız başına bu politikaların, tam istihdamda ekonomiyi 

maliyet enflasyonundan kurtarıp, sürekli büyUme ve istikrarlı bir 

fiyat düzeyine getirmesi de kolay gözükmemektedır. 

Belirlenen gelişmeler 9 hükümetlerin " Phillips Eğrisi 11 Yı:.tkla

şımı içinde çözümler araması gerektiği g~rüşünül~~i::f~\tir (24). 

1958 yılında İngiliz İkti~atçısı Phillips tarafından ortaya atılan 

ve 1960 9 da Lipsey tarafından uygı..ı.lamaya geçirilen, 11 Phillips/~ipeey 

Hipotezi " bu konuda ilgi ile karşılanmıştır. Phillips/Lipsey Hipo

tezi, uzun dönemde parasal ücretlerdeki değişme oranının, işgücü pi-

(22) Bu tesbitler karşısında Tiulvey 9 belirtilen çalışmaların sendika
lı ve sendikasız ücret farklılıkları ile 9 sendikalaşma or~ın~a

ki artışlardan hareket ettiğini 9 sendikal faaliyetlere dah~l ol-
;; mayan piyasa güçleri ve işgüçünün yapısındaki kaymaların \la, üc-
r: ret enflasyonu üzerinde etkisinin olabileceğini ileri sürqektedir. 
1 Buna bağlı olarak da 9 sendikaların ücret enflasyonu üzeriqde yara

tacakları maksimum etkinin hesaplandığını belirtmektedir. ''f;TULVEY 
A.g.e., s•l29. 

(23) BYRKIT; A.g.e., s.l56. 
(24) Bu konuda bak. A.W.PHILLI:PS' "The Relation Between Unemployme.ıb.t 

and The Rat e of Change of Money Wages in the United Kingdci,m, 
: .. 

1961-1957? !~OE2~}ca, Kasım 1958, s.283-299, 

r 
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yasasında işsizlik oranı ile ölçülebilen talepteki değişmeler tara

fından belirlendiğini ileri sürmekted.ir. Başka bir deyişle Phillips 

Hipotezi 7 işgücünün bir yüzdesi olarak,işsizliği tanımlamaktadır. :au .. ··~. 

nun bir gecikme ile 9 parasal ücretlerdeki yüzde artışı belirlediğini 

ifade etmektedir. Phillips Hipetesine göre 7 uzun dönemde işsizlik 

oranındaki değişmelerle 9 parasal ücretlerdeki değişme arasında 9 ters 

bir ilişki vardır. Bu ilişkinin sonucu olarak da~ işsizlik oranı düş

tükçe, parasal ücretlerde~i artış oranı hızlanacaktır. 

Uzun dönemde 9 parasal ücretlerdeki değişme oranı, toplam talep

teki değişmeler (ve dolayısiyle işsizlikteki) tarafından belirlenir. 

Kısa dönemde ise~ ithal malları fiyatlarındaki ayarlamalar ve verim

lilikteki gelişmeler, talepteki değişmelerle birleşerek enflasyon 

hızını tayin eder. Böylece Phillips/Lipsey Hipetesine göre; uzun dö

nemde ücret enflasyonu ile, işsizlik arasında bir politik tercih yap

ma durumu aırtaya çıkacaktır. Ç~kü ithal malları fiyatları ilep iç 

fiyatlardaki gelişme eşitlenecek ve verimlilik sabit bir oranda bü

yümeye devam edecektir. Bu nedenledir ki Phillips Eğrisi'nde.n, enf

lasyonun açıklanmasında ve politik tercihlerin yapılmasında yararla

nılmaktadır (25). 

Uygulamalı araştırmaların çoğunluğu, çoklu regrasyonda diğer 

değişkenleri hesaba kattıktan sonra bile,bu ilişkinin genel ol~rak 

doğrulandığını göstermektedir. Sorun 7 hesaplanan değişik Phillips 

Eğrilerfnin parametrelerinde görülen farklılıkların, fonksiyon~l 

ilişkinin genelliğine kuşku düşürecek maliyette olmasıdır. Bir bai

ka deyişle bu ilişkinin parametreleri, zaman içinde değişen oranlar

da ve değişen büyüklüklerde farklılıklara konu olmaktadır. Bu istik-
·': 

. ·.·· ::.""~~! J. z 2. J ... ~: ... ı 

(25) TREVITHICK-MULVEY; A.g.e. 9 s.4. 
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rarsızlığa ilişkin karamsarlık~ Phillips Eğrisi' nin varlığını reddet ... ,;, 

meye kadar uzanmıştır. 

Phillips Eğrisi ile ilgili olarak daha sonra yapılan uygulamalı 

çalışmalar, ücret artışlarını belirleyeri faktörler dizisine; geçinme 

indeksi 7 geçinme indeksindeki değişmeler~ kurum k~rları ve k~rlarda

ki değişmeler 9 işsizlikteki değişme hızı ve işgücünün bir yüzde~i 

olarak doldurulmamış kadrolar 9 verimlilikteki değişmeler, sendika

laşma oranı ve sendikaların pazarlık gücü, piyasaların rekabet ve 

monopolistik yapıları gibi etkenleri eklemiştir. (26). 

Phillips Eğrisi'nin belirtiği ilişkinin geçerli olması, daha 

çok politikacıların ilgisini çekmiştir. Çünkü politikacılar bu yolla, 

düşük enflasyon iler-düşük işsizlikten birini seçebilme imkanına ka

vuşmuşlardır. Bu önem de Phillips Eğrisi'ni, ekonomi politikası yö• 

nünden cazip hale getirmiştir. Verimlilikteki artışların, gözönüne 

alinınası halinde de, ücret artışlarından, fiyat artışlarına gidile

bilir. Bu şekilde Phillips Eğrisi 9 politikacılara, işsizliği belli 

bir seviyede tutmanın 9 ne kadar enflasyon doğuracağını söyleyebilir. 

Bazı iktisatçılar, Phillips Eğrisi'nin politikacılara sunduğu me

nünün, hiç de tercih edilebilir olmadığı görüşündedir.Çünkü onlara 

göre Phillips Egrisi 9 nin tahminlerinin aksine 7 son zamanlarda yük

sek işsizlik ile, hızlı enflasyon bir arada yaşanmıştır. Bunun için

de, uygulanacak politikanın, gelirler politikası ile desteklenmesin

den yanadırlar. Belirtilen nedenlerle~ Phillips Hipotezi'ne yapılan 

itirazların yoğunluk kazandığı görülür (27): 

(26) BROFFENBRENNER? A.g.e., s.456. 
(~7~ A.MARIN ~ Phillips Eğrisi (Doğum: 1958-Ölüm:?),Çevi. Suat ÖKSÜZ 

1 ESADER, Cil t ~ XIII, Sayı 2, Haziran 1977 ·~ 



- 125 -

Phillips Hipotezi'ne, gelirler politikası açısından yaklaşıldı

ğında; amacın iyi bir Phillips Eğrisivne ulaşmak olduğu ortay~ çıkar. 

Çünkü, gelirler politikası'nın amacı da 9 ücret ve fiyat kontrolleri 

yoluyla, P.b.illips Eğ~isi'ni sola kaydırarak, daha iyi bir Phillipe· 

Eğrisi elde etmektir.:·Bu nedenle 9 para ve maliye politikası tedbir

lerinin Phillips Eğrisi'ne etki etmeyeceği, sadece eğrinin neresin

de olacağımı~ı belirleyebilmemize imk~n sağladığı ileri sürülür (28). 

Şimdi aşağıdaki şekilden hareketle, gelirler politikasının, 

Phillips Eğrisi'ndeki rolünü açıklayabiliriz (29). 

--aw 

Parasal--;;- t 
Ücreklerdeki 
Değişme 

B 

e ranı 

( 28) 

(29) 

B 
o nı 

Şekil: 4 Phillips Eğrisi 

ZAİM; A.g •. e., s. 15. Zaim, iyi bir Phillips Eğrisi'ndeki amacın; 
şunlar dld.Ağunu belirtmektedir: "Bir ekonomide satinalma gü9:iin
deki he!' artış, tam istihdamdan önce halkın istediği gerçek,, fi
ziki hasııaya dönüşür ve fiyatlar tırmanmaya başlamadan, b4nye
vi ±şsizlik düşerse, iyi bir Phillips Eğrisi ortaya çıkar. Şayet 
talepteki artış,işsizliği düşürmeden fiyatları yükseltirse, kötü 
bir Phillips Eğrisi var denebilirn. A.g.e., s. 15. 
Bu konuda bak• BRONFENBREm~ER; A.g.e., s. 457, Şekil: 17-2. 
BURKIT; A.g.e., s. 157, Şekil: 10.2. 
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Şekilde dikey eksende parasal ücretlerdeki değişme oranı, yatay 

eksende de işsizlik oranı görülmektedir. AA, ekonomide verimlilik ar

tışındaki yüzdeye eşit olarak, fiyat seviyesinin istikrarı ile telif 

edilebilir tahmini maksimum yıllık ücret artış haddidir. AA'nın üstü 1 

enflasyonist bölgedir. BB, hükümet ve seçmen içib politik olarak ma

kul görülebilir tahmini maksimum işsizlik oranını göstermektedir. BB' 

nin sağındaki alan, politik olarak kabul edilemez alandır. Q ise,AA' 

nın ve BB'nin birbirini kestiği odak rioktasıdır. I, toplumsal kayıt

sızlık eğrisi olmaktadır·• Bunun eğimi, fiyatlar ile işsizlik arasın

daki uygun karşılanan ilişkiyi belirtmektedir. Bu eğriler negatif e

ğimli ve orjine göre iç bükeydir. Örjine yakın olan nokta, diğerle

rine göre, daha çok tercih edilmektedir. Toplumsal farksızlık eğri

leri, orjine yaklaştıkça daha yüksek toplum~al faydayı temsil etmek

tedir. 

Fo, gelirler politikasının uygulanmadığı bir dönemdeki, Phillips 

Eğrisi'ni göstermektedir. B'-1 "kötü" bir Phillips Eğrisi'dir. Çünkü 

politik olarak kabul edilebilir bir işsizlik seviyesinde, enflasyon

suz bir çözüm getirmomektedir. Bu Phillips Eğrisi geçerliyken·en iyi 

çözüm, Fo ile Io'n teğet noktası olan Po, hem enflasyonisttir-.çünkü 

AA'nın üstünde kalmaktadır- ve hem de, tam istihdama yakın değildir. 

Görüldüğü gibi, BB'nin sağındadır. Belirtilen özelliklerden ya~nız 

birinin varlığı bile~ Fo'ın kötü bir Phillips Eğrisi olması için ye

terlidir. 

(Fo) gibi bir Phillips Eğrisi, hükümeti, işsizlik ve enflasyon 

ya da her ikisinden de seçme güçlüğü ile karşı karşıya bırakacaktır. 

Arzulanmayan böyle bir durumda,hükümetlerce işsizlik ve enflasyon 
,r. 

birbirinin yerine zaman zaman tercih edilecek ve bir çıkınasla.karşı

laşılacaktır. Böyle bir durumda kısıtlayıçı politikalar, zamanla or-
-~~ 

tadan kalkacaktır. Ancak hızla artan fiyatlar ve dış ödeme sorunları, 

yeni bir krize yol açacaktır. Bu istenmiyerek de olsa, daha s~ı para 

ve maliye politikalarını gündeme getirecektir. ,. 
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Bu süreç kontrol altına alınmadığı sürece, ekonomik ve sosyal 

huzursuzluklar artacak 9 izlenen rekabetçi stratejiler belirli grup

ların yüksek gelirler elde etmelerini sağlayacak ve bütün bu geliş

meler sonunda enflasyonu hızlandıracaktır. Kısa dönemde hükilinetlerirt 

önceliği 9 enflasyonun hızını yavaşlatma politikası olacaktır. Uzun 

dönemde de; fiyatların mutlaka kontrol altına alınması gerekecektir. 

Günümüz koşullarında bu amaca ulaşacak bir politikanın, mutlaka arz 

üzerinde etkili olması beklenecektir. Bu politikayı da, Phillips E~

risi'nin hareketi belirleyecektir. 

Gelirler politikasının rolü; Phillips Eğrisi'nin üst sol yukarı

sını eğerek, Q~nün sol aşağısından geçirecek biçimde F
0

'dan, F
1 

duru

muna getirmek olur. Görüleceği gibi F
1 

durumundaki "İyi" Phillips 

Eğrisi'nde, belirli bir işsizlik düzeyinde, daha düşük bir ücret enf

lasyonu meydana gelir. Aynı zamanda CD gibi, oldukça yüksek istihdam 

ve oldukça düşük enflasyon arasında, tercih yapabilme imkanı sağla

yan bir bölge artaya çıkar. Bu yönüyle Phillips Eğrjsi,maliyet enf

lasyonuna yol açan faktörleri engellemeye çabalayarı bir hükümete,al

ternatif stratejiler sağlar. Herbir stratejinin de,işgücü piyasası 

için önemli sonuçları ortaya çıkar. 

Hükümet politikaları ile, toplam talebin kontrolü sonucu, enf

lasyonun düşük olduğu CD bölgesinde~ yüksek istihdam seviyesinde ma

nevra yapılabilir. Bu bölge P
1 

gibi 9 bir optimum noktayı içine alır 

ve bu nokta da F
1

, r
1

'e teğettir. Sonunda r
1

, r 0 •ya tercih edilir. 

P
1 

denge no~tası, CD bölgesi içinde oluşmayabilir. Bu durum toplu

mun, yükf?ek'istihdam ve fiyat istikrarı konusundaki tercihlerini ay

nı zamanda uyuşturmadığını ortaya çıkarır. 
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K I S I M II 

GELİRLER POLİTİKASININ TARAFI OLARAK SENDİKALAR 

I. G1H4EL OLARAK DEVLETİN EMEK-SERMAYE İLİŞKİLERİNE 

M'ÜDAHALESİ VE SENDİKALAR 

Bu bölümün birinci kısmında, enflasyon ve işsizliğe neden ol

maları yönünden, sendikaların etkileri incelenmişti. Bu yönüyl~, ge

lirler politikasına geçişin önemli bir nedeninin sendikalar olduğu 

belirtilmişti. 

Bu kısımda,sendikalar gelirler politikasının tarafı olarak ele 

alınacak ve gelirler politikası uygulamasında, sendikaların davranış

larının nasıl olması gerektiği tartışılacakt~r. Ancak gelirler poli

tikasında sendikaları taraf yapan gelişmeleri görebilmek için,. daha. 

önce devletin. emek-sermaye ilişkilerine müdahales.i genel olarak be

lirtilecektir. 

Hükümetlerin ekonomik ve sosyal olaylara 1 kapsamlı bi.r şekilde 

müdahalesi ilk olarak, Batı Avrupa Ülkeleri'nde, sanayi devrimi ile 

birlikte olmuştur. Endüstriyel gelişmeyi teşvik etmek ve işgücünü ko

rumak amacıyle; işsizliği önlemek, çalışma koşullarını iyileşti,rmek 
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ve ücretlerin belirli düzeyierin altına düşmemesini sağlamak, bu mü

dahalelerin amacı olmuştur. Bu amaca ulaşmak i.çi.tl de hükümetler, ge

rekli gördükleri tedbirleri, kendi güçlerine dayanarak uygulamışlar

dğr. Özellikle de, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gel·işıneler, hü-, 

kümet po li tikalarır:.i etkilemiş ve yeni politika değişikliklepine gi-

dilmiştir. 

Uluslararası ekonomik bağımlılıkların artması, ihracat gelirle

rinin büyümesi ve sendikal hareketlerin ekonomik ve sosyal etkinlik

lerinin ortaya çıkması, toplumlar yönünden de önemli gelişmeler ol

muştur. Bu sonuçlara bağlı olarak da hükümetlerin, ekonominin taraf

ları olan işverenler ve işçi sendikaları ile işbirliği yapart:ı.k, çö

zümler aramak ·zorunda kaldıkları görülmüştür.-

Başlangıçta siyasal bir nitelik taşıyan işçi hareketleri,özel

likle İkinci Dünyü Savaşı'ndan sohraki dönemde 1 ekonomik ve sosyal 

bir nitelik kazanmıştır. İşçilerin bir üretim faktörü olarak 'mill.i 

ekonomi politikalarında ağırlıklarını göstermeye başlamaları, bu iş

birliğini zorlayan önemli etkenler olmuştur. 

Faktör fiyatlarının belirlenmesi sürecinde ortaya çıkan:çıkar 

çatışmalarının da, yeni gelişmeler doğrultusunda toplum yara+ına çö~ 

zümlenmesi gerekmiştir. Bunun için en çıkar yol; demokratik $iyasi 

bir rejimde, işverenler ve işçi sendikaları gibi konuyla doğrudan 

ilgili kuruluşlarla, hükümetlerin bir araya gelerek anlaşmaları ol

muştur. Özellikle de toplumun çıkarları yönünden, istikrarlı bir ge

lir ve fiyat seviyesinin sağlanması arzulanmıştır. Bu amacı gerçek

leştirebilmek için de, işçi ve işverenlerin isteklerinde, gö~üllü o

larak kendi-kendilerini sınırlayabilmeleri gerekmiştir. Bunun için, 

güçlü mesleki kuruluşlar etraf.ında birleşilmesi _yoluna gidilmiştir. 

Böylece gelirler politikası, gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda, 

milli ekonomi politikasının önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 
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Devletin, gelirler poli~ikasının kapsamına giren sorunların çö

zümünü yalnız başına gerçekleştiremeyeceği görüldüğü için, işçi ve 

işveren kesimlerinin işbirliği aranmıştır. Hatta daha da ileri gidi

lerek, işçi ve işveren kesimleri bu işbirliğinin yalnızca ilgili ta

rafları değil, bu işbirliğinin kaçınılmaz unsurları olarak tanımlan

mıştır (30). 

Genel olarak sendikaların, gelirler politikası konusunda olumlu 

olmadığı 'görülür. Bununla birlikte, sendikaların gelirler politikası ... ı;·. 

nın gelişmesinde önemli roller aynadıkları da bilinmektedir, 

Sendikaların, öncelikle üyelerinin çıkarlarını iyileştirmeyi 

amaçladıkları açıktır. Bu nedenle Burkit,"Sendikaların,.tıe faaliyet-

te bulundukları işyerlerinin geleceğini, ne de vatandaşı oldukları 

ülkenin ekonomik gelişmesini önems ediklerini" .. belirtir. Burkit.·~-•. göre, 
.1 

a endikalar,.ancak çıkarlarının belirgin bir şekilde sözkonusu oldu-

ğu ve bunun. üyelerince de,açık bir şekilde kabul edi~diği durumlar

da, uzun dönemli hedeflere öncelik verebileceklerdir. Buna örnek ola

rak da Burkit, İngiliz Sendikacılık Hareketi'nin 1948-1950 yılları 

arasındaki ücret sınırlandırılmasında gösterdiği disiplinden_söz et~ 

mekt edir ( 31) • 

(30) 

(31) 

Ancak işçi ve işveren .ı;rıesleki kuruluşlarının milli ekonomi po
litikalarının belirlenmesine iştirakiyle, gelişme halinde olan 
bazı ülkelerde görülen zorlayıcı işbirliği ,ekillerini birbiri~ 
ne kartıştırmamak gerekir. Özellikle Afrika Ülkeleri'nde böyle 
bir işbirliği gönüllü olmaktan çok, zorunlu bir nitelik:taşımak
ta, adeta siyasi rejimin geniş kitleler tarafından desteklenmesi 
anlamına gelmektedir. Böylece mesleki kuruluşların ekonomik ve 
sosyal hedefleri yanında, özellikle siyasi amaçlarla kullanılmak 
istendiği görülmektedir. Bu konuda bak. Nusret EKİN; Endüstri 
İlişkileri, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Elektronik Ofset, İ~tanbul, 
1976, s. 186. . 
BURKIT; A.g.e., s. 162. 

.. 
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1. SENDİKALARIN G.ELİR BÖiiÜŞ.ÜMÜNE VERDİKLERİ ÖNEM NEDENİYL:S, 

GELİRLER POLİTİKASINA İLGİSİZ KALAı~EALARI 

Sendikaların, gayri safi milli hasılaşının bölüşümünden 

adil bir pay alabilmek ve enflasyonist bir sürece girilip, işsizlik

le karşılaşmamak için; ücret artışlarında genel bir ilkeden yana ol

dukları görülür. Bu ilke de, verimlilik ilkesidir. Verimlilik ilke

si aracılığıyla, gelir bölüşümünde emek faktörünün adil bir pay al

ması ve bu payın en azından istikr~riı kalması arzulanır. 

Ücretierin verimlilik artışları oranında artırılması halinde, 

gelirler politikası, refahı ve geliri yeniden dağıtmak için hükümet 

politikasının önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Verimlilik ilkesi 

aynı zamanda hükümet politikalarının ve dolayısıyla gelirler politi

kasının uygulanmasında, etken bir yöntem olacaktır. Böylece daha e-: •. ·~1 

şitlikçi bir topluma ulaşma konusunda, sendikaların amaçları ile bü

tünleşme sağlanacsktır .. (32). Böyle bir gelişmenin ise; sendikaları, 

gelirler poli tika~ını benir:ıseyip··, benimsememe konusunda atkileyece

ğinde şüphe yoktur. 

Ancak sendikalar 9 nisbi bir fiyat istikrarı altında ücretlerin, 

verimlilik artışları oranında artırılınasını kabulleneceklerd}r• Eğer 

nisbi bir fiyat istikrarı korunamiyorsa, fiyatlardaki artış Oranın~ 

da gayrisafi milli hasılanın bölüşümünde ka.r payları artacak~ .. ücret 

payında düşme olacaktır. Özellikle işverenler fiyatlar üzerinde oy

nayabiliyorlarsa, yapılmış olan toplu sözleşmelerin gelir bölüşümü 

üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği açıktır. Çünkü işverenlerin 

daha yüksek parasal ücretlere, fiyatları artırarak veya işgücünden 

tasarruf edici sermaye-yoğun teknikleri kullanarak#tepki gösterebil

ma imkanları vardır. 
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Belirtilen nedenlerle ücret artışlarının, verimlilikteki artışlar 
' 

oranında artırılması, işgücünün gayrisafi milli hasıladaki payını dü-

şürecektir. Sendikaların sadece parasal ücret artışları ile, gelir 

bölüşümünde, emek gelirlerinin payını yükseltme çabaları, çoğu zaman 

fiyat yükselişlerine yol açmaktadır. Bu durumda da, çalışanlar yönün

den gerçek hedefe ulaşılamamaktadır. Aynı zamanda da ücret karşılı

ğı çalışanlar 1 nerdeyse otomatik olarak kısmen tüketim fedakarlığın

da bulunarak, enflasyon yükünü sırtıarına almaktadırlar (33). 

Bel·:t.rtilen nedenlerle sendikalar, uzun dönemde sadece parasal 

ücretleri artırma politikası yerini, fiyat indekslerindaki artışlar 

oranında bir ücret artışından yana olmuşlardır (34). Bunun gerçekleş

mesi için de, top,lu sözleşme görüşmelerinde parasal lleretlerdeki ar

tışlar değil, reel ücretlerdeki artışların .verimlilik artışları ora

nında artması konusunda çaba harcayacaklardır. Ancak bu şekilde ge

lir bölüşümünde, emek gelirlerinin payının düşmesini önlemiş olacak

lardır. 

A.B,D.'de Nixon Dönemi'ndeki ikinci devre'de Tüketici Fiyatları 

İndekslerfndeki artışların(~2.~genel prodüktivite artışların~n(~3): 

parasal ücretlerdeki artışların da %5.5 olacağı tahmin edilmiŞ~ir. 

Görülec·eği gibi de, genel verimlilikteki .. artışların %3 oran;nda ar-
.- .. " 

taeağının tahminine rağmen, ücret artışlarının %5.5 artacağı varsa..:. 

(33) Ali Sait YÜKSEL~ Ortak Pazarın (AET) Sosyal Düzeni ve Ortak Pa
zarla İlişkilerimizin Sanayiimiz Açısından Sosyal :fapıya Muh
temel E.tkileri, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1973, s. 183-~85. 

( 34) Burada sendikalar yönünden ortaya ç·ıkan tartışmalardan biri de, 
gerçek ücretin fiyat indeksine göre belirleruneyecek, geç'inm.e 
indeklarine göre belirlenrnek istemesidir. 

.' .~ ı 

.. 
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yılmıştır. Bunun nedeni, fiyatların ~2.5 oranında artacağının tahmi

ni olmuştur. Bu dönemin sonuçlarına bakıld~ğında; önceki üç yıla gö

re parasal ücretler %7, ge~ak ücretler ise %3.6 oranında artmış ve 

%5-6 olan enflasyon oranı, %3.5'e düşmüştür. İşsizlik oranları da 

%6.l'den, ~5~1 9 düşmüş 7 üretim %7 oranında yükselmiştir (35). Sınır

lı da olsa başarı sağlandığı, işsizlik oranını yükseltmeden, enflas

yon or~nının düşürüldüğü görülmektedir (36). 

Sendikalar genel olarak, gelirler politikası uygulamasıyla, ve= 

rimiilikteki artışların, reel ücretlerle uyum sağlayacak şekilde dü

zenlenmesine karşı olmuşlardır. Ancak A.B.D., İngiltere ve Kuzey Av* 

rupa Ülkeleri'nde görüldüğü gibi de, kendi-·kendilerine güçlerini sı

nı~layarak bu uygulamaları başarısızlığa uğratacak şekilde grevlere 

~itmekten kaçınmışlardır. 

Ücret artışlarının, verimlilikteki artışlarla ilişkisi konusun

da,serldikalarca daha çok arçulanan çözüm; ücret artışlarının,~riml~

l!ıteki artışlardan daha fazla olmasıdır. Bu durumda gayrisafi milli 

hasılanın bölüşümünde, emek gelirleri payının büyümesi, diğer fak

ti;?r gelirlerini.t1 payların azaltılması istenmektedir. Sendikalaf amaç

ları yönünden, bu esasa göre hesaplanacak verimlilik artış or~ına, 

daha çok ilgi göstermektedirler (37). 

Şü.phesiz ki. böJrle bir çözüm, sendikaların monopolcu gücünü kuvwr 

vetlendirecektir. Ayrıca, gelirler politikası uygula..ınasiyle, gU.çle-, 

--------------~~------
(35) MORLEY; A.g.e., s. 169-171. 
(36) A.B.D.'de bazı durumlarda,belirlenen göstergelerin üzerine çı

kılması da kabullenilerek, bir esneklik sağlanmıştır. Tanınan 
istisnalar, program başladığında çok bUyük bir oranda genel çiz
gının altında kalan gruplar veya sektörler için olmuştur. 

(37) ZAİM; A.g.e., s. 339. 
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rinin sınıriandırıldığı itiraz1nda da bulunamayacaklardır. Fakat ve

rimlilikteki bütün artışların, işç;i.lere ayrılmasına ne işverenler, 

ne de tüketici olan toplum r~zı olabilecektir. Aynı zamanda da böy

le bir gelirler politikası, hükümet politikaları ile uyum sağlaya

mayacaktır. Çünkü bu durumda sermaye birikiminin önleneceği, yatırım

ların azalacağı; ülke düzeyindeki toplam verimlilik artışlarının hı

zının kesileceği, işsizliğin artacağı ve fiyatlarda istikrar sağla

manın daha güç olacağı ileri sürülebilecektir·. 

Bu görüşe karşı, ileri sürülen görüş ise; verimlilikteki artış= 

ların önemli bir bölümünün işvereniere ayrılmasıdır. Bu yolla uzun 

dönemde yatırımlar~n çoğalarak, milli gelirin artacağı ve buna bağlı 

olarak da, devre sonunda işçileringe:-çek gelirlerinin yükseleceği söy

lenmektedir. 

2. GELİRLER POLİTİKASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE, SENDİKA

LARIN KENDİ KENDİLERİNİ SINIRLAYABİLMELERİ 

Sendikalar, uygulanan ekonomik ve sosyal politikanın, ü

yelerinin çıkarlarına ters düştüğüne inandıkları zamanlarda, gelir~ 

ler politikasına karşı olmüşlardır.öa~likle de parasal ücretlerin 

sınırlandırılmasına dönük uygulamalarda, tepkilerini açikça göster• 
' 

mişlerdir. Sendikalar, ilk yıllarda gelirler politikası uygulamala-

rının genellikle kısa dönemli olması, genel özelliklerinin ücret kı

sıtlamalarına dayanması ve amaçların bir bütünlük göstermesi nedeni 

ile, gelirler politikasını arzulu bir şekilde benimsememişlerd;ir. 

Bu nedenle bazen açık bir şekilde, bazen de sessiz kalarak tepkileri

ni göstermişlerdir. 

Ancak zaman içinde ,gelirler politikası wgıılarrahrlDla,. i:Snemli g9-

lişmeler görülmüştür. Amacının ve araçlarının açıklıkla belirlenmiş 

olması, hükümetlerin, işverenler ve sendikalarla işbirliğine giriş-
···t 

1 
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·meleri ve gelirler politikasının genellikle geleneksel iktisat poli-. 

tikaları ile benzerlik göstermesi yeni gelişmeler olarak sayıl~bilir. 

Bu gelişmelerle birlikte, gelir ve fiyat değişikliklerini kapsayan 

ayrıntılı düzenleınelerin, işveren ve sendikaların arzularına aykırı 

, olarak düzenlerı.emeyeceği ve bunların zorla uygulamaya kanamayacağı '1c;;: 

noktasına gelinmiştir. 

Bütün grupların, aynı şekilde fedakarlığa katlandıklarına veya 

katlanacaklarına inanmaları halinde, sendikaların gelirler politika-. 

sı uygulanması yönünden güçlerini kendi,-kendilerine sınırıandırdık

ları görülmüştür. 

Sendikaların; enflasyonun önlenmesi, tam istihdamın sağlanması, 

iktisadi büyümenin devamı, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, ge

lir bölüşümünün adil hale getirilmesi, işgücü hareketliliğinin sağ

lanması, emek-sermaye ilişkilerinde barış1n gerçekleştirilmesi gibi 

konularla yakından ilgilendikleri bilinmektedir.-Bu ilgi sendikaları, 

gelirler politikasında taraf olmaya itecektir. Bunun sonucu olarak 

da, sendikaların gü:Q.lerini kendi, kendilerine sınırlamaları zor ol

mayacaktır. Çünkü kolaylıkla üyelerini de 9 ikna edebileceklerd~r. 

Ancak böyle bir gJvenin sağlanamadığı durumlarda, sendikaları işbir-

liğine ikna etmek kolay olmayacaktır. 

Özellikle enflasyonist etkilerin görüldüğü dönemlerde, seırtdika-

lar,ekonomik pl~nın bir tamamlayıcısı olarak, gelirler politikasını 

kendi arzuları ile benimsemişlerdir. Özellikle Kuzey Avrupa Ülkele

ri, bu konuda başarılı uygulamalar göstermiştir. Sendikalar İsyeç'te, 

pl~nlanmış merkezi bir ücret politikasının belirlenınesini daima teş

vik etmişlerdir. Çünkü aşırı ücret taleplerinin, yüksek oranda bir 

ekonomik büyürneyi engellayeceği ve tam istihdamın devam ettirdi.lmesi 

yönünden tehlikeler yaratacağını görmüşlerdir~ İşsizlik yönünden en

dişeler duyulurken, gelirler politikasının tam istihdam yönünden gü-
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ven·duygusu vermesi, toplum yönünden önemli olmuştur. Bu nedenle de 

yaşama standartının gelişmesini garanti altına alan genel pl~nın, 

bir parçası gibi görülmüştür (38). 

Farklı görüşler olmasına rağmen, sendikaların monopolcu bir 

güç olduğu ileri sürülerek, kendi- ·kendilerine güçlerini sınırlandır

malarının sendika geleneğine ters düşeceği belirtilmiştir. Özellik

le sendikaların, ücret kısıtlaması gibi konularda tavize yanaşmaya~ .. : 

cakları söylenmiştir. 

Bu görüşlere karşılık, sendikalar:Ln uygulamada çeşitli ekonomik 

ve sosyal baskılarla karşı--·karşıya kaldığı ve bu durumun da, sendi

kaların hareket kabiliyetini kısıtladığı bilinmektedir. Ayrıca sen

dikaların, emeğin talep elastikiyetini tahmin edebilmeleri de güç

tür. Bunlar yanında ücretlerdeki değişmelere karşılık• işsizlik o

ran:Lndaki eğilimlerin de sendikalarca gözönüne alınması zorunlu ol

muş~ur. Bilindiği gibi günümüzde, sendikalaşma oranının yüksekliği

ne bağlı olarak, pahalılaşan emek yerine~ sermaye-yoğun tekniklerin 

tertiihi yapılmaktadır. Özellikle bu durum gelişmekte olan ülkelerde, 

sendika gücünün kendi·kendine s:Lnırlandırılması konusunda,önemli bir 

etken olmaktadır .. Belirtilen nedenlerle, sendikaların,' ücret ~ışın

daki konularla ilgili politikaların büyük bir çoğunluğunu 1 bu etki

leri önleme çabaları oluşturmaktadır. 

3. SENDİKALARIN TOPLU SÖZ~EŞME SİSTENIİNİ, GELİRLER POLİTİ

KASI İLE BAGDAŞTIRMALARI 

Gelirler politikasının uygulandığı.ülkelerde, toplu söz

leşmelerin genel kurallarının, gelirler politikası ile belirlrndiği 

(38) Nusret Eit±N; ~illi Seviyede İşçi-İşveren İşbirliği, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 
1973, S• 160. 
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bilinmektedir. Bu nedenle de sendikalar, gelirler politikası aracı

lığıyla kendi güçleri dışında belirlenen toplu sözleşme kurallarının, 

kendi amaçları ile çatışacağı görüşündedirler. Özellikle bu durumu, 

üyelerine anlatmak yönünden güçlüklerle karşılanacaklarına inanmak

tadır.lar. 

Sendikaların bu düşüncelerine karşılık, toplum genel ola;t'ak ı

lımlı derecede'ki bir ücret artışının, ücret-fiyat yarışını önleyece

ği ve böyle bir uygulamanın da, ancak gelirler politikası aracılıgı 

ile gerçekleştirileceği inancındadır. Bu inanç ile çoğu zaman, gelir

ler politikasına pek karşı çıkmama eğilimindedir. Fakat bu durumun, 

sendikalarca aynı anlayışla karşılandığı söylenemeyecektir. Özellik

le üyelerin, bu duruma karşı çıkacakları bilinir. Bununla birlikte 

üyelerin çıkarlarını korumakla görevli olan sendikaların, gelenekle

ri de ücret kısıtlarunasına karşı olmayı gerektirir. Ancak3sendikala

rın kısa dönemli krizlerden kurtulabilmek için, Kuzey Avrupa Ülkele

ri ile İngiltere'de olduğu gibi, gönüllü gelirler politikası uygu

lamalarından yana oldukları da bilinmektedir. 

Bununla birlikte toplu sözleşme sisteminin, milli veya işkolu 

düzeyinde yaygınlaştığı ülkelerde, gelirler politikası daha kQlay

lıkla uygulanabilmektedir. Çünkü toplu sözleşmelerin işyeri ~üzeyin

de yapıldığı durumlarda sendikalararası rekabet, ücret bünyesini 
' ·~ 

bozmaktadır. Bazı güçlü sendikalar da otonom ücret artışları il,e, üc<l!l' 

ret seviyesini yükselterek, ücre_t-fiyat yarışına kolaylıkla yol aça

bilmektedir. Buna karşılık toplu sözleşme sisteminin milli ve~a iş

kolu düzeyinde belirlendiği ülkelerde, nisbi ücretleri artır~ ko

nusunda sendikalararası yarış asgari düzeye inmektedir. Bu durumlar

da gelirler politikası aracılığıyla sağlanabilecek ılımlı derecede

ki ücret artışlarına, sendikalarca karşı çıkılmamaktadır. 
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Bununiç~n sendikaların en üst organizasyonu olan konfe4erasyonların, 

sendikalar üzerinde söz sahibi olabilmeler_i gerekir" Güçlü lıışçi kon

federasyonlarının saygınlık kazandığı ve işçiler arasında·,~sendika 

dayanışmasının olduğu ülkelerde, gelirler pdlitikasının uygulanabil

mesi daha kolay olmaktadır. Bu ülkelere örnek olarak da, Kuzey Av

rupa Ülkeleri gösterilmektedir. 

En üst organizasyonunun görevi, belirlenen gelirler politika

sındaki esaslara göre, sendikaların ücret taleplerini düzenlemek 

olacaktır. Toplu pazarlık görüşmelerine katılmaları söz konusu de-·· 

ğildir~'. Burada merkezi ücret politikası, mutlak manada bir merkezi

yetçilik anlamına gelmeyecektir. Merkezin gücü, mahalli sendikaların 

ücret politikalarını daha kuvvetli bir şekilde etkileme şeklinde 

değerlendirilecektir (39). 

Belirtilen nedenlerle -bilinen anlamı ile farklı anıaşılsa bi

le- İsveç'te gelirler politikası uygulamasına geçiş kolay olmuştur. 

Çünkü ücret pazarlıkları, milli seviyede endüstri çapındaki görüş

melerle yapılmıştır. Buna karşılık A.B.D. ve Danimarka'da sendika

ların hakim bünyesi, meslek sendikaları niteliği taşıdığından, mil

li düzeydeki ücret belirlemeleri ve dolayısıyla gelirler politikaeı 

ları uygulamaları aynı şekilde kolay olmamıştır. İngiltere'de,gönül

lü gelirler politikası uygulaması, aynı . ırekilde bütürt·üaendika.;taroa 
·:' 

be,n:ima'EÜım:ediğd.. için.:;: :,,, güçlüklerle karşılaşmıştır. A .B.D. 'de olduğu 

gibi de, zaman- zaman hükümet ücretleri dondurmak zorunda kalmıştır, 

(39) Merkezi organ; sendikalara, devletin demokratik düzen iç~nde 
iktisadi kalkınmaya ve tam istihdamı garanti edişinin şarts:ı..z 
ve kayıtsız olmadığını, ücret artışlarının işsizliğe neden ol
maması için, devletin daima karşı harcamalarda bulunabileceği
ni, işsizliğe veya enflasyona neden olmamak-için milli ~cret 
siyasetine (gelirler politikasına) göre hareket etmeleri·gerek
tiğini telkin eder. ZAİM; A.g.e., s. 392. 
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Ancak toplu sözleşme sisteminin milli veya işkolu düzeyinde ol

duğu, özellikle tam istihdam halinin mevcut bulunduğu ve emek piya

sasının hareketlilik gösterdiği ülkelerde, işverenler ve işçi sen

dikaları bir ölçüde milli ücret formülünden kaçınmaktadırlar. Böyle 

bir işgücü piyasası koşulları içinde, genellikle ücret farklılaşma

sı (Wage drift) olayı ortaya çıkmakta ve bu farklılaşmayı kontrol 

için yeni eğilimler belirmektedir. Hollanda ve İsveç'te görüldüğü 

gibi, sendikalar, resmi ücret sınıflandırılmalarına ve iş de~erle

dirme sistemlerinin uygulanmasına, daha fazla eğilim göstermektedir

ler (40). 

Bunlarla birlikte, merkezi ücret politikasına karşı, bazı iti~ 

razıarın yapıldığı görülmektedir (41): 

a. Toplu pazarlık görüşmelerinde kapsarnın büyümesi ile, işçi ta

leplerindeki elastikiyet azalacaktır. Bu da sendikaların, daha,.: faz

la ücret talep etmelerini mümkün kılabilecektire 

b. Mahalli sendikaların, ücretierin belirlenmesinde etkile~inin 

kısıtlanması, üyeleri üzerindeki otorite ve prestijlerini azaltacak

tır. İşçilerin de, kısa dönemli çıkarları için alınan kararlar~ kar

şı çıkmaları nedeniyle, mahalli sendikalarla, konfederasyonlar~ara

sında kolaylıkla uzlaşma sağlanamayacaktır. 

4. SENDİKALARIN TARAF OLARAK EKONOMİK POLİTİKALARIN BELİR

LENME SÜRECİNE KATILMALARI 

Gelirler politikasının uygulandığı ülkelerde, sendi4alar 

genel olarak taraf yada gelirler politikasının sorumlularından biri-
;; 

(40) Ei:İN;,ı-A.g~e., s. 160,.;:_: · ~-· 
(41) ZAİM; A.g~~~, s. ~3~4~jg~~:-

. ; . J. 
,1 ' ••• 

·:·; . 
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Sendikalar taraf olarak gelirler politikasının belirle.tuneai sü

recine katıldıkl~rında, işverenlerle ilgili hertürlü bilgiye sahip 

olabileceklerdir. Aynı zamanda da fiyat artışlarının nedenleri ko

nusunda, kendileri ile ilgili tartışmaları açıklığa kavuşturulabi

leceklerdir. 

Sendikaların gelirler politikasının belirlenme sürecine katıl

maları, ülkelere göre değişik şekillerde olmaktadır. özellikle gö

nüllü gelirler politikası uygulandığı dönemlerde, işçi ve işveren 

kesimlerinin işbirliği önemli olmaktadır. Bu işbirliği ile hükümet

lerin, rasyonel kararlar almasına katkıda bulunulmaktadır. Genellik

le Kuzey Avrupa Ülkeleri'nde ve bazen. de İngiltere'de hükümet, ken

di-kendine hiçbir zaman bir gelirler poli':iikası belirlememekte, sis

temim işleyişi içinde taraflara etki edebilme imkanlarını aramakta-,. 
dır. Anlaşmanın milli olma karakteri ise, geniş bir pazarlık çerçe

vesi içinde, sendikali işçilerin büyük bir kısmının kapsanmass ile 

sağlanmaktadır. Bu uygulamayı gerçekleştirmek için, işçi, işveren 

temsilcileri ile, devlet uzmanlarından kurulu üçlü yapıya sahip ku

rulların ku~llduğu bilinmektedir. 

,., .... ~ -'""":: ·:.1 : •"'' 

'AN: 
1 ' ' ' 
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K I S I M III 

SENDİKALAR AÇISINDAN GELİRLER POLİTİKASININ UYGULAMA YÖNTEfi~ERİ 

I. ENFLASYONİST EGİLİMLER ve POLİTİKA SEÇİMİ 

Daha önce belirtildiği gibi Batı Avrupa Ülkeleri'nde, İkinci 

Dünya Savaşı 9 ndan sonra, hükümetler değişen ekonomik durumlar~n so- · 

nucu olarak tam istihdamı gerçekleştirme, fiyat istikrarını sağlama 

dış ödemeler dengesi açıklarını kapatma ve iktisadi büyürneyi hızlan

dırma gibi sorunlarla karşılaştılar. Ekonomik değişkenlerin b~ du

rumu, hükümetleri, tam istihdam koşulları altında, fiyatlarda 'istik

rar sağlamaya ve enflasyonun istenmeyen sonuçlarından kurtulacak po

litikaları uygulamaya zorlaroıştır. Bu durumda enflasyonun nedenleri

ne ya da çeşidine göre, iki çeşit politika önem kazanmıştır. Bunlar; 

a-. Enflasyonun nedeni; İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde 

toplam talebin toplam mal ve hizmet arzını aşmasına bağlanmıştır. Bu 

bir talep enflasyonudur ve geleneksel para ~e maliye politikası ted

birlerine başvurulmuştur. Toplam harcamaların ya da talep seviyesi

nin düşürülmesi amacıyla; para arzının kısıtlanması, kamu harcamala-
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rının azaltılması ve vergi orartiarının artirılması yoluyla, talep eğ

risinin sola kaydırılması istenmiştir. 

b-. Enflasyonun nedeni, firmaların tekelleşmesi -ve işgücünün güç

lü bir sendikalaşma hareketine kavuşması sonucu, fiyat teşekkülünün, 

serbest rekabet p~yasasında oluşabilecek seviyenin üstünde; oluşma

sına bağlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu du

rum, maliyet enflasyonu olarak tanımlanmıştır.ve geleneksel para ve 

maliye politikası tedbirlerinin dışında,yeni tedbirlerin uygulanması

nı zorunlu· kılmıştır. Bunlar, gelirler politikası tedbirleridir ve 

birim hasılaya düşen emek maliyetindeki artışlarla, diğer üretim gir

dileri ve k~rlardaki artışların sınırlandırılmasını amaçlamıştır. Bu 

nedenle, ücret, fiyat, kdr, rant, faiz ve temeltülerin kontrol altı

na alınmasından yana olmuştur (42). 

(42) Ekonomik istikrarın sağlanması için,- ilk başvurUlan araçlar, 
"Para ve Maliye Politikası" araçları olmuştur. Bu araçlara ön
celik verilmesinin nedeni ortaya çıkan enflasyonan, t~lep enf
lasyonu. olarak kabul edilmesidir. Çünkü 1960'lardan sonraki ilk 
yıllarda enflasyonun nedeni, aşırı miktardaki efektif talep 
karşısında, yeterli olmayan mal ve hizmet üretimine bağlanmış
tır. Genişleyen kamu harcamaları, gelişen dış ticaret, yatırım
larda daha yüksek bir gelişme hızına ulaşma istekleri, özel ve 
kamu kesimindeki aktif değerlerin amortismanlarının hızlandı
rılmış olması gibi etkenler., para arzında artışlara yol açmış.oiJ r 
tır. Bu da effektif talebi artırmış ve böylece talep enflasyo
nu yaratılmıştır. Daha sonraki dönemde satışlardaki ve gelir
lerdeki artışların durmasına. net k~rların azalmasına ve ekono
minin bir durgunluk içine girmesine rağmen, fiyatlar art~akta 
devam etmiştir. Bu dönemde ücretlerin maliyetleri iterek~mali
yet enflasyonu yarattığı görüşü geçerli olmuştur. A.B.D., İn
giltere, İtalya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç, Türkiye 
ve Yunanistan'daki gelişmelerin, belirlenen tesbitleri dpğrula;;:. 
dığı ileri sürülmüştür. Charles LEVINSON; Sermaye-Enflaston ve 
Çok Ulualu Şirketler, Türkiye Gıda İş Bendikası Yayınl, s. ll. 
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Belirlenen bu politikalardan hangisinin daha etkili olnu~u, 

tartışma konusudur. Teorik tartışmalarda "Monoteristler" olarak bi'""" 

linen görüş sahiplerine -özellikle Milton Friedman:ve taraftarları

na- göre; .sıkı bir para ve maliye politikası aracılığıyla, toplam 

talebin dizginlenebileceği ve böylece enflasyonun hızının kesilebi

leceği görüşü savunulmuştur. Bu görüş !oğrultusunda, 1970'1erde 

A.B.D.'de, talep fazlasının, sıkı bir para politikası ile daraltıl

dığı ileri. sürülmüştür ( 43). Friedman, "Enflasyonun daima ve her 

yerde, parasal bir olay olduğunu belirterek, etkili tedbirleriı:ı, pa

ra miktarındaki artışın kısılması" o.lduğwu ileri sürmüştür ( 44). üc

ret t~sbitleri ile ilgili politikaların, enflasyonun önlenmesinde 

'etkisinin olmadığı görüşündedir. Aynı zamanda bu tür politikaların, 
' 

enflasyonuı önleyici tedbirlerin alınmasını geciktirdiği,,üretim y~-

pısını ve dağılımını bozduğu, hürriyetleri kısıtlayacak müdahalele

ri cesaretlendirdiğini belirtmiştir. 

Monoteristlere karşılık çok sayıda uygulayıcı ve teori&y.~~,tek 

başına para ve ınaliye politikası tedbirlerinin hem talep, hem .. Q.e ma

liyet enflasyonunda etkili olmayacağını ileri sürmüştür. Bu konuda

ki başarının ancak, işsizlik ve ekonomik durgunluk gibi, ta~ülü 

güç bir maliyetle elde edileceği belirtilmiştir. Bunun nedeni i.se; 

günümüz toplumlarının sosyo-ekonomik yapısındaki değişmelere ~ağlan

mıştır. Günümüzde, geleneksel iktfsat ders kitaplarının alışılmış 

oyun kurallarına gittikçe ters düşen, eğilimler söz konusudur. Eu 

(43) Bu konuda bak.Gottfried HABERLER-Micheal PARKIN-Henry SMITH; 
Inflation and the Unions 9 The Institute of Ecnnomic Affairs, 
8urrey,l972, s. 32-34. 

(~4) Milton FRIEDMAN; ~he Counter-Revolution in Monetary Theoriy, 
The Institute of Economic Affairs, Occasional Paper, Lond·on, 
1970, s. 24. 
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eğilimler nedeniyle, daha önce geleneksel para ve maliye politikala

rı aracılığıyla, enflasyonun önlenebileceği kabullenilirken, özel

likle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki -hele de 1970'lerdeki geliş

meler böyle mir yaklaşımın geçerli olup olmadığı tartışmasını ve 
bazı yeni politika tekliflerini ön plana çıkarmıştır. Firmaların bü

yümesi ve temerküzünün doğal sonucu olarak, üretimin oligapol koşul

larında gerçekleşmesi, emek arzının genel kural olarak sendikalar 

aracılığıyla kontrol altına alınarak yönetilmesi, bu gelişmeler so

nucunda gerek mal, gerekse işgücü piyasalarında fiyat teşekkülünün 

serbest rekabatten çok uzak koşullar altında oluşması, giderek yay

gınlık kazanan bu yeni eğilimlerin başında gelmiştir (45). 

Bu görüştekilere göre, talep fazlası sıkı bir para ve maliye 

politikası ile daraltılarak, talep enflasyonu önlenebilir. Ancak 

maliyet enflasyonunda bu başarı saglğnamaz. Çünkü maliyet enflas

yonunda fiyatlar ve ücretler, nitelikleri gereği talep değişiklik

lerine duyarlı değildir. Bu nedenle toplam talebi düşürmeyi amaç

layan tedbirler, arzu edildiği şekilde fiyatları etkilemez. Bunun 

ötesinde işsizlik ve ekonomik durgunluk kaçınılmaz olur. Oysa tam 

istihdamın sağlanması, toplum yğnünden öncelikierin başında gelir. 

Büyüme ve fiyat istikrarı gibi diğer amaçlarla, tam istihdamın sağ

lanması konusunda bir tercih söz konusu olduğunda, toplumların ve 

politikacıların genel eğilimi; tam istihdam amacından, en az fe-

dekarlık edilmesi olmuştur. Bu nedenle maliyet enflasyonunu önıeye

cek tedbirlerin, gelirler politikası araçları olduğu söylenmiştir. 
\ 

Morley, daha önce söylendiği gibi, en iyi bilinen alternatif 
., 

enflasY-on tedbirlerinin, ücret ve fiyat kontrollerini kapsayan · gelir-

( 45) Öz han ULUATAM; Enflasyon ve.. D,.~yl.e.t Gelirl@ri, A. Ü. Siyasal :Şil7 
ıtı . ? -t . i . . .·. 

giler Fakültesi·Yayınları, Ankara' Universitesi Basımevi, Anka-
ra, 1981, s. 15. 

., 
h 
ll 
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ler politikası sistemi oldu~unu· i12ri sürmüştür. Bu konuda, ilgi çe

kici görüşler ileri sürenlerden biri de, Arthur Burns'dur. A.B.D.'de 

"Federal Reserve Board"ın Başkanı olmadan önce, gelirler politikası

nın çok sert bir eleştirisini yapan Burns, "Pederal Reserve Board'' 

ın para politikasının sorumlusu olttuktan sonra; "Ekonomide enflas

yonist büyüme yolundan, gelirler politikası olarak adlandırılan ted

birlerin kabulü ile, daha hızlı ve daha az zararlı bir şekilde enf

lasyonsuz bir büyüme yoluna geçişin mümkün olabileceği sonucuna var

dığını" belirtmiştir (46). Yine :Burns, "Fiyatlar ve ücretlerin, ta

lep koşullarına çok fazla bağlı olmadığını ve bu nedenle A.B.D.'de 

bir süre için, para ve maliye politikalarının, gelirler politikası 

ile tamamlanması gerektiğini savunmuştur 11 • Burns'a göre bu politika

lar, rekabetçi modele daha fazla yaklaşmak için, işgücü ve mal pi

yasalarına hakim olmak amacını gütmüştür (47). 

Enflasyonla mücadelede 9 hangi poli tikanın:ı. daha etkili olduğu 

tartısması, şüphesiz ki çok önemlidir. Ancak konu teorik tartışma

lardan daha çok, bir uygulama sorunudur. Bu nedenle ülkelerin, so

runun çeşitli yönlerine eğildikleri ve bunlara çözüm bulmak için, 

farklı yollar seçtikleri görülmüştür. Genellikle de tercih~erin, 

politik ve ekonomik koşullara bağlı olarak yapıldığı ortaya çıkmış

tır. Görüldüğü kadarı ile, günümüzde fiyat artışlarından kaçınmanın 

mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 

savaşmaktan daha ço.k:, enflasyonla birlikte 

alma gayreti içine girmekten başka çareleri 

(46) HABERLER; A.g.e., s. 33· 

Ü.lkeleri.n~'Enflas;ronla 

yaşayaeak tedbirl;"eri" 

olmad~~~ g~rülmektedir. 

(47) Arthur BURNS; "Two Key Issues of Monetary Policy", :Fedet'al Re
serve Bulletin, june 1971, s. 452-453. 
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1970'lerde O.E.C.D. ülkelerinden A.B.D., Kanada ve İngiltere• 

de, talebi kısıtlayıcı politikaların sert bir şekilde uygulandığı, 

fakat işsizliğin tahmin edilenden daha büyük bir hız&a artt~ğı göT 

rülmüştür~ Bu gelişmeler enflasyonla savaşmak için katlahılan feda

karlıkların aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik pl~niar üzerin

de de etkili olduğunu göstermiştir. Talebi kısıtlamaya dönük bu po

litikalardan ayrı olarak da, A.B.D.'de yetkililer, özel sektördeki 

fiyat ve ücret kararlarına daha etkili··,bir şekilde müdahale etmiş

lerdir. İngiltere'de ve bazı ülkelerdeki hükümetler ise; grevlerin 

yol açtığı zararıara rağmen kamu sektöründeki ücret görüşmelerinde 

katı bir tavır takınmışlar ve özel sektörde olduğu gibi, kamu sek

tör,ünde de büyük zararıara yol açan grevlerle karşılaşmışlardır. Fe

deral Almanya'da, fiyat artışları en yüksek noktayı aşmış olmasına l"'(<.:·ıo 

rağmen, hükümet talebi kısıtlayıcı politikaya devam etmiştir. Fran-

sız hükümeti ise; işgücü piyasalarında·. durumun kısmen yumuşamış ol

masına rağmen, Frank'ın devalüasyondan sonra da, aldığı istikrar 

tedbirlerini sürdürmüştür. OECD'deki küçük ülkelerden birçokları da, 

vergileri artırmak ve harcamaları kısmak yoluna gitmişlerdir. Dani

marka, Finlandiya, Hollanda, Norveç,İsveç, İrlanda ve Hollanda'nın 

da kararnamelerle, fiyat ve ücretleri dondurmak·ya da ücretler üze

rinde kontroller.kurarak, enflasyonla mücadele yolunu izledikleri 

görülmüştür (48). 

OECD Raporu'nda "Bugün büyük ülkelerden hiçbirisi, talep enflas

yonundan değil, şiddeti. çeşitli derecelerde olan, maliyet enflasyo

nundan şikayetçidir" denilmesine rağmen, genel olarak uygulanan po

litikaların para ve maliye politikaları ile birlikte, gelirler po-

(46) OECD; A.g.e., s. 9-10, 19. f,, 
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litikası tedbirleri olduğu görülmüştür. 

Burada, şu sonuçlara varılabilir: 

a. Uygulanacak politikaları, ülkelerin o günkü politika ve eko

nomik koşülları belirleyecektir. 

b. Ancak sendikaların monopal gücünü, işverenlerin de kAr marj

larını artırmak istemeleri nedeniyle, maliyet enflasyonu ortaya. çık

mışsa, enflasyonu önlemede gelirler politikası kaçınılmaz olur. 

Daha önce belirtildiği gibi; para ve maliye politikaları yeter

lı olmayacaktır. Gelirler politikasının, para ve maliye)politikala

rı ile desteklenm9si gerekir. Aksi takdirde başarı şansı sınırlı ka

lır. OECD Raporu'nda maliyet enflasyonu döneminde, gelirler politi

kasının uygulanabileceği, oybirliği ile kabul edilmiştir .• Hatta da

ha ileri gidilerek, işsizliğin olmadığı durumlarda da, talebi düzen

lemeye ilişkin politikaların, istikrar sağlamağa yetmediği ileri sü

rülmüştür. Bu nedenle, gelirler politikasının devamlı olması gerek

tiği ve ödemeler dengesindeki dalgalanmalara veya siyasi partilerin 

kaderine göre uygulanacak veya bir tarafa atılacak bir vasıta olarak 

görmenin hata olduğu belirtilmiştir. 

c. Talep enflasyonu söz konusu olduğunda ise; para ve maliye po

litikaları kaçınılmaz olur. Gelirler politikasının, yalnız başına 

toplam talep seviyesini ayarlamada başarılı olamayacağı ve aşırı ta

lep koşulları altında işleyemeyeceği kabullenilir. Bununla birlikte, 

talep enflasyonunda~ para ve maliye politikaları yanında, gelirler 

politikasına da ihtiyaç duyulur. Bunun nedenleri, şunlar olabilir(49)! 

(49) Süreyya HİÇ; 11Milli Ücret Politikasının Esasları, Sos)'al ve Eko
nomik Etkileri",.§._osyal Siyaset Konferansları, Yirmiyedinci Ifitap, . 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1975, s, 147. 
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i. Başlant~ıçta talep enflasyonu, ikinci safhada ücret-fiyat-ma

liyetenflasyonu helezonlarına yol açmış bulunabilir. Bu durumda, fi

yatları sert bir şekilde frenlamek gereği ortaya çıkabilir • 

. ii. Gerek vergilerin artırılması ve bütçe açıklarının azaltılma

sı gibi maliye politikası tedbirlerinin, gerekse para arzının kısıl

masına dönük para politikası tedbirlerinin, toplam talebi ve dola

yısıyle de fiyatları hemen etkilernesi beklenemez. Ortaya mutlaka bir 

yıla kadar uzayabilan bir gecikme girer. Bu durumda bir yandan talep 

enflasyonunu önleyecek tedbirler alınırken, diğer yandan da gelirler 

politikası araçları ile, fiyatlar ve ücretler kontrol altına alınır. 

Bu şekilde fiyatları, biran önce istikrara kavuşturmak mümkün ola

bilir. Ancak, to~lam talebin para ve maliye politikaları ile tam ola-

rak kontrol altına alınamaması halinde, eğer gelirler politikası UY"'"'')L.:,.:':'!~~ 

gulamalarından da vazgeçilıİıişseı fiyatlar: ' ani bir sıçrama göstere-

rek, ekonomi daha da istikrarsızlığa sürüklenebilir. Gelirler politi

kası uygulamasına rağmen, ücret ve fiyatların, belirlenen oranların 

çok üstünde ~~kselmesi de kuvvetli ihtimal dahilindedir. 

d. Talep ve maliyet enflasyonları, birlikte görülebilir. Günü

müzde genellikle geçerli olan duv.um da budur. Çünkü bir yandan çe

şitli üretim kollarındaki tekelleşme eğilimleri, diğer yandan! _çok 

güçlü bir sendikalaşmanın yarattiğı ücret artışları, maliyet enflas

yonu kavramına yaygın bir geçerlilik kazandırmıştır. Diğer yandan 

çağdaş devletlerin iktisadi büyürneyi hızlandırmaktan, gelir dağılı

mını düzeltmeye kadar giden çok geniş bir amaçlar yelpazesini ger

çekleştirme görevini yüklenmesi ise, ekonomileri geniş talep baskı

ları ile karşı karşıya bırakir olmuştur. Zira bu geniş amaçlar bütü

nü hemen her zaman, ya doğrudan devlet harcamalarının ya da deylet

çe dalaylı ola~ak teşvik edilen ~zel harcamaların artışını gerekli 

kılmıştır (50). Bu gibi talep ve maliyet enflasyonlarının birlikte 

(50) ULUATAM; A.g.e., s. 2. 
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ortaya çıktığı durumlarda, gelirler politikası, yalnız başına top-

lam talep seviyesini ayarlamada başarılı olmaz. Gelirler politikası 

ücret ve fiyatlar üzerinde çeşitli kontroller ve dondurmalar ~oluy

la, ikinci derecede etkiler sağlar. Gelirler politikasının, para ve 

maliye politikasının yerine geçmesi söz konusu olmayıpJ toplam har

camaların ya da toplam talebin kontrol altına alınmasında, para ve mal 

maliye politikaları etkili olur. 

Zaim, geli!!ler politikasının, eniddialı şekliyle ücret ve maaş 

politikasiyle, para ve maliye politikaları arasında bir koordinasyon 

sağlanması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu işbirliğinin de oldukça 

uzun bir devre, mesela tipik bir konjonktür devresi olan beş yıl i

çin yapıle.masa. gerektiğini b.eli.ntmiştir ~ ( 51) • 

Enflasyonda hangi tür politikanın, daha etkin olduğu tartışma

sı, şüphesiz ki çok önemlidir. Ancak bu tartışma çalışma alanımısın 

kapsamını aştığı için, genel sınırlar içinde kalınmak!l:a yetinilmiş

tir. Konuya sendikalar~n ücret-fiyat artışları yönünden baktığimiz 

için, incelememizi maliyet enflasyonu yönünden yapacak ve maliyet 

enflasyonunda, gelirler politikası tedbirlerinin, ne derece uygula

nabilir ve etkin olduğu tartışılacaktır. 

II. UYGULAMA YÖNTEMLERİ 

Genel anlamı ile, bir devlet müdahalesi olarak gördüğü-
' \ 

müz gelirler politikası uygulamalarını, iki genel başlıkta incele-

(51) Zaim; Böyle bir politikaıu.n işverenlere yararının sadece fiyat 
istikrarı yönünden olmayıp, aynı zamanda daha yüksek yatırım, 
daha fazla k~r ve daha büyük hacimli iş sağlıyacağını belirtmek
tedir. threiıliler yönünden yararın da; sadece daha az işşizlik 
değil, aynı zamanda daha yüksek reel ücret olacağını vungulamak.:; 
tadır. ZAİM; A,g,e., s. 29. 
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yeceğiz. Bunlardan ilki, verimliliğin esas alındığı ve müdahalele• 

rin daha yı.:Unuşak olduğu "Gösterge Sistemi" (Guidepoat)'dir. Diğeri, 

fiyat mekanizmasının işleyişini iyileştirecek tedbirlerin alınması 

ve fiyat mekanizmasınıh ideal dutuma yakınlaştırılmaainın amaçlan

dığı, "Doğrudan Müdahaleler11 dir. l3u politikaları tamamlayıc1 nite

likte de, "Alternatif Politikalar" uygulaması çok genel olarak in

celenecektir • .; 

1. GÖSTERGE (GUIDEPOST) SİSTEMİ 

Göste~ge sistemi, genel özellikleri ile A.B.D.'de ve çe

şitli dönemlerde de İngiltere'de ve diğer Avrupa Ülkeleri'nde uygu

lama alanı bulmuştur. Gösterge sistemi; fiyatların sabit kaldığı 

varsayımı altında, parasal ücretlerin ortalama seviyesinin, uzun dö

nemde sektörel veya milli düzeydeki ortalama verimlilik artışı ora~ 

nında yükselmesini amaçlamaktadır.Buna bağlı olarak ortalama ücret 

seviyesinin, fiziki emek verimliliği oranında artması halinde, fi

yatlar genel seviyesinin yaklaşık olarak istikrarlı kalacağı varsa

yılmaktadır. 

Rekabetçi bir tam istihdam dengesinde, uygun bir para politikası 

ile, fiyatlarda istikrar sağlandığı durumlarda, ortalama parasal üc

retlerin, belirlenmiş göstergeler doğrultusunda arttığı görü~ür. Uy

gulanan böyle bir politikanın da, ekonomiyi bir bütün olarak ve ö

zellikle işgücü piyasasını, tam rekabet denge koşullarına gö,tie dav

ranmaya zorladığı ortaya çıkar (52). 

Görüldüğü gibi gösterge sistemi~ fiyatların sabit kaldığı var

sayımından hareket etmekte ve buna bağlı olarak, ücretlerin ve fi-

(52) Bu konuda bak. HABERLER; A .. g.e., s. 9. 
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yatların -dolayısıyle de karların- caşka bir deyişle nisbi faktör 

paylarının, değişmeyeceği görüşünden hareket etmektedir. Oysa 1970' 

lerden itibaren, özellikle İngilterede görüldüğü gibi, gerçekleşen 
' 

enflasyon oranları nedeniyle, ortalama ücretler ile, fiyatlardaki 

(kArlardaki) artışların fiziki prodüktivite artışlarını çok geçtiği 

görülmüştür. Bunun şonucu olarak 1960'larda İngiltere'de, daha son

raki yıllarda A.B.D. ve diğer ülkelerde esas alınmış olan verimli-. 

lik normlarının; yaşanan enflasyon ile uyuşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Verimlilik "'le ücret arasındaki ilişki, yalnızca gelişmiş ülke

ler yönünden olmayıp, gelişmekte olan ülkeler yönünden de ilgi çek

miştir. Gelişmiş ülkelerde bu konu üzerindeki tartışma,savaş sonra

sı enflasyonist baskıların d~ğurduğu sorunlar yönünden ilgi çeker

ken, gelişmekte olan ülkelerde amaç; dengeli gelişmeyi kısa zaman

da gerçekleştirmek için, ücretleri verimlilik artışlar~a göre ayar

layıcı optimal bir metodun belirlenmesi olmuştur. (53), 

Belirtilen gelişmeler nedeniyle, gösterge sisteminin uygulanma

sında; parasal ücretler yönünden değil, reel ücretler yönünden ve

rimlilik ilişkisinin kurulması yoluna gidilmiştir. Verimlilik esa

sına göre ücretler belirlenirken de, geçinme indekalerindeki artış

lar hesaba katılmıştır. Böyle bir hesaplama yapılırken, ücret artış

ları; ekonominin yıllık verimlilik artış oranı (milli verimlilik ar~ 

tış oranı) + geçinme indeksi artışları şeklinde gözönüne alınmıştır. 

Böylece reel ücretlerin esas alınması ile, enflasyondan ücretlile

lerin zarar görmesi önlenebilmiştir. 

(53) Giancarlo MAZZOCCHI; 11Verimlilikteki Değişme ve Ücretler", 
(Çev. Nuran URAS), Verimlilik Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Tem
muz-Eylül 1973, s. 1011. 
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Verimlilik ölçüsü olarak neyin alınacağı ise, gösterge siste

minde önemli bir sorun olarak belirmiştir.Çünkü emek verimliliğinin 

ölçü al.ı.wnası halinde, emek bir defa üst fiziki verimliliğe ulaştık

tan sonra ücretler artık değişmeyecek ve sabit kalacaktır., Bu neden

le sendikalar, sadece emeğin değil, teknolojik gğlişmenin de ~ağla

dığı verimlilik artışından işçilerin yararlandırılmasını isteyerek, 

bunun işçilerin en doğal sosyal ve ekonomik hakları olduğunu savun

muşlardır. Sonunda da bir işletmede verimlilik ölçüsü olarak, sade

ce emek verimliliği değil, faktörlerin toplam verimliliğinin ölçü 

alınması görüşü benimsenmiştir (54). Bir başka sorun da, toplu söz

leşmelerin belirli sürelerle yenilenmesi - genellikle iki yıl- ne

deniyle;.ücret düzenlemelerinin fiyat artışlarının gerisinde kala

cağı ve reel ücretlerin düşeceğidir. Buna karşılık, fiyat artışları, 

k$rlarda artışlara yol açacağı için, gelir bölüşümü işçiler aleyhi

ne bozulacaktır. 

Belirtilen darboğazdan çıkmak için; A.B.D. uygulamasında görül

düğü gibi, şöyle bir yol izlenmektedir. Her firmaya, ortalama ücret

lerini, ekonominin yıllık verimlilik artış oranı+hedef alınan yıl

;lık fiyat artış oranı kadar yükselebileceği izni verilme-'tedir. 

Bu politikaların uygulanması halinde ve de~ k~r marjlarında 

artışlar olmazsa, gerçekleşen snflasyon oranı, amaçlanan enflasyon 

oranı ile aynı olacaktır. Bu durum şu formülle gösterilebilir (55). 

(54) Alper TOPÇUOGLU~ "Ücret-Prodüktivite İlişkileri", Amme İdare
si Dergisi, Cilt 8; Sayı 2, Haziran 1978, s~ 136. 

(55) MORLEY; A.g.e., s. 156. 

•' 
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Eğer fiyatları kontrol edenle~ geçinme indekalerindeki ya da 

enflasyon oranındaki artışın %2.5 oranında gerçekleşmesini bekliyor

lar ve de verimlilik art~şının %3 oranında olacağını hesaplıyorlar

sa, ücretlerin %5.5 oranında artışını kabul edeceklerdir. Bu durum

da ücretler, fiyatlar ve kl!rlar %2.5 oranında artmış olacaktır. 

Verimliliğe dayanan normlarla ilgili olarak, ayrıca şu sorun

larla karşılaşıldığı görülmüştür: 

- İşçi başına üretimin tanımında ve bunun ölçülmesinde, çok ö

nemli güçlükler vardır. 

- Bunun sonucu olarak, gelirlerin, ücret ve kArlar arasındaki 

daha önceki dağılımını kabul etmek gerekmektedir. 

- V~rimliliğin belli oranda sürekli olarak artmayacağı bir ger

çektir. Eğer verimlilik normu esas alınırsa, ücret ve k~rların pay

larında kaçınılmaz kısa dönemli dalgalanmalar olacaktır. 

~ Verimlilik, farklı sektörlerde farklı oranda artmaktadır. E

ğer normlar ısrarla uygulanırsa; o zaman sektörel ücret değişiklik-.· . 
leri, sektörel verimlilikteki değişikliklerden sapma gösterme zorun~ 

da kalacaktır. Hızla gelişen sektörlerde böyle bir gelişme ya sektö

rel kl!r paylarında artış veya fiyatlarda düşüşe yol açacaktır. Bu 

durum da, belli bir enflasyon oranına alışmış olan oligopolistik .. ,.~ .. 

.. 

<1 
'~-



- 154 -

pazarlar~n idaresini, son derece güç hale getirecektir. 

Şimdi, gösterge sisteminin genel kuralları doğrultusunda; ücret, 

fiyat ve k~rlarla ilgili gelişmelerin nasıl belirlenebileceğine ge

çebiliriz. 

A. ÜCRET KONTROLLERİ 

Ücret kontrolleri ile; fiyatların sabit kaldığ~ varsayımı 

altında,ücretlerin uzun dönemde sektörel ya da milli düzeydeki or

talama verimlilik artışı oranında artırılması amaçlanır. Bu amaç

la, sendikaların monopo): gücünün sınırlandırılması istenir., ) • 

Eğer ortalama ücret1haddindeki artışlar, belirlenen amaç doğrultu

sunda gerçekleşirse; fiyat seviyeleri de yaklaşık .olarak istikrar

lı olur. Rekabetçi tam istihdam dengesinde, fiyat seviyesi uygun bir 

para politikası ile istikrarlı bir şekilde tutulabilirse, ortalama 

parasal ücretler, gösterg.~lerde belirlenen artışlar oranında gerçek

leşebilir. Ancak, daha sonra uygulama ile ilgili bilgiler verilir

ken. görüleceği gibi, bu sonuçtan sapmalarla karşılaşılmıştır. 

Ücret kontrolleri ile i~gili olarak olumlu, ikisonuç söz konu

sudur. Bunlardan biri; toplam ödemelerin, toplam verimliliği aşma

ması sonucu, fiyat seviyesinde istikrar sağlanması ve dolayısıyla 

enflasyon olayı ile karş~laşılmayacağı ümididir. Başka bir deyişle, 

enflasyon oranının, ülkede işsizliğe yol açabilecek bir durgunluk 

yaratmaksızın, kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi ümididir. 

Phillips Eğrisi!~mn tanımında da, devlet ekonomide arz yönünden gö

rülen durgunluğu gidermek ve Phillips Eğrisi'ni aşağı doğru kaydır

mak için, ücret kontrolleri gibi gelirler politikası araçlarına baş

vurur. Bu aşağı düşüş eğilimi, işsizliğin ve at~l kapasitenin, üc

retler ve fiyatlar üzerinde meydana gelen baskıs~ olarak düşünülür{56). 
~~/~;:\ . ' . 

(56) A.g.e., s. 155. 
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İkinci sonuç ise; ücret kontrolleri ile, işsizlik oranında bir 

düşüş sağlayabilme imkanıdır. Eğer politika, gerçek anlamda etkili 

bir şekilde uygulanır-sa, bu düşüş daha fazla olabilir. Ayrıca marji

nal işçilere, part-time olarak istihdam imkanı yaratılabilir. Bunun 

sonucu olarak, üretim kısa dönemde? rekabetçi işgücü piyasasında o

labilecek seviyeden; daha yüksek olur. Paish,aynı zamanda k~rlarda, 

muhtemelen vergi gelirlerinde, bütçe fazlalığında:ve kişisel tasar

ruflarda artışlar olabileceğini ileri sürmüştür. Sonunda toplam ta

sarrufların ve buna bağlı olarak toplam yatırımların artacağın~, bü

yüme oranında yükselme sağlanacağını belirtmiştir (57). 

Ortalama ücret artışlarının, verimlilik esasına bağlanması yo

luyla; devlet delaylı bir şekilde sendikaların monopol gücünü sınır

lamaktadır. Bu yolla daha işin başlangıçında enf~asyon ile, yüksek 

işsizlik arasında bir tercih yapma zor.unluluğundan kurtulmaktadır. 

Çünkü bazı durumlarda sendikaların, talep enflasyonu olmadığı zaman

larda da, rekabetçi işgücü piyasasında oluşan fiyatların üstünde, üc

ret artışı talebinde bulundukları görülmektedir (58). 

Gösterge sisteminin esas alındığı ücretlerin kontrolü mekaniz

masına karşı, yapılan itirazlar ise şunlar olmaktadır (59): 

a. Ücretlerin verimlilik oranınin artırılması halinde, tüm ila

ve:üretimin işgücüne gideceği ileri sürülür. Bu itirazlara karşı o-

(57) F.W.PAISH; ~~ .. and Fall of Incomes Policy,The Institute of Eco:;. 
nomic Affairs- Second Edition, Norwich, 1971, s. 17. 

(58) Ücret kontrollerini savunanlar,daha da ileri giderek,bu yolla 
sadece işsizlik düzeyinden sakınmak için değil,aynı zamanda tic
retler ve işsizlik düzeyini, bunlar:ı.n rekabetçi denge seviyele
rinin altında tutmayı da amaçlamaktadırlar.Böyle bir politika
nın arzu adilirliği şüpheli olduğu gibi, uygulama yönü şüpheden 
de beterdir.Eğer uygulanabilirse bunun etkileri,ücret hadlerini 
rekabetçi düzeyin altında tutmak için,oluşacak işverenler monopa
lünün etkileri ile ayn~ olacaktır.Dolayısıyle ücretleri rekabet
çi seviyenin üzerinde tutmaya yönelik sendika monopelünün tam 
tersi etkilerle karşılaşılacaktır. Bak. A.g.e., S• 18. 

(59) Bu konuda bak. HIBERLER; A.g.e., s. 37. 



.... 156 -

larak, parasal ücretlerih verimlilik oranında artması halinde, fiyat

ların da sabit kalacağı belirtilir. Bunun sonucu olarak, ücret gelır

lerinin, diğer faktör gelirlerineoranunnsabit kalacağı söylenir. 

Başka bir deyişle, emek ve diğer faktör gelirleri, gayrisafi milli 

hasılada meydana gelen artışları, nisbi olarak paylaşırlar. 

b. Başka bir itiraz da, verimlilik kuralının katı bir şekilde 

uygulanması halinde; milli gelirin ücret ve diğer faktör gelirleri 

arasındaki bölüşüm oranının sabitleşeceği şeklindedir. Çünkü bu oran

da, esnekliğin olması arzu edilir. Bunun nedeni, verimlilik artışın~n, 

işçilerin bilgi ve tecrübesinden daha çok, işverenlerin yaptıkları 

sermaye birikimi ve işverenlerce gerçekleştirilen teknik ilerlemeler

den doğauğu görüşüdür. Bu durumda, meydana gelen verimlilik artışı

nın yarattığı gelirin tamamının, ücret artışı olarak işçilere veril

mesi ve işverenlere bir k~r payı da bırakılmaması, sermaye birikimi-. 

ni, teknik ilerlemeyi ve ekonominin dinamizmini ortadan kaldırabilir. 

Buradan hareketle de, ücret artışlarını, verimlilik artışlarının al

tında tutmanın, daha doğru olacağını ileri süren görü~lerle karşıla

şılır. 

Bu sonuca yapılan itiraz, ilk itirazdan daha fazladır. Bu iti

raza karşı ise, ortalama ücretlerin, ortalama verimlilik artış öra

nına göre artması halinde, fiyat seviyesinin de, yaklaşık olarak is

tikrar göstereceği belirtilir. Belirli durumlarda fiyat seviyesinin, 

bir ölçüde değişmesi de mümkündür. Özellikle bu durum, tek bir en

düstri ele alındığında kolaylıkla görüleÇilir (60). 

(60) Herhangi bir endüstride otomasyana gidildiğinde,bilindiği gibi 
işgücünün yerini,makine (sermaye) alacaktır. Böyle bir durumda 
gelirin işgücü ve sermaye arasındaki bölüşümünün değişmesi ve 
sermayeye giden payın artması gerekir. Eğer parasal ücretler, 
adam başına fiziki üretime oranla artıyorsa,aradaki farklılık 
yüksek mamul fiyatları ile karşılanacaktır.Bu durum tüm ekono
mi için de söz konusu·o.tabilir.Ekonomi otomasyana gider ve üre~ 
timde artış olursa, işgücüne giden payı azalırken,diğer faktör 
gelirlerinin payı artabilir.Bak. A.g.e., s. 38. 
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Bununla birlikte, tek endüstriler için işgücü ve sermayeye gi

den gelirin denge oranının büyük bir hızla değiştiği görülürken, e-

konomi bir bütün olarak ele alındığında, gayrisafi milli .ha.sıla-

dan, işgücünün aldığı pa~rın oldukça istikrarlı kaldığı ortaya çık

maktadır. Uzun dönemlerde bu pay, tamamen sabit olmamakla birlik-te, 

büyük değişiklikler de göstermemektedir. Ücretlerin gayrisafi milli 

hasıladaki payının, bu nisbi istikrarı, gösterge sisteminin teorik 

olarak geçerliliğini ortaya koymaktadır (61). 

Ücretlerin,pgöstergelere uygun şekilde bir gelişme göstermesi 

halinde, fiyatların yaklaşık olarak sabit kalacağında şüphe yoktur. 

~aşka bir deyişle, ideal bir piyasa ekonomisinde, eğer fiyatlar uy

gun bir para politikası ile sabit tutulabilirse; ücretler de yakla

şık olarak verimlilikteki artış oraaı da yükselir. Bu durumda ücrat

lerin gayrisafi milli hasıladan aldığı payı küçük oranlarda değişti~ 

rebilmek, ancak fiyat seviyesindeki küçük değişmelerle sağlanabilir~ 

Gayrisafi milli hasılanın bölüşümünde, ücret payının nisbi sabitliği 

veri olarak kabullenirse; fiyatlarda müsamaha ile karşılanabilecek 

küçük değişiklikler yeterli esnekliği sağlayabilir. 

c. Ekonomide, işletme ve işkolları arasında verimlilik farklı

lıkları olduğu bilinir. Bunların da milli seviyedeki ortalama verim

lilik artışından farklı olacağı açıktır. Bu nedenle ücretlerin hangi 

seviyedeki verimliliğe göre belirlenece.ği önem kazanır. Genel verim-

(61) A.B.D.'de milli gelirin bölüşümünde emek gelirlerinin payı 1929' 
da %58, l958'de %70, 1972·yılında da %75 olmuştur. Bir başka gö
rüş ise M.Dobb tarafından ileri sürülmüştür. Dobb, "Ücretlerin 
1870'lerden beri milli gelirdeki paylarının dikkati çekecek ka
dar az değişmeye uğradığını" ileri sürmektedir. 
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lilik kurallarının uygulanması halinde; ücret maliyetleri ve nisbi 

fiyatlar, verimliliği düşük işkollarında artarken, verimliliği yük

sek işkollarında bunun aksi olur. Sonuçta hem fiyatlar düşer, hem 

k~rlar yükselir. Bu durumda sermaye ve üretim, düşük verimli işkol

larından, yüksek verimli işkollarına kayar, Sonuçta da, nisbi k~r

lar ve fiyatlar hem müşterile~, hem de üreticileri yeni kararlar al

mağa zorlar. 

Ücretler milli verimlilikten çok, işkolları verimlilik eğilim

lerini takip ettikleri zaman uyum hareketi, fiyat ve k$rlardan, ücw 

retlere kayar, Bilindiği gibi ücretlerin her işkolunda verimlilik 

oranında yükselmesi halinde, nisbi fiyatlar ve k~rlar değişmeyecek, 

bundan ayrı olarak yüksek verimliliği olan işkollarında ücretler ar

tacaktır. Bu da işçileri düşük verimli işkollarından çekecek, ücret

lerde e.şi tlik eğilimi yaratacak ve üretim miktarını artıracaktır. 

Böylece sonunda ekonomideki iki farklı ücret sisteminin etkilerinin, 

aynı olduğu görülecektir. Sonunda da bu etkiler, üretim ve istihda

mın, daM .. ver.i.riıl.1.. işkolla~:tğa k;aym&sn.na .;j:~l açacaktır. 

Ancak, görülmektedir ki, verimliliğin işkolları ya da milli se

viyede esas alınması sonucu, bundan yararlananlar değişir. Milli ve

rimlilik kuralları geçerli olduğunda, farklı verimlilikten. tüketi

ciler ve işverenler yararlanır, işçiler yararlanamazlar. Buna karşı

lık, işkolları verimlilik kuralları geçerli olduğunda ise; işçiler 

yararlanır, tüketiciler ve işverenler yararlanamazlar·. Milli verim

liliğin esas alınması durumunda, genişleme için güç, tüketici tale

bi ve nisbi kdr oranlarıdır. İkinci durumda ise, işkolları işçi ar

zını etkileyen etkenin_, nisbeten daha yüksek ücretlerin çekiciliği 

olduğu görülür. 

İşkolları veya milli verimlilik tercihi yapılırken, kısa dönem

deki değişikliklerden, işçilB~in veya tüketicllerin yararlanmaları 
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konusundaki politik tercihin bu kon~da~ etkili olacağında şüphe yok

tur 162). Ancak, her işkolu için ayrı, ayrı verimlilik artış oranı 

hesaplanarak, ücret artışları için tavan belirlenmesinin de, pratik 

olmadığı bilinmektedir. Buna rağmen, son yıllarda A.B.D.'de, verim

lilik artışlarının işkollatı <Ure;Yinde belirlerını:i.şt:ir ... İşletme ve işkol

ları seviyesinde verimlilik artışlarının sakıncaları nedeniyle, ge

nellikle ücret artışlarının milli düzejrdeki ortalama verimlilik ar

tışına göre belirlenmesinden yana olduğu görülmektedir. 

-~· Ortalama ücretlerin, uzun dönemde toplam verimlilik oranın

da artışını belirleyen gösterge sisteminin, bütün endüstrilerde ka

tı bir şekilde uygulanmasının arzu edilir olmadığı ileri sürülür. 

Çünkü etkinlik açısından, ücretlerin esnek olması gerektiği, farklı 

yeteneklere sahip işçilerle, farklı işyerlerindaki işçilerin ücret

lerinin değişen arz ve talep koşullarına göre değişmesi arzulanır. 

Devletin yapacağı düzenlemelerle ortalama ücretlerin, gösterge sis

temine uygun bir davranış içine girmesinin mümkün olmayacağı, aksine 

bu tür davranışların etkin olmayan bir,uyarı olarak kalacağı veya 

gösterge sistemi uygulamasının genel bir ücret ve fiyat kontrolü bi

çimine dönüşeceği ileri sürülmektedir (63). 

Belirtilen nedenlerle gösterge sistemine, etkinlik ve eşitlik 

yönünden bazı istiŞrialar getirilmesi uygun görülmüştür. Bunlardan 

(62) HABERLER; A.g.e., s. 157~ 
(63) Devletin bir bütün olarak ücret seviyesini etkileyemeyeceği, 

ancak belirli ücret sözleşmelerini etkilamek yoluyla, ortalama 
ücretler üzerinde etkinlik sağlayabileceği ileri sürülebilir. 
Sendikaların monopal gücünü sınırlandırmadan yapılacak bir ha
reket, ücret baskısını.~· kaynağında etkisiz hale getirmeden ya
pılacak müdahaleler, etkin olmayan bir uyarıdan öteye geçmeye
cektir. Daha sonra bu konu tartışılacaktır. 
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birisi, gerekli iş gücünü başka yollarla sağlayamaşan s ektörlet~.ile, 

aldıkları ücretler benzer işte çalışanların aldıkları ücretlerden 

düşük olan işçilere, gösterge sisteminin üzerinde ücret artışının 

tanınmasıdır. Diğer bir durum da, tam istihdam halinde işgücü faz

lalıkları olan endüstrilerle, diğer yörelerdeki işyerlerine göre ö

denen ücretlerin çok yüksek oldu~ durumlarda, gösterge sisteminin 

altında ücret artışlarının kabullenilmesidir. 

Görüleceği gibi özel durumlarda gösterge sistemine uyulmayacak, 

gösterge sisteminin altında veya üzerinde ücret artışlarına izin_ve

rilecektir. Ancak bu istisnaların, yeterince işlediği söylenemez. 

Tanınan istisnalara rağmen, gösterge sistemi,A.B.D.'de başarılı ol

mamış ve 1966-1967 döneminde de uygulamaya son verilmiştir. 

Bu uygulamanın sonuçları, yada sorunları olarak, aşağıdaki ko

nuların önem kazandığı görülmüştür (64)i 

i. Yapılan çeşitli araştırmalar, kısa dönemde üoretlerle, ve

rimlilik arasında farklılıklar olduğunu ve ücretlerin genel olarak 

verimlilik artışlarını izleyemediğini ortaya koymuştur. Buna karşı

lık uzun dönemde ücretlerle, verimlilik arasında dikkati çekecek bir 

birliğ:in olduğu görülnıekt edir ( 65) • 

(64) Gelirler politikası tedbirlerinin, genellikle tam istihdam dö- · 
nemlerinde, daha fazla bir etkinliğe sahip olduğu bilinmektedir.· 
Çünkü bu koşullarda, sendikalar hükümetle işbirliği içindedirler, 
İşsizliğin yüksek olduğu zamanlarda ise; hükümetler sendikalara 
karşı tavır alırlar. Ancak İngiltere'de 1974 yılından itibaren 
işsizlik oranının yük~ek olduğu dönemde de, gelirler politika
sında sendikalar taraf olmuşlardır. A .B.D. 'de de gösterge s iste-:!. 
minin uygulanmasına 1965'lerden sonra işsizlik oranlarının yük
seldi~i ve ücretlerin hızla arttığı bir dönemde başlanmış, başa
rı düşük düzeyde kalmış ve sistem 1966-1967'de son bulmuştur. 

(65) Ömer Alpaslan AKSU; "Ücretlerin Verimlilik Ölçütüne Göre Saptan
ması•,-, Verimlilik~rgisi, Cilt 3, Sayı· 4,, Temmuz-Eylül 1974, 
s. 1094. 
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ii. Ücret seviyesi doğrudan düzenlemelere karşı hassas olmayıp, 

bir politika değişkeni de değildir. Ücret seviyesinin ancak özel üc

ret sözleşmeleri gibi dalayli yollarla; dalaylı bir şekilde etkile• 

nebileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ücret göstergelerinin .. bir 

tavsiyeden öteye geçemeyeceği, ya da genel ücret kontrolüne yol aça

cağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca fiyat ve k~r kontrolü olmaksızı~, üc

ret kontrolünün politik açıdan verimli olmayacağı görülmüştür. Ücret 

kontrolü ile birlikte, fiyat ve karıarın da kohtrol edilmesi halin

de,bu politikanın etkinliğinin artacağı görüşünde birleşilmiştir. 

iii. Ücret kontrolleri aynı zamanda, baskı altında tutulmuş enf

lasyonunun bir aracı haline gelebilmektedir. Bilindiği gibi baskı 

altında tutulan enflasyon, en zararlı enflasyon türüdür. Çünkü ~ant

roller kalktığında, olumsuz etkiler çok daha şiddetli bir şekilde 

ortaya. çıkabilir. Bu durumda kontroller;ancak karaborsa, ücret sap

maları ve kuralları değiştirmek için rüşvet baskısı ile devam eder. 

Bu gelişmeler gfevleri başlatır ve sonunda da, kontroller etkinli~i

ni yitirir (66). 

iv. Paish, sadece toplumun büyük çoğunluğunun yaşama düzeyinde 

değil, aynı zamanda ekonominin de dinamizmini kaybedeceğini ileri 

sürer. Bunun nedeni; ücret.hadlerinin suni olarak düşük,k!r hadleri

nin ise suni olarak yüksek tutulduğu durumlarda, başarılı olmayan 

işletmelerin varlıklarını sürdürmelerine bağlamaktadır. Dolayısiyle, 

ekonomik etkinlik sağlanması için gerekli olan baskının geYşeyeceği

ni belirtir. Paish'e göre muhtemeldir ki, daha yüksek oranlardaki 

tasarruf ve yatırıma rağmen, uzun dönemde büyüme oranı, rekabetçi 

bir ekonomide olacağından daha düşük düzeyde gerçekleşecektir (67). 

(66) BRONFENBRENNE~;A.g.e~, s. 447. 
(67) PAISH;A.g.e., s. 19. 
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Ücret kont~olle~inde karşılaşılan güçlükler ya da darboğazlar 

nedeniyle, daha etkili çözümlere gerek olduğunda birleşilmiş ve ger• 

çek çözümün; "üc~et baskısınJ.n kaynağJ.nda gide~ilmesi" olduğu sohu"" 

cuna varJ.lmıştı~. Başka bir deyişle, ücret baskısının ortadah kaldi~ 

rJ.lması için, işverenlerin ve sendikalarJ.n monopal gücünün azaltıla• 

rak, işgücü piyasasında daha geniş derecede rekabetin sağlanmas~na 

imkan verilmesi gö~üşü ağJ.rlık kazanmıştır. Çünkü eğer sendika gücü 

kısıtlanmazsa; daha fazla enflasyon oranı veya daha fazla işsizlik 

oranının, tek alt er na t if o larak ka bull enilmes inin kaçınılmaz-- olacağı 

ileri sürlilür(68). 

B. FİYAT KONTROLLERİ 

Daha önce de görüldüğü gibi, yalnızca ücretler üzerinde ya

pılan kontroller sendikalarca kabullenilmemiş, fiyatların ve katların 

da kontrolü zorunlu olmuştur. Bu nedenle işletme monopal ve eligopol

lerinin de, işgücü monopolü olan sendikalar gibi kontrol edilmesi 

istenmiştir. Ancak, uygulamada karşılaşılan çeşitli güçlüklerin, fi

jat kontrollerinin uy~ılanmasını olumsuz şekilde etkilediği ortaya 

çıkmıştır. Şöyle ki; 

a. Herşeyden önce fiyat kontrolleri, geniş bir yönetim mekaniz

ması ve bürokrasiyi gerektirmektedir. Çünkü ekonomide binlerce fiyat 

vardır. Bu nedenle de fiyat kontrolleri, gelir kontrollerinden daha 

zordur. Kalite değişmeleri, millileşen teşebbüslerin açıkları, tica

ret hadlerinin kontrol edilemeyen gelişmeleri ve karaborsa eğilimle

ri bu konuda karşılaşılan güçlüklere örnek olmaktadır. Ancak fiyat 

(68) HABERLER; A.g.e., s. 45. 
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kontrolüne karşı olanların, selektif ya da bir başka deyişle seçime 

tabi tutularak uygulanan fiyat kontrollerine daha az tepki gösterdik~ · 

leri bilinmektedir. Uygulamada bütün hükümetlerin; yardımlar, kira 

kontrolleri ve benzer yollarla, kanuni bir gelirler politikaları ol

sun veya olmaşın, selektif olarak fiyatlara müdahalede bulundukları 

bilinmektedir. 

Hükümetlerin, ileri sürülen nedenlerle, bazı kuralları belirle

dikleri görülür. Şöyle ki; 

i..- Eğer~ kabul edilebilir maliyet kuralları, kamu denetiminden 

.yoksunsa; bu kurallar sadece maliyettenflasyon, başka bir dey~şle 

maliyet+kAr marjının doğurduğu enflasyonu kurallaştırmış olur. Bu a

maçla Xngiltere'de, fiyat kanunlarının 1973 yılından beri uygulandı

ğı görülmektedir. Burada hükümetin denetimi, devlet müdahalesinin 

özel teşebbüse olan bir müdahalesi olarak ortaya çıkar. 

iiT Yatırımları finanse etmek için gerekli fonların sağlanmasının 

önem kazandığı durumlarda, fiyat artışlarına doğrudan müdahale, ge

rekli görülebilir. Burada önem kazanan diğer konu, hangi qeşit yatı

rımın arzu edilir olarak kabul edileceğidir. Bu sorunun cevabı ise, 

fiyat kanunlarını uygulayan hükümetin,ekonominin gelişmesini nasıl 

yönlendirmeyi arzulamasına bağlı olur. 

b. Haberler, genel eğilimlerden farklı olarak, günümüzde "En

düstriyel monöpollerin, enflasyon yönünden önemli bir sorun yarat

madığının ileri sürmektedir. Bunun nedenini; endüstriyel monopolle

rin, sendikaların sahip olduğu katı disiplin, güç ve kuvvete sahip 

olmamalarına bağlamaktadır. Haberler~ Batı Avrupa Ülkeleri'nde kamu 

oyunun, işletmelerekarşı pek dostça davranmadığını belirtir. Bu ne

denle monopalleri önleyici politikaların işletmelere kolaylıkla uy

gulanmasına karşılık, bu politikaların aynı şekilde sendikalara kar

şı kolaylıkla uygulanamadığu.nve sendikaların kayrıld~~~ı . ileri 
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sürmektedir• A.B.D•'de ekonominin bu yönden oldukça rekabetçi bir 

yapıda olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası ticare

tin etkin bir şekildeJendüstriyel monopal ve oligopolleri denetleıı

diğini belirtmektedir (69). 

Endüstriyel monopollerin etkinliği yönünden en önemli ve tek 

i:s;tsnanın; genellikle ulaşım, haberleşme ve elektrik enerjisi gibi 

kamu hizmetleri işletmelerinde olduğu görülür. Avrupa ülkelerinde 

kamu hizmetleri işletmeleri, devletin yönetimindedir ve bu işletme

lerin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları genellikle yüksek o

larak belirlenir. Bu hizmetlerin sahibinin kamu ya da özel sektör 

olmasına bağlı olmayarak, yine en önemli sorunun ücret sorunu oldu

ğu görülür. Çünkü bu işletmelerin monopolistik özelliği, sendikala

ra özel bir güç sağlamaktadır. Böylece kamu hizmetleri işletmelerin

de, enflasyon dikkate alındığında fiyatlama sorunu, büyük ölçüde iş~ 

çi sendikalarının gücünün kısıtlanması veya gösterge sisteminin et

kinliğinin artırılması olayı olarak ortaya çıkar. 

Bu tartışmaların sonucu olarak, gösterge sisteminin tabi mono

poller dışındaki alanlarda uygulanması ya etkin olmayan bir telkin 

şeklinde görülecek, ya da genel bir fiyat kontrolüne dönüşerek, ö

zelliğini kaybedecektir. Örnek olarak karaborsalar oluşabilecek, ba

zı kişiler için haksız k~rlarve zararlar ortaya çıkabilecek, fiyat 

mekanizması tahsis görevini yavaşyavaş yitirebilecek ve piyasa güç

leri y~rine, resmi veya r.esmi olmayan karne sistemi ikame edilebile

cektir. 

c. Endüstriyel monopal ve oligopollerin enflasyon üzerindeki 

etkisinin bir defaya mahsus olmasına karşılık, sendikaların ücretler 

(69) A.g.e., s. 34-36. 
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ve fiyatları sürekli olarak yukarı doğru ittiği söylenir. 

ç. Hükümetler, fiyatların gerçek seviyesini bilmek zorundadır

lar •. Bu da, oldukça zor bir iştir. Çünkü hükümetlerin milyonlarca 

fiyat ve ücret kararlarını takip etmeleri gerekir. Ayrıca zaman için

de ortaya çıkacak değişmeleri belirlemek durumundadırlar (70). 

Büyüyen bir ekonomide ,artan taleb:·.karşısında, arz ı artırma im

kanı, endüstriden endüstriye değişmektedir. Hükümetler uygun fiyat 

artışlarını belirleyebilmek için, her endüstrinin arz eğrisini bil

mek zorundadırlar. Bilindiği gibi eğer ekonomide talep artarsa, fi

yatlar yükselir, karlar artar ve çabuk davranan iş adamlar~ imkanıa

rını geliştirerek, üretimlerini artırırlar. Bunun sonucunda fiyat

larda, kısa dönem artışları ortaya çıkar. Bu piyasa ekonomisinin ge

reğidir. Daha sonra, daha fazla üretimde bulunarak, arz artırılmaya 

çalışılır. Eğer hükümetler fiyat kontrolleri ile bu durumu önlerse, 

gelecekt ~ üretim artışı söz konusu olamayacaktır • .Belir:rileo: neden

lerle, eğer çok düşük bir fiyat tesbit edilirse, enflasyon için be

del oldukça düşük bir toplam üretim olacaktır. Bunun sonucu olarak 

da, birçok mallarda kıtliklar ortaya çıkabilecek ve fiyat koAtrolle-

rı, ltarn.e ~temi gibi ·. sia\emleri &I.Yet·: aclelNJ.OGak~. 

d. Fiyat kontrolleriyle ortaya çıkabilen bir olumsuz gelişme de, 

tüketicilerin kandırılması olayıdır. Çünkü fiyatların hatalı bir dü-

(70) Hükümetin %4'lük bir enflasyon oranını uygun gördüğünü düşüne
lim. Bu,bütün fiyatların %4 artacağı anlamına gelmeyecektir. E
ğer ekonomide gerçek bir büyüme devam. ediyorsa, bazı ürünlerde 
üretim artacaktır. Hamroade maliyetleri veya ücretlerdeki normal 
fiyat artışlarının üzerinde artışlar olmadığı zaman bile, fiyat
lar azalan verim sebebiyle artacaktır .• Fiyatların ne kadar yük
seleceği, genişleyen üretimin fazlalığına bağlı olacaktır. 
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zeyde belirlenmesi halinde~ üreticiler maliyetleri düşürmek için, ü

retimlerinin kalitesini düşürme yoluna başvururlar~ Ayrıca da kont

rollerini~ yapılmadığı, yeni ürünlere yönelerak kontrollerden kurtu

labilirler. A.B.D.'de bu konuda ilginç örneklerle karşılaşıldığı gö

rülmüştür (71). 

e. Ekonominin karmaşıklığı nedeniyle, fiyatlarla ilgili kontrol 

programlarının kapsamlarını sınırlamak zorunda kai~ır. Genel olarak 

bu sınırlamalar da, ürünün önemi ya da işletmele.rin monopol gücünün 

derecesiyle ilgili olur. İtletmelerin büyüklüğün fiyatların belirlen

mesi sürecinde sahip olduğu monopal gücü nedeniyle, büyük işletmele

rin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Genellikle fiyatların bu tür 

işletmelerce belirlenilıiş olması, özel yöneticiler yerine, kamu yöne

ticilerinin ikame edilmesi anlamına gelecektir (72). 

f. Fiyat ve ücret kontrol sistemlerinin tam anlamı ile yürütü.l

mesinde karşılaşılan idari güçlükler, başka alternatif teklifierin 
• 

ileri sürülmesine yol açmıştır. Bunlardan biri, ücret kısıtlamaları

nı teşvik etmek için, işvereniere uygulanan vergi teşvikleri ve ce

zalarıdır. Daha sonra, doğrudan müdahaleler kısmında bu konu tar

tışılacaktır. 

. .•:. 

(71) Kontropl~k üzerinde fiyat kontrolleri başlayınca üreticiler, 
önce kontrapl~ğın ölçüsünü değiştirerek kontrolden kurtuldular. 
Hatta daha da ileri giderek, Kanada'ya ihraç ettikleri kesil
miş keresteleri, daha sonra tekrar it~l ederek tekrar kont
rolden kurtuldular. Çünkü i thtll edilmiş üretim mallarında, fi.-~ :.~ 

yat kontrolleri uygulanuiıyo.rd:u. •. Bak. MORLEY; A.g.e., s.l58-
159. . . . 

(72) PAISH; A.g.e. 9 s. 20. 
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C. KAR KONTROLLERİ 

Gayrisafi milli hasılanın bölüşümünde, kdrların nisbi pay~ 

ları önemli oranda olmamakla birlikte, sendikaların ücretler gibi, 

k~rların da sınırlandırılması gerektiğini ileri sürdükleri görülür4 

Oysa, gerçekte k~rların ve ücretlerin ekonomik etkileri farklı oi
makta ve k~rların büyüklüğü diğer faktörlere bağlı kalmaktadır. Söz

gelimi işletmelerde ortaklara dağıtılınayan ka.rlar (temettüler),. da

ğıtılmamış k~rlar olarak kalacak ve uzun dönemde ortaklar, piyasa 

yoluyla kendi paylarının üzerinde yeni paylar kazanabileceklerdir. 

Ka.r marjlarını sabitleştirmeğe çalışmak, her işletmenin mali~ 

yet+ bazında çalışması ve maliyetleri aşağıda tutma konusundaki tüm 

eğilimlerini kaybetmeleri anlamına gelecekti~. 

:Paish, ka.rıar yoluyla, işsizlik üzerinde etkili olunabileceği

ni ileri sürer. İşgücü talebini aşırı derecede yüksek tutmakla, iş

sizliğin aşırı derecede düşük tutulabileceğini söylemektedir. İşgü

cü talebini anormal derecede yüksek tutabilmak için de; işgücünün 

istihdami yoluyla dağacak ka.rları, aşırı derecede yüksek tutmak ge

rekir. Eğer k~rlar, rekabetçi işgücü piyasasında elde edilebilecek 

seviyeye indirilirse, işgücü talebi buna uygun olarak kısıtlanacak 

ve işsizlik azaln~yacaktır (73)~ 

Ancak, kttrların yükselmesine, karşı çıkılmayabilir de. Çünkü, 

aşırı ka.rlar·.artan oranda vergileme ile azal tılabilir. Bu yola gi"':" 

dilmesi, sendikaları ikna etme yönünden uygun bir teklif olabilir. 

Ancak böyle bir politika, teknik açıdan uygulanabilir olmasına kar

şılık, gelirler pol~tikası yönünden oldukça olumsuz bir gelişme ola

rak kaydedilecektir. 

(73) A.g.e., s. 20, 
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Hükümetin, sendikaları: ikna etmek için, yüksek vergilemeyi bü

tün k~rlara değil, sadece dağıtılan karıara uygulaması da söz konusu 

olabilir. Ancak bunun da bazı olumsuz yönlerinin olabileceği, özel

likle k~rların işletmelerde kalmasının teşvik edilmesi halinde, ser

mayenin daha verimli amaçlar yerine, daha az üretken amaçlar için 
, 

kullanılmasına yol açacağı belirtilmektedir. 

2 • I)QGRUDAN rtlİ:DAFİ.AtEL:E:R YÖNTEMİ 

Gösterge (Guidepost) sistemi, genel göstergeler yoluyla 

maliyet enflasyonunu önlemeye çalışmış ve görüleceği gibi, beklenen 

başarıları gösterememiştir. Gelirler politikasının başlangıç dönemi 

olarak, gösterge sisteminin uygulandığı bilinmektedir. Daha sonra

ları ise; gelirler politikasının daha farklı anlaşılınağa başlandığı 

ve ılımlı göstergeler sistemi yerine, sendika gücünün kısıtlanmaaın

dan, ücret ve fiyatların dordurulmasına kadar müdahaleci yapıdaki 

bir seri özel tedbirlere geçildiği görülmektedir. 

Doğrudan müdahaleler diyebileceğimiz bu tedbirler~e, ekonomi

nin farklı sektörlerindeki pazar eksiklikleri ve monopolistik kısıt

lamaları önleyici tedbirler söz konusu olmaktadır. Böylece esnek ve 

rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisinin gücü, artırılmak istenmiş

tir. Bu anlamı ile, gelirler politikası; piyasayı istikrara kavuş

turmak ve fiyat mekanizması ile birlikte çalışmayı denemektedir(74). 

(74) ~.B.D.'de gelirler politikasını, bu anlamda yorumlayan Arthur 
Burns'a göre:marjinal işçilerin istihdamını önleyen asgari üc
ret kanunları ortadan kaldırılmalı ya da değiştirilmeli,devle
tin yapım işlerinde sendikalı işçilere yüksek ücre~ler sağlamak 
amacıyle ücretlerin sık, sık gözden geçirilmesini düzenleyen 
"Davis-Bacon Kanunu" askıya alınmalı,demiryolları,kamu hizmetle
ri ve gemicilikle ilgili hizmetlerdeki ücret uyuşmazlıklarında 
zorunlu tahkim sistemi esas olmalıdır. Bunlara ek olarak; reka
beti.· artırıcı, belirli fiyatları azaltıcı tedbirlere de-anti
tröst faaliyetlerin daha ciddi tutulması,ithalatın liberalleşme
si gibi-başvurulmalıdır. Bak HABERLER; A.g.e., s. 33-34. 
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Şimdi, doğrudan müdahaieler kapsamında inceleyeceğimiz; sendi

ka gücünün sınırlandırılması, fiyat ve ücretlerin dcrdurulması ve 

aşırı ücret vergilerine geçebiliriz. 

A. SENDİKA GÜCÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 

Avrupa ülkelerinde, maliyet enflasjonunu kontrol alt~na al

mada en etkili yolun~ üyelerinin parasal ücret seviyesini, pazar 

seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren sendikalarw gücünü.n, 

kontrol altına alınınasi ile gerçekleşeceği görüşü yaygındır. E~er 

maliyet enflasyonu, ücret baskısı sonucu ortaya çıkmışsa, bu baskı

nın sadece send:ika!.LarMJ:ı..:gelebileceği ileri sürülür. Sendikalaşmam=!-ş 

işgücünün, ne monopol, ne de pazarlık gücü olmadığında birleşilir. 

Burada önemli bir soru, sendikaların gücünün nereden geldiği

dir? Başka bir deyişle, sendikaların monopel gücüne sahip olup.,.oı

madığ:ı., ya da sendikaların monopolcü satıcı olup·;olmadığı sorusudur. 

Sendikaların, emek arzıni kontrol ederek, ekonominin ücret seviye

sini etkilediği, çalışma koşullarını belirleyerek, çalışma saatle

rini düzenlediği ve diğer başka yollarla etkinliğini göstererek, mo

nopol gücüne sahip olduğu söylenir. Bu görüşe k~rşı olanlar ise, 

sendikaların emek monopolü yaratmadığını, ancak sendikaların parasal 

ücretleri artırmada etkinlikleri~duğunu ileri sürdükleri görülür(75). 

(75) Sendikaların monopolcu aatıcıol'l'la.ımsının nedenleri olarak, şunlar 
belirtilmektedir:a-Emek bir mal deği~dir ve monopel konusu ola
maz,sadece mallar monopol konusu olabilir.b-Sendikalar emek sa
tıçısı değildirler.c-Sendikalar ekonomik kuruluşlar gibi,gelir~· 
ya da ka.r cinsinden herhangi birşeyi art .yükseğe çıkarmayı arnaç
lamazlar.ç-Sendikalar,gerçekte politik kuruluşlardır.Amaçları da, 
üyelerini tehlikelere karşı korumak ve üyelerinin isteklerini 
yerine getirmekle sınırlıdır.d-Sendikalar~n olmad~ğı durumlarda, 
monopolcü işverenlerin pazarl~k gücü, aendikalaşmam~ş işçilere 
göre daha fazla olacağından, yine rekabetten sapmalar olacaktır. 
Bak. BRONFENBRENNER, A.g.e., s. 234-235. 
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Bu iki görüşe karşılık, genellikle kabul gören görüş ise; sen

kidaların monopolcu satıcı olmaktan çok, emek piyasasını düzenleyi

ci kuruluşlar olduğu görüşüdüra jeking, sendikaların ücret ve ücret 

dışı konularla ilgilendiklerini ve aşağıdaki fonksiyonları yerine 
' 

getirmeye çalıştıkların~ ileri sürer (76)l jeking•e göre sendikalar; 

- İşçiler ve işverenler arasında, bir güc deng~si kurarlar, 

- İşçilerle, işverenler arasında gelir dağılımını farklılaştı-

rırlar. 

- Düşük gelirli grupların, politik güçlerini dizginlerler. 

- Endüstriyel verimliliği artirırlar. 

- Ücretlerin verimli ve ucuz bir yöntemle belirlenmasini sağlar-

lar .• 

- Bireylerin kendi işini, kendilerinin görmelerine imkan sa~la

dıklarından, demokratik sürecin işlemesinde yandımda bulu

nurlar. 

Belirtilen fonksiyonlarla birlikte, sendikaların, işgücü arzı 

üzerinde etkili olduğunda, monopel gücüne sahip oldukları kabulleni

lir. Appleton, sendikaların, ücreti (işgücünün fiyatını) etkilamek

ten çok, işgücünün arzını kontrol yoluyla, amaçlarını gerçekleştir

diklerini ileri sürmektedir .. Sendi.lta.ri:ui:,bu fonksiyonunu yerine geti

rirken, monopel gücüne sahip olduğunu, uygulanan kısıtlayıcı politi

kalar ve grevlerle de tüketicilerin ve dolayısıyle toplumun zarar 

gerebildiğini belirtir (77). 

Ancak sendikaların, monopol güçlerine rağmen, güçlenebilmak ve 

toplumun tepkilerini üzerlerine çekmernek için, güçlerini kendi ken-

(76) jEKING; ~ies.in Economics 1 Labour Economics, The Macmillan 
Press Ltd., London, 1972, s. 44-45. 

(77) APPLETON; A.g.e., s. 108-109. 

/ 
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dilerine sınırlama gereğini duyduklarını d~gözden uzak tutmamalı

dır. Hutt, işçilerin kendilerine teklif edilen ücretleri düşük bul

maları halinde, heber vermek koşulu ile, sendikaların işgücünü pi

yasadan çekerek, toplu ola~~k işin durdurulmasını sağladıklarını be

lirtir. Bu olayın da, sendikaların monopolistik güçlerini kullanma 

olarak değerlandirileceğini ileri sürer (78). 

Gelirler politikası yönünden, sendikaların gücünü sınırlayarak, 

maliyet enflasyonuna ve buna bağlı olarak işsizliğe yo.l açılmaması 

için, en etkin yolun; işkolu düzeyindeki sendikaları parçalamak ve 

işkolu düzeyinde toplu sözleşmeleri yasaklamak olduğu görülür. Bu

nun sonucu olarak, işyerleri düzeyindeki toplu sözleşmeler aracılı

ğıyla, sendikaların etkinliklerinin kırılacağı ileri sürülür. Bu 

çözümün çoğu zaman gündeme getirildiği görülmektedir. Ancak günümüzün 

politik ve sosyal gerçekleri yönünden, böyle bir çözümün uygulan

ması haklı bu1.lb.rnaına:kta ve böyle bir çözümün, gerçekçi çözümleri de 

engellemekten öteye giderneyeceği ileri sürülmektedir. Sendika güc~ 

nün sınırlandırılması konusunda, ümitsizliğe düşenler, "Bu konuda 

hiçbirşey yapılamayacağını ve sürekli enflasyon ile, Yüksek işsizlik 

arasında pek de hoş ol1:9-ayan bir seçim yapınağa hazır olmamız 11 gere

kir demektedirler (79)~ 

Maliyet enflasyonunun önlenmesi yönünden, sendikaların gücünü 

sınırlayabilecek_bazı tedbirler olduğu ve bazen bunlara başvuruldu

ğu görülmektedir. Bu uygulamalar da, "Kanuni Düzenlemeler" ve "İşgü

_cü Talebindeki Değişmeler" yoluyla gerçekleştirilir (80). 

(78) BURKIT; A.g.e., s. 159. 
(79) HABERLER; A.g.e., s. 46. 
(80) Bunlardan ayrı olarak, önemli sayıda işsizler ordusu yaratıla

rak da, sendikaların gücünün sınırlandırılabileceği ileri sü
rülür. Bak BURKIT; A.g.e., s. 158. 
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a. Kanuni Düzenlemeler Yoluyla, Gelirler Politikas~na 

Müdahaleler 

Önemli kanuni düzenlemelerden birinin• 1971. yılında İn~il

tere'de "Endüstriyel İlişkiler Kanunu 11 {The Industrial Relati6ns 

Act) ile yapıldığı gôrülür. Amaç da, grevlerin önlenmesini sağlaya

cak tedbirlerin alınması ve sendikaların pazarlık güçlerihin sınır

landırılması olmuştur. Bu ama~ gerçekleştirmek için de; sendikala-

ra mali yönden cezalar getir~ve sendikaların uymaları gereken 

kurallarınf daha yakından kontrolü ilkesine ağırlık veriliyordu.An

cak Endüstriyel İlişkiler Kanunu'nun uygulanmasındaki başarısızlık

lar, bu tür düzenlemalerin etkin olmadığını göstermiş ve kan~~~uy

gulayanlar da, kamuoyu karşısında güç bir duruma düşmüşlerdir. 

1972 yılında Haberler, sendikaların hukuki imtiyazların orta-

dan kald~rılması amacıyla, alternatif bir politikateklifinde bulun-

muştur, Sendikaların toplu pazarlık silahlarının, kısıtlanmasını is

temiştir. Bu yolla sendikaların güçlerinin kısıtlanabileceğini ve 

bunlara uyulmaması halinde de, sendikaların para cezalarına çarptı

rılabileceklerini ileri sürmüştür. 

Hollowod, 30 yılın üzerindeki tüm istihdam tecrübelerinin, iş

çilerin ekonomik zorluklardan kurtulmak için işgüçlerini satmak zo

runda kaldıklarını belirterek, düşük olan pazarlık güçlerini iyileş

tirmek için, gönüllü kanuni kısıtlamaları istemeyerek kabullandik

lerini ileri sürmüştür. 

Bu tür uygulamalarla, grevlerin sınırlandırılmasının, anti-enf

lasyonist politikaya yardımcı olduğu ve piyasaların rekabetçi ola

rak işletilmesine im.k~n sağladıği belirtilir •. 

Hutt, 11lHr işçi teklif edilen ücreti beğenmediğinde, eğer önce

den bildirmek koşulu ile işten ayrılmak hakkına sahipse, işin toplu 

olarak durdurulması gerçekleşir ve bu durum sendikaların monopolcü 
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bir kısıtlaması olarak belirir11 der. Hutt, işgücü piyasasını, zorla 

empoze edilen kısıtlamalardan kurtarabilmek için, nİşgücüne yapılan 

ödemelerin serbest bırakılmasıiını iSnerir (81). 

Kanuni düzenlemel~f,Jolarak,Haberler tarafından ileri sürülen 

tedbirler ilgi çekici olmuş ve hükümetler tarafından da dikkate a

lındığ~ görülmüştür. Ancak bunlar hiçbir zaman, sistematik bir bi

çimde ve i'srarlı olarak uygulanma yoluna g:iojlmemiştir ... Bir örnek 

olabilmesi yönünden, genel özellikleri ile belirtilmekte yarar gö

rülmüştür. 

Haberler'in ileri sürdüğü kanuni düzenlemeler; sendika imtiyaz

larının azaltılması, özel kanunların ve asgari ücret kanunlarının 

kaldırılması ve €revcilere sağlanan refah yardımlarına son verilme

sidir (82). Şimdi genel olarak~ bunları belirleyelim. 

i. Sendika İmtiyazlarının Azaltılması 

Hükümetleres sendikalara birçok vergi ve yargı imtiyazları 

tanınmış ve bu imtiyazların da, diğer kuruluşlara tanınanların çok 

üzerinde olduğu görülmüştür. Sendikalara kuruluş y~llarında tanı7 
nan bu imtiyazlar, toplu görüşme sürecinde sendikaları daha güçlü 

duruma getirmiş ve sendikaların pazarlık güçlerini artırmıştır, Bu 

gelişmeler.do sendikaların, enflasyonıst ücret baskılarını, daha 

fazla duyurabilmelerini sağlamıştır, 

Sendikalara tanınan bu imtiyazların kaldırılmasının, sendikala

rın pazarlık güçlerinin azaltılması yönünden etkili olacağı ileri 

sürülmüştür. Bu yolla sendika gücünün abartılması önlenecek ve sen-

(81) A.g.e., s. 158-169. 
( 82) Bu konuda bak. HABERLER; A .g. e., s .• 4'J-50. 

.r .... 



dikalar, şi,det ve korku unsuru olarak gösterilmeyecektir. Atrıca 

da sendikalar ve liderleri; toplu sözleşmelere uymadıklarında, ka

nunsuz grev tehdidinde bulunduklarında ve şiddet yoll~rına başvur7 
duklarında; doğacak zararlardan, parasal olarak sorumlu tutulacak 

mlurlarsa; şüphesiz ki toplu sözleşme görüşmelerinde önemli ölçüde 

yumuşamalar olacaktır. Eu yolla sendikaların, maliyet enflasyonuna 

yol açabilecek ücret artışlarının önlenebileceği ileri sürülmüştür. 

ii. Özel Kanunların ve Asgari Ücret Kanunlarının Kaldırılması 

Kanuni düzenlemelerden biri de, ücretlerin en alt sınırına 

kanuni bir güvence getiren ve toplu sözleşme görüşmelerinin, en a

zından bu sınırın üstünden başıatılmasını öngören asgari ücret ka-. 

nunlarının kaldırılması ya da en azından bu konuda düzenlemeler ya

pılması ile ilgilidir. 

Bir örnek olarak 19 yaşından küçük yaŞtaki işçilerin, kanun 

kapsamına alınmasının teklif edildiği görülür. Çünkü asgari ücret 

kanunlarının, genel olar.ak vasıfsız işçilerle, 19 yaşından küçük iş

çiler arasında işı?izliğe yol açacağı belirtilir. :Su nedenle çok öne~ 

li bir çoğunluğu teşkil eden ve ücretleri de, sendikalı işçilerin 

ücretlerinin çok altında olan bu işçilerin varlığının, sendikaların 

gücünü arttırdığı ileri sürülür. Bu nedenle, asgari ücret kanunları, 

vasıflı işgücüne göre, vasıfs:ı.z işgücünün pahalılaşmasına yol açar. 

Bu durum, işverenler için doğrudan ya da sermaye artırma yoluyla do

laylı yoldan, vasıflı işçi yerine, vasıfsız işçiyi ikame etme konu

sunda teşvik edici bir ~nsur olur. Sonuç olarak da, sendikaların pa

zarlık gücü kuvvetlenir. 

iii. Greveilere Sağlanan Refah Yardımlarının Kaldırılması 

Diğer bir araç da, devletin refah ödemeleri şeklind.~ki ··ma.
- li __ yardırılariyle, işsizlik ödeneklerinin greveilere sağlan.ma.masıdır. 

Şüphesiz ki bu tür yardımlar, sendika gücünü artırmaktadır. Bu yar-
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dımların kesilmesi halinde ise, grev maliyetleri yükselecektir.Böy~ 

le bir uygulamaya gittilmesi halinde ise; sendika gücünün ve ücret 

baskısının azaltıldığı görülecektir. 

Bunlara ek olarak, işsizlik yardımları üzerinde oynayarak,. iş

gücü arzı arttırılabilir. Ücretierin yol açtığı maliyet enflasyonu

nu dizginleyebilmek için; emeklilerin, emeklilik haklarını yitirmek

sizin gelir elde etmelerini sağlayacak sosyal güvenlikle ilgili ka

nunlar çıkarılabilir. Böyle bir davranışın sosyal güvenliğin maliye

tini önemli ölçüde artıracağında şüphe yoktur. Fakat sağladığı ya

rarlar da önemli olacaktır. Çünkü bu yolla sadece üretimde artış ve 

enflasyon hızında yavaşlama sağlanamayacak, sosyal alanda da çalış

ma teşvik edilmiş olacaktır. 

İthal~tın liberalleştirilmesinin ve tekelleşmeyi önleyici po

litikaların benimsenmesinin de, sendika gücünün kısıtlanması yönün

den etkileri olacaktır. Çünkü işgücü piyasasındaki monopol, her za

man mal piyasasındaki monopal tarafından güçlendirilebilir. Bunun 

nedeni, ithal~tın yaratacağı rekabetle yalnız fiyatlar düşmeyecek 

aynı zamanda sendikaların gücüne sınırlamalar getirilecektir. 

Görüldüğü gibi 9 burada ileri sürülen üç çözüm, çeşitli neden

lerle genel bir kabul görmez. Çünkü buradaki çözümler, maliyet enf

lasyonunda en önemli etkenin sendikalar olduğunu varsayar. Ayrıca 

işgücü ile,sermaye arasındaki nitelik farkını gözönüne almaz. Bun

lardan ayrı olarak da, devletin sosyal denge sağlama fonksiyonun~ 

dan değil, işgücü üzerinde tek taraflı baskılar kurma yolundan ha

reket eder. Belirtilen_nedenlerle de bu çözümlerin, günümüzde anla

mını yitirdiği görülür. Bu çözümlerle müdahalelerin dozu aşı~dığı 

için, ekonomik yönden sağlanacak iyileşmeler, toplumda sosyal yön

den huzursuzluklara yol açabilecektir. 
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Herşeyden önce, günümüzde devletin görevinin, ekoriomik ve sos

yal dengenin sağlanınasi olduğu artık kabullenilmiş bulunmaktadır. 

Bu çözümlerin genellikle geli.fler politikası kapsamındaki uygulama;.;. 

lar olmadığı, çeşitli ülkelerdeki gelirler politikası uygulamaları 

incelğndiğinde de ortaya çıkmıştır. 

b. İşgücü Talebindeki Değişmeler Yoluyla., Gelirler Politikası

na Fliüdahal el er 

Monopolistik üreticilerin gücünün, bu ürünlere olan talep 

tarafından belirleneceği bilinir. Talebin el~stik olmaması halinde• 

bu güç daha büyük olur ve ürünlerin fiyatlarındaki bir artış, bün-
' 

ların talebinde daha az oranda bir düşmeye yol açar. Bunun aksine 

olarak, talebin el~stik olması durumunda ise; ürünlerin fiyatındaki 

bir artış,oran olarak bunların talebinde daha fazla bir düşme yara

tacak ve monopdlcü,gücünün yok olacağını görecektir. Buradan hare

ketle, sendikaların da, kendi hizmetlerine olan talepde, aynı eğilim

lerle karşılacakları ileri sürülür (83). 

Sendikalar, kısa dönemde talep fonksiyonunu kontrol ederek, mo

nopol güçlerini devam ettirebilirler. Mesela dizel lokomotifler kö

mür kullanmadıkları halde, bir süre daha ataşçileri istihdam etmiş

ler, uçaklar gelişmiş olmalarına rağmen, gerektiğinden daha fazla 

personel· kullanmışlardır. Fakat uzun dönemli talep kalıplarının de

ğişmesi sonucu, sendikalar da güçlerinin aşındığını görmüşlerdir. 

Görüldüğü gibi, işgücüne olan talep, sendika gücü üzerinde et

kili olmaktadır. Bu durumda işgücüne olan talep nedeniyle, sendika 

gücünün iki şekildecetkilendiği görülür: 



- 177--

a. Sendikalı işçilerin ürettikleri mallara olan talep, sendika 

gücünü belirleyen temel faktör olmaktadır! Tekstil endüstrisi ile, 

gazetecilik endüstrisinin karşılaştırılmas.ı iyi bir örnek olur .• İn

giltere'de son 20 yıldır sürekli olarak düşen tekstil endüstrisinin 

aksine, gazete arzındaki bir günlük kayıpı göze almayan gazete en

düstrisindeki yönetimin, genellikle sendikaların bütün taleplerini 

karşılamaya hazır olduklarJ. görülmüştür. Çünkü iki sektördeki tale

bin yapısJ. oldukça farklıdır ve bunun sonucu olarak, sendika gücü. 

bazı sektörleri daha fazla, bazılarını ise daha az ektilemektedir. 

Bu durum emek talebinin tam bir talep olmayıp, derive (türev) 

talep olmasından ileri gelmektedir. Çünkü işgücü talebi- üretilen 

mal ve hizmete karş~, bir talep olduğu söz konusudur. Bunun aksine 

olarak, mal ve hizmetlere talep olmadıkça, işgücüne de talep olmaya

caktır. Sendika liderleri de hiçbir zaman, bu durumu gözden kaçırma

yacaklarda:ıc.-, Sonuç olarak, mal ve hizmete karşı olan talebin elas

tik ya da elastik olmaması, sendikanın monopal gücünü belirleyecek

tir. Belirtilen nedenle sendikalar, emeğe karşi derive (türev) ta

lep eğrisinin yukarıya doğru kaymasını sa~lamaya çalışacaklardır(84). 

b. İşgücü yerine, sermayeye olan nisbi talep de, sendikaların 

pazarlık gücünün sınırlandırılmasında etkili olmaktadır. lhınun örne

ği, seadikaların artan bir şekilde monopel güçlerini kullanmak is

temeleri nedeni ile, işverenlerin, pahalılaşan işgücü yerine, serma-

(84) Sendikalar bunun için ücretlerde artış sağlamaya çalışırken, 
aynı zamanda işgücü verimliliğinde artış sağlamak, ilgili iş
kollarında gümrük tarifelerinin uygulanmasına göz yummak, üre
tilen mallarınr~amun~ yapılmasında yardımcı olmak gibi yol
larla, emek talep eğrisinin yukarı-kaldırılmasına yardımcı ol
mak durumundadırlar. Bak.Paul SAMUELSON; İktisat, (Çev.Y.Demir
gil), Altıncı Baskı, O.D.T.Ü.Yayınları, Ankara, 1965, s. 627-
628. 
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ye-yoğun tekniklere yönelmeleridir. Bu yönelmenin de, sendika güc~ 

nü olumsuz şekilde etkilayeceği açıktır. 

Bu konuda Albert Rees'in çalışması ilgi çekici olmaktadır (85). 
Rees, sendikaların nisbi ücretleri artırma konusunda.k:i. çabalarının, 

. ·, 

sendikali sektörde istihdamı düşüreceğini, buna karşılık sendikasız 

sektörde istihdamın artacağını ileri sürer. Bu ~eğişmenin sonucu o

larak, sendikalı sektörde serbıa.ye-yoğun tekniklere yönelinere'ki iş

gücü yerine, makine kullanımının artacağl.nı belirti'r.~~· .. Ayrıca sen

dikas ız sektörde emek arzı artacağı için, bu sektördekilerin ücret

leri de azalacaktır. Sonuçta da toplam üretimde,bir düşme olacaktır. 

Bunun nedeni de her iki sektördeki talep eğrilerinin, doğrusal ol

maması va her ikisinin de, aynı eğime sahip bulunmamasıdır (86). 

{a~) ALBERT REES; "The Effect of Union on Resource•Allocation", 
(Der.BIEITHOCHMAN), Reading in Microeconomics, Holt Rinehart 
Winston, london, 1970, s. 375-382. 

(86) İşgücü yerine, sermaye yoğun tekniklere geçiş, maliyetlerdeki 
artışı azaltmasına rağmen, yine de ortadan kaldıramayacaktır. 
Çünkü ortalama birim maliyetlerine yapılan ilaveler; nihai ma

. 1 mull.erle, · ~endikalı· sektörde~üretilen .. hizmetılerin::fiyat.ı.nı;"'ar-
tıracaktır. Sonunda da bu mallara olan talep azalacaktır. Bu 
durumda sendikalı sektördeki nisbi istihdam, sendikalı işçiler 
yerine, başka üretim faktörlerinin ikamesi ve tüketicilerin 
sendikalı sektörün daha pahalı üretimi yerine, daha ucuz nihai 
malları ve hizmetleri ikame etmeleri ile düşecektir. Rees, 1957 
yılında Lewis'in A.B.D. ile ilgili hesaplamalarında üretim kay
bının milli üretimin %14'ü kadar ulduğunu, sendikaların nisbi 
ücretleri sendikalaşmamış sektörlere oranla %10-15 oranında ar
tırdığını, aynı zamanda sendikalı sektördeki istihdamı sendi
kasız sektördeki istihdama oranla ~10-15 oranında azalttığını 
ileri sürmüştür. A.g.e., s. 375-382 .• 
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s• 
Ücretler 

o 
S İstihdam 

Şekil: 5 Nisbi Ücretler ve Nisbi İstihdamdaki Değişmeler 

Şekilde AA emek arzını, T ,T ,Tt de sırasıyle; sendikalı sek-u n 
tördek~ emek :talebin±;, sendikasız sektördeki emek talebini ve top-

lam emek talebini-sendikalı ve sendikasız sektörler t~plamını- gös

termektedir. Sendikalaşmadan önce ücret OW'dır. Sendikalaşma ile . o 
birlikte, sendikalı_sektörde ü-6ret ow

1
'e yükseltildiğinde, istihdam 

OE
0

'dan OE1 'e düşer. Bu durum sendikasız sektörde emek arzını artı

rıp, istihdamı OE2'den OE
3
'e çıkarırken, ücreti de OWn'ye düşmeye 

zorlar. Toplam istihdam yine OS'dir. Görüldüğü gibi, sendikalı sek

törde ,işgücü yerin~ makine ikamesi, sendikasız sektörde ücretlerin 

düşmesine yol açar. 

Talep fonksiyonlarının marjinal verimliliğe bağlı old~ kab•l 

edildiği için, bu eğrilerin altında kalan alanlar, emeğin gerçek ü

retimidir. Emeğin yeniden tahsisi ve bUna bağlı olarak sendikalı 

sektörde istihda~ın düşmesi, bu sektörde(E
0 

ca E1)gibi bir üretim 

kaybına yol açar. Sendikasız sektördeki istihdam artışı ise; (E2 IP ıs3) 
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·.; gibi bir üretim kazancı· yaratır .... ~Bu alanlar arasındaki fark -(be

de) dikdörtgeni ile gösterilen alan- üretim kaybıdır. Bu fark istih

damdaki değişme, çarpı ücretlerdeki değişmenin yarısına eşit olmak

tadır (be de~ &E. 1/2 .oü). 

Sendikalaşma ile birlikte görülen nisbi ücretlerdeki artış, 

nisbi istihdamdaki azalışa yol açmaktadır. Çünkü sendikalı sektörde 

ücretin artması sonucu,işverenler sermaye yoğun tekniklere yönelir

ler ve emek yerine diğer faktörler ikame ederler. Ancak bu durum, 

maliyetlerdeki artışı azaltınasına karşılık, yine de ortadan kaldır

maz. Sonunda da, bu mallara olan tı.lep azalır. :Bu du.t'U.mda· görüle

ceği gibi, sendikalı sektördeki nisbi istihdam, sendikalı işçiler 

yerine makine ikamesi ve tüketicilerin sendikalı sektörün daha pa

halı üretimi yer~ne, daha ucuz nihai malları ve hizmetleri ikame et

meleri ile düşer. 

Rees Medelfnde görüldüğü gibi, pahalılaşan işgücü maliyeti; 

sermaye-yoğun teknikleri davet edecek, bu sektörün ürünlerini paha

lılaştıracak ve bunların sonucu olarak, istihdam edilenler sayısın

da azalma görü+ecektir. Bu gelişmeler de, sendika gücü üzerinde et

kili olacaktır. 

B. FİYAT-ÜCRET DONDURMALARI 

Günümüzde pekçok,. ülkenin, kanun yolu ile fiyatları ve üc

retleri, geçici olarak dondurduğu görülür.:BU. .tuygulamalara çeşitli 

dönemlerde A.B~D., İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa Ülkeleri'nde 

başvurulmuştur. 

Tam istihdam koşulları altında ve enflasyonist bir ortamda, fi

yatla~,ücretlerin ve maliyatıerin son düzenleyicisi olduğu bilinir. 

Bu nedenle? ekonomide istikrar sağlanması amacıyle yapılacak bütün 
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devlet kontrollerinin hareket noktası, fiyatlar ve gelirler arasın

daki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi olacaktır. Bu amaca ulaşabil

mek için de kontrollerin etkili olmadığı durumlarda, kanuni yolla 

dondurmalara başvurulması kaçınılmaz olur. 

Genel veya kısmi fiyat veya ücret dondurmalarına, genellikle 

geçici bir buh.t'an dönemi tedbiri olarak başvuruldulju.,~.normal zaman

larda ihtiyaç duyulmadığı bilinir. Bir savaş halinin o.t'taya çıkması, 

ihtilalin olması, kişilerin mallara hücum etmesi, paradan kaçmanın 

zorunluluk gösterdiği durumla!' örnek verilebilir. Özellikle, aşırı 

talebi ortadan kaldırmak amacıyla, para ve maliye politikaları uy

gulamasından sonra, dondurmaların gerekli olduğu ve etkinlik sağlan

dığı görüşü yayğındır. Çünkü bu durumlarda dondurmaia..ı:., hükümetler 

için en çıkar ve kestirme yol olarak görülür. Dondurmaların bir ö

zelliğini de, işverenler ve sendikaların daha esnek bir politika ge--

liştirmek için, hükümete zaman tanıması teşkil eder. Bu dönemde. te-a-? 

mel mallarla, ihraç edilen malların fiyatları dondurularak, aradaki . , 

fark sübvansiyonlar ya da delaylı vergi artışları ile karşılanabilir. 

Bu gibi uygulamaların, gelirler politikasının itimat sağla.maa!li.:ı yö

nünden, önemli bir başlangıç olduğu söylenebilir. 

Haberler'e göre; fiyat ve ücret dondurmaları, kısa vadeli çı

kış yoludur. Eğer dondurmalar uzun dönem -3 aydan daha fazla bir sü

reyle- uygulanırsa, adaletsizlikler ve politikadan sapmalar ortaya 

çıkabilir. Bunları önlemek için, artan bir şekilde istisnalara baş

~urmak gerekir ki, bu da uygulanan politikayı başarısızlığa iter(87). 

Burkit de, tüketicilerin ~hpi~~ları ile ürünlerin yapısındaki ve 

üretim metodlarındaki farklılıklar nedeniyle, birçok mal ve hizmetin 

(87) HABERLER; A.g.e., s.~50, 
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fiyatının, bir yıldan daha fazla zaman için genel göstergelerin dı

şında, başka bir yolla düzenlenemeyeceğini ileri sürmüştür (88). 

Burada önemli bir sorunla karşılaşma ihtimali söz konusudur. 

O da, henüz açığa vurulmayan, birikmiş ücret ve fiyat taleplerinin, 

bu politikadan vazgeçilmesi halinde, yaratacağı olumsuz etkilerdir. 

Dondurma gevşetildiğinde, ortaya çıkan baskı altındaki isteklerin 

birden boşanması, politikanın uzun dönemli ölmasına zarar verebilir. 

Bu nedenle iki uç a~asında, açık ödeme normlarının geliştirilmesi 

gerekli görülmüştür. Çünkü uygulanan politikanın başarısız olması 

halinde, ücret ve fiyatlar aniden fırlayabilir. Bu durumda, uygula

nan politika, istikrarsızlığa veya genel fiyat ve ücret kontrolüne 

yol açabilir. 

Dondurmalara başvurulan bir durum da, talep ve maliyet enflas

yonlarının birlikte görülerek• ücret-fiyat spralinin geçerli olduğu 

dönemlerdir. Daha önce belirtildiği gibi, bu durumlarda para ve ma

liye politikaları aracılığıyla, para arzının kısılması amaçlanır. 

Bunun için de, tedbir . ola~ak- ücret ve fiyat dondurmalarına başvuru

larak, para ve maliye politikalarının etkinliklerinin artırılabile

ceği ileri sürülür. 

önem kazanan konulardan birisi de, enflasyonist ücret artışla

rının. ka~u kesiminde ortaya çıkmaması için, hükümetlerin gösterdi

ği Çabalardır. Bu nedenle kamu kesiminde ücret dondurmalarının, e

konomik etkinliklerinin tartışılması önemli olmuştur. Ayrıca da, sa

dece kamu kesimindeki ücret dondurmalarının, ülke düzeyindeki enf

lasyonla mücadele prog~mında etkinliğinin olup olmayacağı ise, da

ha çbk önem kazanmıştır. 

(88) BURKIT; A.g.e., s. 169. 
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Aşağıda görüleceği gibi, çok basitleştirilmiş bir analizde, ka

mu kesiminde uygulanacak ücret dondurmalarının, ülke düzeyinde enf

lasyonun önlenmesinde bir katkısının olmayacağı görülecektir (89). 

Eğer hükümet, kamu kesiminde ücret artışlarını yasaklarsa, bu 

durum benzer işçiyi istihdam eden özel kesim firmalarının arz eğri

sini daha esnek, muhtemelen sonsuz esnek yapacaktır. Dondurma işle

minden önce, üretimin artılabilmesi için, ücretlerin ü1 'den Ü'ye 

yükselmesi gerekir. Bu şekilde aynı ücret haddinde istihdam, r
1

•den 

rr
2

•ye yükselecektir. Bu durumda firmalar, ortalama net ürün hasıla

tı (ONÜH
2
), marjinal maliyetleri aştığı sürece, normalden fazla k!r 

elde edecektir. Fakat ücretler ü
1

•de, yani marjinal maliyet ile mar

jinal hasılatın (MRP) eşitlandiği noktada sabit ise, kamu sektörün

de istihdam hacmi daraldığında, muhtemelen maliyetler ve fiyatlar 

artacaktır. 

~ P5C 
\ 

\ \ 1 
\ \ 1 \ 

' ' ; 
; 

ü2 ONÜH2 ül 
ONüH1 

/ 
/ 

~mRP2 / ' / \ 

?ffiPı 
O· 

İlİ2İ3 İstihdam 

Şekil: 6 Kamu Sektöründe Ücret Dondurması 

(89) SMITH; A.g~e., s. 247. 
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tındaki enflasyon, açık enflasyona dönüşür. 

b. Dondurmala,r uzunca bir dönem uygulanamaz. Çünkü geleneksel 

insan hakları, bunu sınırlar. Hernekadar kısa dönemli başarılar el

de edili.rse de -veya elde ediliyor gö.nünürse de-,dondurmalarla yi

tirilen zaman, parasal ve mali çözümlerin geciktirilmesine yol açar • 
• 

9• Hiçbir zaman sonsuza kadar sadece temel Şeyleri kontrol al-
• 

tında tutmak, temel olmayanları serbest bırakmak mümkün değildir. 

Kontroller ya:rgınlaştırıldığında, bunlar girdi ve çıktıları olduğur.-· 

kadar, işgücü ve müteşebbisleri de etkiler. 

Bu dönemde insan hakları ile, kontrollerin ilk çatışması orta1a 

çıkar. Çünkü kontrol edilen temel endüstrilerden ya grevler şeklin

de, ya da bu endüstrilerden kontrol edilemeyen endüstrilere kayma

lar şeklinde tepkiler başlar. Bu. süreç, çştt~J.ıpeıl.a:r:ar:kadar gider. Yi

ne bunlar yanında, oteritelerin bu kontrolleri etkin bir şekilde uy

gulayabilmesi için, sevilmeyen kontrol yöntemlerine başvurmaları ge

rekir. 

ç. Politika_amaçlarla da,hükümetlerin dondurma kararlarına baş

vurduğu söylenir. Buna örnek olarak A.B.TI.'de Başkan Nixon'~ 1973 

yılında aldığı karar gcst~ .... Bu karar sonucu ücretlerde %5.5 ora

nında bir artış kabullenilirken, başlıca tüketim malların~n fiyatla

rının 60 gün süre ile dondurulması örnek verilir. Bu uygulamaya da , 

seçim kazanmak amacı ile başvurulduğu ileri sürülür. 

Ancak belirtmek gerekir ki, ileri sürülen bu itirazların bütün 

fiyat ve ücret dondurmalarında ortaya çıktığı söylenemez. Brobfen

brenner'e~ göre ~u itirazlar sadece bir ihtimaldir. Ancak bunlar, 

tarihi verilerden kaynaklanmıştır. 
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C. AŞIRI ÜCRET VERGİLERİ 

Gösterge sisteminin ve fiyat-ücret dondurmalarının uygulan

masında, çeşitli bürokratik ve politik güçlükler ile karşılaşıldı~ı 

görülür. Bu durumlarda ve beklenen etkinliklerin sağlanamadığı durum

larda, başka çözüm yolları aramak zorunda kalınmıştır. Bu amaçla enf

lasyon sorununu düşük bir maliyetle çözümlamek için, bazı iktisatçı

larca alternatif çözüm yolları ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, 

"Belirli normlar üzerinde ücret artışlarını kabullenen işverenlere, 

ya da başka bir deyişle, aşırı ücret artışlarını kabullenen işveren

lere, özel bir vergi uygulanması" gerektiği belirtilmiştir • .Bu yol

la, işverenlere ceza olarak getirilen vergilerin, ücret artışlarını 

sınırlandıracağı düşünülmüştür. Sonunda da işverenlerin, ücret ta

leplerine karşı daha hassas davranacakları varaayılmıştır. Bu işlet

melere uygulanan bir çeşit ceza olmaktadır. 

Sidney Weintraub, "İşverenler, işçi başına belli bir ücret ar

tış oranını geçtiklerinde, yaptıkları bu fazla ödemeler, artan oran

lı bir şekilde vergglendirilirse; bu durum işverenlerin aşırı ücret 

taleplerine karşı olan direnmelerini artırır" demektedir (92). İn

giltere'de bu oran yaklaşık ~5 civarındadır. Bu durumda işverenler, 

bir tercilıle karşı karşıya kalırlar. Ödenecek ta~la toplam vergi ma

liyeti ile, aşırı ücret taleplerini kabul etmeme.:.hAli.dde, karşılaşa

cakları bir grevin firmaya maliyeti, bu konuda ölçü olur. Ancak aşı

rı ücret artışlarını kabul etmeyen işverenlerin, grevler dolayısiy

le uğrayacakları zararlarının hükümetleres karşılandığı durumlarda, 

aşırı ücret vergıleri uygulaması etkili olabilecek, aksi durumda et= 

kisiz kalacaktır. Paish, ancak bu yolla, Weintraub'un teklifinin da-

(92) Sidney WEINTRAUB; "An Incomes Policy.· to Stop Inflation", 
Lloyds Bank Review, London, 1971, No. 99, s. 6. 
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ha da etkili olab~leceğini belirtmektedir (93). 

Fiyat mekanizması kanalı ile işlerlik kazanacak bu uygulam~ 

aynı zamanda fiyat mekanizmasını da bozmayacağı için, diğer uygula

malardan üstün olarak görülür.(94). Bürokrasiyi de gerektirmeyen bu 

yolun, aynı şekilde cezbedici olduğu ileri sürülür. Çünkü bu şekil

de enflasyonu önlemek için fiyat sistemine aşırı müdahalelerde bu

lunulmayacağı1 firmalar üzerine aşırı yük yüklenmeyeceği ve böylece 

nisbi fiyatların serbestçe dangalanmasına imkan sağlanacağı, bürok

rasinin azalacağı ve hatta ekonomide bir gerileme söz konusu olmak

sızın, enflasyonun kontrol altına alınabileceği savunulur (95). 

Ancak sendikaların, aşırı ücret vergilerine karşı oldukları gö

rülmüş ve noroal artışların üzerindeki k~r payları için de, bir ver

gi konmasının zorunlu olduğu, aksi durumda sadece ücretlerin kLsıt

lanmasına gidilmesinin kabullenilmeyeceği ileri sürülmüştür. 

Aşırı ücret vergileri ile ilgili olarak, ileri sürülen itiraz

lar şunlardır (96): 

a. Uygulamanın, özellikle enflasyonist bir ortamaa başlatılmas~ 

halinde, enflasyon yarışında geride kalan firmalar için, çeşitli is

tisnaların tanınması gerekli olacaktır. Aksi halde saptırıcı etkiler,. 

gösterge politikalarında karşılaşılan güçlüklerden aşağı olmayacaktır. 

b. Ücret fazlası veya k~r fazlası vergileri gibi karmaşık sis

temlerin, işverenlerin aşırı ücret artışlarına karşı direnmelerini 

(93) PAISH; A.g~e., s. 52. 
(94) HABERLER; :A•g•e., s. 52. 
(95) MORLEY; A.g.e.,·s. 16J. 
(96) HABERLER; A.g.e., s. 52. 



- 188 -

teşvik ederneyeceği ileri sürülmektedir. Özellikle maliyet enflasyo

nu söz konusu olduğunda, işverenler, ücret maliyetlerini yüksek fi

yatlar içinde yansıtaıaayacak\: kadar para darlığı çekiyorlarsa -pa

ra ve .maliye politikalarının sonucu olarak para &~Ztı."kısıtlanmışsa 

üretim kısılacak ve işsizlik artacaktır. Ücret veya kdr fazlası ver

gisinin, bu durumu değiştirmesi söz konusu olmayacaktır. 

Eğer işverenler vergiyi, maliyetlere yansıtmadan karşılayamı

yorlarsa; bu vergiyi ücret artışları ile birlikte, daha yüksek fi

yatlar biçiminde piyasaya yansıtmak zorunda kalacaklardır. Ya da ü

retimi ve istihdamı düşüreceklerdir. Eğer işverenlerin daha _yüksek 

ücretlere tepkisi, ücret veya k~r fazlası vergilere dayanmaktan çok, 

sıkı bir toplam talepten kaynaklanırsa; sendikaların ücret taleple

rinde daha ılımlı davranacakları varsayımını kabullenmek ise, güç 

olacaktır. 

III. ALTERNATİF POLİTİKALAR 

Günümüzde genellikle talep ve maliyet enflasyonları 

birlikte görülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni de, daha önce belir

tildiği gibi, bir yandan firmaların ve sendikaların maliyetleri ar

tırıcı fonkS.iyonlar kazanması, diğer yandan da.~~~ o

larak,hükümetlerin talep artırıcı fonksiyonlarının artmış olmasına 

bağlanmaktadır. "Zira bu geniş amaçlar bütünü, hemen her zaman, ya 

doğrudan devlet harcamalarının, yada devletçe dalaylı olarak teşvik 

edilen özel harcamaların artışını gerekli kılmıştır (97). 

(97) ULUATAM; A.g •. e., s. 2. 
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Gelirler politikası uygulamasının; yalnız başına enflasyonun 

önlenmesinde ve gelirler politikasından beklenen diğer amaçların 
-

gerçekleştirilmesinde, arzu edilen başarıyı gösteremediğinde birle·-
~ 

şildiği görülmektedir. Bu nedenle; 1970'lerden sonra, gelirler poli-

tikası uygulamalarına başvuran hükümetler, başka alternatif tedbir

ler aramaya başlamışlardır. Bu tedbirler de bilindiği gibi, para ve 

maliye politikaları ile ilgili tedbirler olmuştur. Paish, alterna

tif politikalar olarak, özellikle talebi kısıtlayıcı politikaların 

ağırlık kazandığını, hükümetlerin de bazı yeni g•revleri üstlenmele~ 

rinin kaçınılmaz olduğunda birleşildiğini ileri sürer. Bununla bir

likte enflasyonu önlemek amacıyle alınan tedbirlerin, ülkenin ekono

nomik, sosyal, siyasi ve kültürel koşullarınca etkileneceği de açık

tır (98) .. 

(98) Para-kredi~ maliye ve gelirler politikası tedbirlerin dayandı
ğı ideolojik prensipler farklı olmuştur. Para politikası, ide
olojik bakımdan sağ kanatea benimsenmiş ve İkinci Dünya Sava
şı'ndan sonraki devrede muhafazakar hükümetleres tercih edil
miş, ancak bu tedbirler yalnız başına yeterli olmamıştır. Ma
liye politikası tedbirleri ise; sosyal demokrat hükümetlerin 
tercihi olmüş ve para politikası tedbirleri ile birlikte uygu
landığı durumlarda, başarılı olacağı belirtilmiştir. Bu iki 
politikanın başarılı olmadığı durumlarda ise, gelirler politi-

l·:ka.sı tedbirlerine başvurulduğu görülmüş ve bu tedbirler ideo
lojik bakımdan sol görüşü yansıtmıştır. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında bu politikaların, büyük ülkelerden çok, daha küçük 
ve disiplinli ülkelerde, para ve maliye politikalarını tam~ 
layıcı nitelikte birlikte kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Uy
gulanan politikaların da, ülkelerin iktisadi, siyasi ve sos
yal bünyelerine göre değiştiği görülmüştür. Ancak sonraki yıl~·· 
larda, eğilimler değli;şmiş ve gelirler politikası uygulamalarJ. 
yönünden, farklı gelişmel~r görülmüştür. İngiltere, A~B~D. gibi 
büyük ülkelerde, bu politikalar geniş uygulama alanları bulmuş
tur. Bak. Sabahattin ZAİM; Çalıgma Ekonomisi, Göz.den Geçiril
miş Dördüncü Baskı, İ.Ü.İktisat Fakültesi, ,.Xll'tulmuş Matbaası, 
İstanbul, 1972, s. 389. 

,, 
t: ...... 

' ı 
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Talebi kısıtlayıcı para ve maliye politikaları olarakda; kısıt

layıcı bir para politikası uygulanması., .. vergiler yoluyla şahsi 

tüketimin kısıtlanması ve kamu harcamalarının sınırlandırılmasının 

gerektiği ileri sürülmüştür (99). 

Bu tedbirleri,genel olarak şöyle özetleyebiliriz (100): 

~ 

a. Şahsi tüketirnde kısıtlamaları gerçekleştirmak için; genellik~ 

le gelir ve tüketim vergilerinin artırılması, devletin transfer har

camalarını azaltması ve serbestçe sağlanan kamu mal ve hizmetlerin 

fiyatlandırılması ya da bunların fiyatlarının artırılması yollarına 

başvurmak gerekir. Alınacak tedbirlerle, kaynakların kullanımı et

kilenerek, aşırı talep artışlarının önlenmesi sonucu, özellikle ma

liyet enflasyonun önlenmesinde etkinlik sağlandığı ileri sürülür. 

Bu yolla önce tüketim malları talebi, daha sonra sermaye malları ta

lebinin kısıtlanmasına gidilir. 

Ancak bu uygulamalar, bir yandan enflasyonu önleme yönünden et

kili olurken, diğer yandan da, daha yüksek ücret baskısının yoğun

laşmasına neden olur. Aynı zamanda da, toplam talebin düşmesi nede

niyle, işgücü talebi de etkilenir ve sonunda işsizlik orann artar. 

b. Kısıtlayıcı bir para politikası ile, özel sektör yatırımla

rı üzerinde etkili olunabileceği gibi, işverenlerin grevlere karşı 

koyma güçleri de etkilenir. Bu şekilde talep ve maliyet enflasyon

ları yönünden, tedbirler alınabilir. Ancak sıkı bir para politikası 

uygulanması sonucu, özellikle sermaye malları ile ilgili endüstri-

(99) Enflasyonla mücadelede uygulanabilecek para ve maliye politika
sı tedbirleri, çalışma kapsamımızı aşmaktadır. Konuya,sadece 
gelirler politikasını tamamlayıcı yönüyle girilmektedir. Ayrı~ 
ca bak. s. 141-148. 

(lOO)Bu konuda bak. PAISH; A.g.e., s. 76-78. 
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lerde verimlilik düşebileceği gibi, işsizlik oranlarının artışı da 

söz konusu olabilir. Sonunda da, uzun dönemde büyüme hızının düşme

si söz konusu olabilir. 

c. Kamu harcamalarının sınırlandırılması, talebin kısıtlan.ma

sında, daha az reaksiyon yaratabilecek bir yoldur. Ancak milli savun

ma, eğitim, sağlık gibi vazğeçilmesi güç harcamaları, önemli oranda 

kısmadan kamu harcamalarında sınırıandırmaya gitmek, oldukça zordur. 

Bunun yanında, eğer kamu sektöründe yapılan tasafrdflar, gelir artış 

oranını etkileyecek düzeye gelmişse, işsizlik oranının büyüyeceğin

de\de şüphe yoktur. 

Talebi kısıtlayıcı yukarıdaki tedbirler dışında, hükümetlerin 

monopel ve kartelierin gücünü kontrol etmek, dış ödemeler dengesinin 

açık vermemesini sağlamak ve paranın dış değerinin düşmesini önlemek 

gibi yollarla~ enflasyonist eğilimlerin kontrol altına alınmasında 

etkinlik sağlayacakları açıktır. 

Ancak belirtilen bu tedbirlerin, çoğu zaman olumsuz etkileri 

olduğu·~ çeşitli ülkelerde ortaya çıkmıştır. Paish'in deyimiyle de, 

"İyi olmayan sonuçlar, hangi araçlar kullanılırsa kullanılsın, tam 

tersi bir politikanın uygulanması yönünden yeni teklifleri davet" 

etmiştir (101). 

İngiltere 1 de olumsuz sonuçlarla karşılaşılınca, bu defa uzun 

dönemli tedbirlere başvurulmuştur., Gelir vergileri ve delaylı ver

gilerin oranlarının azaltılması yoluna gidilerek, işçilerin ve buna 

bağlı olarak da, sendikaların militanlık yapmaları önlenmek isten

miştir (102). Genellikle bu yolla, harcanabilir şahsi gelirin ve 

(101) A.g.e., s. 77. 
(102) 1970 ortalarında gelir vergisi oranlarında yapılan azaltına ve 

197l'de emeklilik ve diğer sosyal sigorta ödemelerinde yapılan 
artışlarla, İngiltere'de hükümetin özel tüketimi önemli ölçüde 
teşvik ettiği bilinmektedir. 
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tüketim artışının hızlandırılarak, üretimin artırılması amaçlanır. 

Böyle bir politikanın da başlangıçta, fiyatlarda ve gelirlerdeki 

artışı azaltarak, başarıya ulaşması beklenir. Fakat kullanılmayan 

mevcut imkanların önemli derecede azalması sonucu da,maliyet enflas

yonu, talep enflasyonu tarafından desteklenebilir~ Eğer ithalatta 

artışlar da söz konusu ise, ödemeler dengesi açıkları ile birlikte, 

ekonomide tekrar ilk başlanıldığı yere dönülmesi kaçınılmaz olur. 



/ 
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T Ü R K İ Y E 'D E G E L İ R L E R 

P O L İ T İ K A s I İ H T İ Y A C I 

ve S E N D İ K A L A R 
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K I S I M I 

TüRKİYE'DE GELİRLEH POLİTİKASINI ZORUNLU KILAN SOSYO-EKONOMİK 

GELİŞMELER 

I. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİRLER POLİTİKASI İHTİYACI 

Demokratik toplUmlarda genellikle emek ve diğer faktör sa

hiplerinin etkinlikleri dikkate alınmadan, gelir bölüşümü olayının 

gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu bilinmektedir. Çünkü demokra

tik ve gelişmiş toplumlarda, milli gelirin emek ve diğer fı~ktör ge

lirleri arasındaki bölüşümü, tüketim-yatırım arasındaki ilişkilerle 

de yakından ilgili olmaktadır. Yatırımların genişliği de büy.ür.na.:·t 

hızını ve istihdam imkanlarını belirlerken, aynı zamanda hızlı bir 

kalkınma çabası da, emek sahiplerinin aleyhine bir gelir dağılımı 

yaratabilmektedir. Bu durum, bir tercih yapılmasını gerektirmekte

dir. Acaba "Gelir·: bölüşümünü sınırlayan hızlı bir kalkınına mı?, 

yoksa 11 Sosyal adalete dayalı sınırlı bir kalkınma mı? seçilmelidir. 

.f. 

Bilindiği gibi, sosyal dev~~t---~~kes~ni b§lnimseyen toplumlarda, 

ekonomik kalkınma ve milli geli!:~---~-:r.t.ı..şı .. -tek .amac; .. olarak kabuL.e.dJl-
~-· ... --·-- -------- ~-- ·- _, .. _.. ... --

· . 
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memekte ve yarat·ılan gelirin, üretim faktörleri arasında __ §.dil bölü-
----~~-~- -~-"---·-- --~..,---~- -~--- ... ~ ~-·- -·-"-·-,···-~~----

r--------~~--

şüm~t~gır. Sonuç olarak da, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ve sosyal devlet ilkesini kabullenen bütün toplumlarda, milli gelir 

artışının sağladığı refahtan ekonomik kalkınma engellenmeden, ücret

lilerin yararlanmasının esas alındığı görülmektedir (~ 

Ancak gelir bölüşümünde emek sahiplerinin nisbi paylarını ar

tırmayı amaçlayan toplu sözleşme sisteminin, ücret-fiyat yarışına 

yol açmayarak, enflasyonu olumsuz yönde etkilememesi, işsizlik oran

larını artırmaması gerekir. Oysa çoğu zaman, toplu sözleşme siste

minin gerçek ücret artışına yol açmadığı, buna karşılık sermaye bi

rikimi, istihdam, enflasyonvve gelir bölüŞümti üzerinde olumsuz etki

leri olduğu bilinmektedirJ Bu nedenle gelişmiş Batı Ülkeleri'nde hü

·kümetlerin toplu sözleşme sisteminin olumsuz sonuçlarından kendile* 

rini kurtarabilmek için, ekonomik politikaları ile uyum sağlamak ve 

bir anlamıyle, toplu sözleşme sistemini.~ı.kontrol altına almak amacıy

le, gelirler poıitikasından yararlanmanın yollarını aradıkları bi

linmektedir (2). Başka bir deyişle, Batı Ülkeleri'nde toplu pözaeı:-

(1) Bu konuda bak. A.Alper TOPÇUOGLU; Endüstri İlişkileri Sistemin
de Devletin Rolü, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi, İzmir,l980, 
(Basılmamış Doçentlik Tezi), s. 126-127. 

(2) 1964 yılında Fransa Başbakanları'ndan Micheal Debre'nin bu konu
daki şu görüşü,oldukça ilgi çekicidir."Çalışma ilişkilerinde gö
rülen dengesizlik,toplu sözleşmeler yoluyla giderilmiş oldu.Fa
kat şimdiki durum için,bir ayarlama gerekmektedir. Gerçekten,bu 
zamana kadar ücretliler ile patronları arasındaki karşıt çıkar
lar,devletin hakemliğini gerektiriyordu.Ancak bundan sonra durum 
değişmiştir. Görünüşte birbirine karşJ. olan iki taraf,kamu çıkar
ları pahasına anlaşabilmektedir.Verimlilikten daha fazla bir üc
ret artışı olmakta veya çalışma süreleri dış rekabetlerle bağda
şamayacak biçimde indirilmektedir. Bunun sonucu devlet, fiyat ar
tışı ile gümrük ~varlarının yükseltilmesi gibi sonuçlara katlan
maktadır. Eğer müdahale edilmezse bu iki özel çıkar grubunun, 
devletin yerine ekonomik ve sosyal kararlar almalarına izin veril-

. miş sayılır. Ulusal çıkar,yani kamu işlerinin iyi yürümesi ve öz
güı:tlüklerin en geniş anlamıyle korunmasJ., bu alanda "Iaisser Fai•·;~ 
re"e izin veremez. Ne olması gerektiğini devlet değerlendirecek- · 
tir,çünkü bunun sonuçlarına tüm ulus katlanmaktadır. A.g.e.,s.123. 
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ğın milli ekonominin bazı temel ihtiyaçlarını da dikkate alarak iş

letmesine yardımcı bir araç olarak kullanılan politikalardan biri 

de, gelirler politikası olmuştur. Bu politika enflasyonu, aşırı iş

sizlik halini ve gelir bölüşümündeki aksaklıkları birarada giderme

yi öngören, bir yöntemler topluluğu olmaktadır (3). 

Özellikle de iktisadi kalkınmanın hızlandırılması çabası için

de oları gelişmekte olan ülkelerde, toplu sözleşme. sisteminin ücret

fiyat yarışına yol açarak, enflasyonist bir gelişmeyi başlatması ve 

bunun sonucu olarak da, kalkınmanın engellenmesi söz konusu olabi

lir (4). Fakat bunlara rağmen de, gelişmekte olan ülkelerin, iktisa~ 

di kalkırımayı hızlandırmaya ağırlık verirken, aynı zamanda adaletli 

bir gelir bölüşümünü gerçekleştirmek zorunda olduklarına da şüphe 

yoktur. Toplumun büyük bir grubunun çıkarı da bunu gerektirmekte ve. 

toplum, bu amaçların birlikte sağlanması konusunda acele etmektedir. 

Belirtilen nedenlerle gelişmiş ülkelerde başlayan gelirler po

litikası uygulamalarına, aynı derecede gelişmekte olan ülkelerde de 

ilgi gösterilmektedir. Afrika ülkeleri, bu konuda örnek olmaktadır. 

Diğer geliçmekte olan ülkelerde, adı gğlirler politikası olmamakla 

birlikte, hükümetlerin çeşitli şekillerde toplu sözleşme sistemine 

müdahalelerde bulundukları görülmektedir. Çünkü günümüzde enflasyon, 

aşırı işsizlik, gelir dağılımındaki bozukluklar ve düşük büyümerJ:. 

hızları, daha çok gelişmekte olan ülkelerin çözmek zorunda olduğu so

runlar olmaktadır. Bu sorunlarla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde 

(3) Toker DERELİ; "Türk Endüstriyel İlişkiler Sisteminin Makro Eko
nomik ve Sosyal Sorunları", Endüstriyel İlişkiler, Türkiye Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendikası Yayını, No. 72, İstanbul 9 1970 
s. 5. 

(~) ZAİM; Türkiye~-~ Ücret ve Gelirler Siyaseti, A.g.e., s. 66-67. 



- 197 -

ekonomik gelişme ve demokratik tercihlerin ön plana geçmesi sonucu, 

toplu sözleşme sisteminin uygulandığı bilinmektedir. Ancak bu uygu

lama, yeni bir başlangıcın verdiği heyecanla birlikte, katı bir ya

pıya bürünmekte ,kendi· -kendini frenleme görevini görememekt,edir. Şüp

he yok ki, birbirleriyle çatışır gözüken bu amaçların, bir arada 

gerçekleştirilmesi de ~olay değildir. Bu güçlüğe rağmen de, gelirler 

politikasının uygulanmağa başlaması, önceki duruma göre yeni çözüm

ler bulunabildiğini göstermektedir. 

Ancak gelişmekte olan ülkelerde, gelirler politikasının fonksi

yonu, batı ülkelerindeki fonksiyonlardan daha farklı olmakta ve bu 

yönüyle gelirler politikası,daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü ge

lirler po~itikası, gelişmekte olan ülkelerde toplu sözleşme sistemi

nin olumsuz sonuçlarının frenlenmesinden daha çok, ülkedeki sosyo

ekonomik dengesizlikler nedeniyle korunması gereken düşük gelirli 

grupların, gelir bölüşümünden daha adil bir pay almasını gerçekleş

tirebilir. Başka bir deyişle, gelişmekte olan ülkelerde, gelirler 

politikasından sadece, yapısal nedenlerle sınırlı bir etki gücü olan 

toplu sözleşme sisteminin olumsuz etkilerinin düzeltilmesinden başka 

amaçlar için yararlanılabilir. Bunlar da, gelir bölüşümünün iyileş

tirilmesi, enflasyonun kontrol altına alınması, istihdam imkanları 

yaratılarak istihdam güvencesinin sağlanması, emek-sermaye barışını 

iyileştirecek ortamın yaratılması, dış ödemeler dengesinin iyileşti

rilmesi gibi konularla ilgilidir. 

Sonraki kısımda, Türkiye ile ilgili değerlemeler yapılırken gö
rüleceği gibi, gelişmekte olan ülkelerde, toplu sözleşme sistemi sı

nırlı bir etki gücüne sahiptir. Oysa gelişmiş ülkelerde enflasyonun 

önemli nedenlerinden biri, toplu sözleşme sistemi olabilmektedir. 

Bu nedenle, gelirler politikası aracılığı ile, genellikle toplu söz

leşme sisteminin olumsuz sonuçlarının kontrol altına alınması amaç-

lanmaktadır" 
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Sonuç olarak belirtmek gerekirse, gelişmekte olan ülkelerde, 

gelirler politikasından farklı yararlar beklenmektedir. Bunun başın

da da1 gelir bölüşü~ün iyileştirilmesi gelmektedir. Bu amaçla da; 

nedeni ve son~cu toplu sözleşme sistemi olmayan enflasyonist geliş

melerin olumsuz etkileri önlenmelidir. Aynı zamandada.hem toplu söz

leşme sisteminin fonksiyonu yerine getirilmeli, hem de ekonomik ge

lişmeye zarar vermeden, toplumun diğer sabit ve düşük gelirli grup

larının korunması sağlanmalıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, gelirler politikasının bu amaçlar 

doğruztusunda işletilmesi halinde, gerek demokratik rejimin yaşatıl

ması ve gerekse toplu sözleşme sisteminin amaçlarının saptırılmadan 

uygulanması mümkün olabilecektir. 

Bu genel değerlemeden sonra, Türkiye'de gelirler politikası uy

gulamasını zorunlu kılan ekonomik ve sosyal sorunların incelenmesi

ne geçebiliriz. Ancak görüleceği gibi, sadece toplu sözleşme siste

minin sonuçlarından hareketle konuya yaklaşılmayacak, çalışmanın 

kapsamı dışına çıkılınaması koşuluyla 1 ekonomik, sosyal ve yapısal 

etkenler yönünden gelirler politikasının değerlendirilmesi yapıla

caktır. 

II. TÜRKİYE'DE GELİRLER POLİTİKASI İHTİYACININ SOSYO-EKONOMİK 

NEDENLERİ 

Önceki iki bölümde, gelirler politikası genel özellikleri 

ile belirtilmeye çalışılmıştı.Bu bölümde de, ülkemizde bir:i.gel±rlel' 

politikasının belirlenmesine ihtiyaç olup olmadığı tartışılacaktır. 

Bu nedenle önce, ülkemizde gelirler politikasını zorunlu kılan sos

yo-ekonomik gelişmeler ya da nedenler belirtilecektir. Bunlar da, 

nüfus yapısı ile ilgili nedenler, sosyo-ekonomik nedenler, hukuki ve 

kültürel nedenler olmak üzere üç grupta toplanacaktır. Belirtilen bu 
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nedenlerin incelenmesinden sonra, bu nedenlerin ülkemizde niçin ge

lirler politikası uygulamasını. zorunlu kıldığı konusuna geçilecek

tir. 

1. NÜFUS YAPISI İLE İLGİLİ NEDENLER 

Çalışmamız yönünden, nüfus yapısı ile ilgili olarak, aşa

ğıdaki konuların önem kazandığı görülmektedir (5). 

A. HIZLI NÜFUS ARTIŞI ve YÜKSEK BAGTMLILIK ORANI 

Genellikle nüfus artış·· hızı ile, iktisadi kalkınma a

rasında kurulan ilişki nedeniyle, nüfus artış hızının özellikle ge

lişmekte olan ülkeler yönünden özel bir önem taşıdığı görülür. Bu

nun için de ekonomik kalkınınayı engellemeyecek ve sosyo-ekonomik 

dengesizliklere yol açmayacak,bir artış oranının gerçekleştirilmesi

nin zorunlu olduğunda birleşilmektedir. 

Ülkemizde nüfus artış hızı 1955 sayımında ~ 2.78, 1960 sayımın

da ~2.85, 1970'de fo 2.52, 1975'de ~ 2.50 ve 1980'de % 2.28 olmuştur. 

Son yıllarda nüfus artış hızında düşme görülmesine rağmen,artışla

rın yine de çok büyük olduğu açıktır. Özellikle son yıllarda kalkın

ma hızının ger-ilediği gözönüne alınırsa, yaklaşık% 2.5 oranındaki 

artış, gerek istihdam yaratılması ve gerekse devletin sosyo-ekonomik 

görevlerine dönük uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanmaması 

yönünden, sorwılar· yaratıcı nitelikte olmaktadır. Özellikle yakla-

Bu konuda bak. DPT? Dördüncü Beş Yıllık Pldn 1979-1983, Ankara, 
1979, s. 24-25, 249-25l.DPT;l980 Programı, Ankara,l980,s.94-95. 
Türkiye Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları Birliği, İktisadi Ra
por 1281,Ankara,l981, s.33-36, Türkiye İşveren Sendikaları Kon- .. 
federasyonu; P..:0-..!1Ya '.da ve Türkiye' de Ekonomik ve Sosyal Durum 1980, 
Ankara, s. 25-26., Mehınet Yılmaz ARIYÖRÜK, "Türkiye' nin İktisadi 
Yönden Nüfus Siyaseti, İktisat ve Çalışma Hayatı, Boğaziçi Ya~~n
iarı,~İkinci Baskı, İstanbul, 1980, s. 108-117. 



- 200 -

şık olarak her yıl 1 milyon civarında artan nüfusun, istihdam, göç, 

şehirleşme ve bunlara bağlı olarak gelir bölüşümü yönünden birçok 

sorunu gündeme getirdiği bilinmektedir. 

Ülkemizde nüfus artış hızının yüksekliği, ölümlerdeki azalma

lardan çok, doğUmların çokluğundan ileri gelmektedir. Gelişmiş ülke

lerdenbir kat daha yüksek olan kaba doğum oranı, 1970-1975 dönemin

de% 3.42 dolayındadır. Bu oranın 1975-1980 döneminde biraz azalarak, 

% 3.22 olacağı tahmin edilmiştir (6). 

Doğurganlık oranının yüksek olması, nüfusumuzu genç bir nüfus 

yapısına sahip kılmakta, bu da bağımlılık oranının büyük olmasına 

yol açmaktadır. 1975-1980 Döneminde gelir elde etme güçleri olmayan 

0-14 yaş grubunun, toplam nüfustaki payının % :8.3 olduğu görülmek

tedir. Buna karşılık 15-64 yaş grubunun, toplam nüfustaki payı 

% 57.20, 65 yaşından büyük olanların payı da% 4 olmaktadır. Aşağı

daki tabloda görüleceği gibi, 1970'den sonra 0-14 yaş grubunun payı 

düşerken, 15-64 yaş grubunun payı artmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda düşme eğilimi göstermesine rağmen 0-14 

yaş grubunun payı, gelişmiş ülkelere göre hala oldukça yüksektir. 

Bu durum bir yönüyle işgücü arzımızı artırması yönünden olumlu bir 

katkı sağlarken, diğer yandan da 14-65 yaş grubu olarak adlandırdı

ğımız faal nüfusun yükünü artırmaktadır. 6 5 yaşından büyükle.rin·".de 

dahil edilmesiyle~ bu iki grubun külfeti 15-65 yaş grubunun üzerine 

yük&efumektedir~ Bağımlılık oranı olarak ortaya çıkan bu orana gpre; 

1980 yılında ülkemizde her 100 kişi, kendisinden başka 74 kişiye de 

bakmak zorunda kalr~ktadır. 1970 yılında bu sayının 86 olması, ül-

(6) DPT; 1980 Pro~r~m~, A.g.e., s. 94. 
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kemizde giderek bağınılılık oranının düştüğünü göstermektedir. 

15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının artması sonu

cu, istihdam edilemeyenlerin sayısının arttığı görülmektedir. :Bu 

gruba istihdam imkanları yaratılmadıkça da, istihdam dışı kalanların 

sayısı büyümektedir.l977 yılında yaklaşık 2 milyon olan işgücü faz

lasının, 1981 yılında 3.1 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.(7). 

İşsiz kalanların ise, tarım kesiminde gizli işsiz, tarım dışında a

çık iş~izliğe ygl açtığı bilinmektedir. 

Aşağıdaki tabloda, belirtilen eğilimler görülmektedir. 

Tablo: 6 1950-1980 Döneminde Türkiye'de Nüfus Artış Hızları, 

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ve Bağımlılık Dranı 

DÖNEMLER 

1960-1955 
1955-1960 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1975 
1975-1980 

Kaynaklar: 

YILLIK NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAGIMLILIK 
ART IŞ DAGILIMI (2) (Yüzde) ORANI(3) 
ORANI% j 'fo 

(1) 0-14 15-64 65 Yaşından 
Büyük 

1 2•78 39.37 57.05 1 3.58 75 ı 

2;.85 41.25 55•22 i 3·53 81 1 

2.46 42.00 54.10 3 .. 90 85 
2.;52 41.80 53.o80 4.40 86 
2.50 40;.10 55•40 4.50 81 
2.28 38.30 57.20 4.00 74 

t 

(1) DIE~ Tüfkiye İstatistik Cep Yıllığı 1980, Ankara,l980, 
s. 12 Tablo: 12. 

(2) 1950-1960 Dönemi için bak. DPT; Kalkınma Planı İkinci 
&e§_!1l~l968-1972,Ankara, 1967, s. 48 Tablo: 25-26. 
1960-1975 Dönemi için bak,DPT;Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı 1979-1983,Ankara,l979,s.25 Tablo: 18. --
1979-1983 Dönemi için bak.DPT; 1980 Programı, Ankara, 
1980 p s. 94. 

(3) 1950-1960 Dönemi için bak. Kalkınma Pl~nı İkinci Beş 
Yıl 1968-1972, A.g.e.,s.48, Tablo:26 Diğer yıllar ta
rafımızdan hesaplanmıştır. 

(7) Bak. Tablo:lo. 
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B. İKTİSADEN FAAL NÜFUSUN YAPISINDAN KAYNAKLANAN 

BAZI DARBOGAZLAR 

a. İşgücü.ne Katılma Oranlarındaki Düş.Uş 

15-64 yaş grupu , olarak belirlediğimiz iktisaden 

faal nüfus yapımızla ilgili bazı özellikler de, sosyo-ekonomik yön

den önemli sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde işgücüne katılma oran

ları giderek düşmektedir ki, bu durum, iktisadert faal olanların yü

künü daha da artırmaktadır. Öncelikle de 15-64 yaş grubunun tamamı, 

iktisadi bakımdan faal değildir. Bu nedenle de iktisaden faal olan

ları belirleyen ırİşgücüne Katılma Oranları",ülkeler yönünden önemli

dir. Çünkü çalışma çağında olup da, çalışmayanlarla, çalışma çağı 

dışında olan 0-14 yaş grubu ile,65'in üstündeki yaş grubundan bazı

ları çalışmak isteyebilirler. Bu nedenle bir ülkede kazanç getirici 

bir iktisadi faaliyet sahasında çalışma arzu ve iktidarında olan in

sanların toplamına,işgücü denmektedir. Bu nedenle bir ülkede emek ar

zını belirleyen kavram işgücü olmaktadır. 

Bir yandan öğrenci sayısindaki hızlı artış, öğrenim süresinin 

uzaması, emekli olanların sayısının artması, çalışma çağındaki nüfus 

artış hızının,işgücündeki artış hızından daha yüksek olması gibi ya

pısal nedenlerle, işgücüne katılma oranları etkilenmektedir. Diğer 

yandan da hastalar ve sakatların, ev kadınlarının, mahpusların ve 

çalışmak istemeyenıerin toplamı, işgücüne katılma oranlarını etkile

mektedir. Belirtilen nedenlerle işgücüne katılma oranları,düşme gös

termektedir. 1968 yılında % 62 olan bu oranın, 1979'da % 61'e düştü

ğü görülmüştür (8). 1981 yılı itibariyle de, 3.6 milyon işgücü faz-

{8) DPT; 1980 Programı, A.g.e, s. 95. 
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lasından 1.4 milyon kadarı işarayan, 1 milyon kadarı işaramayan iş

sizler ve 700 bin kadarı da tarımda gizli işsiz durumunda bulunmak

tadır (9). Sonuç olarak belirtildiğindep işgücüne katılma oranların

daki düşme, iktisaden faal olanların yükünü artırmaktadır. 

b. Bağımlı Çalışanlar Oranının Düşüklüğü 

İktis~den faal nüfus,bilindiği gibi kendi içinde grup

lara ayrılmaktadır. Ücretliler, işverenler, kendi hesabına çalışan

lar ve ücretsiz aile işçileri gibi. Bu g~plardan, ücretsiz aile iş

çileri hariç, diğer gruplar müstakil gelir elde edebilen gruplardır. 

Ücretsiz aile işçilerinin ise, diğerlerinden bağımsız bir gelirleri 

yoktur~ Bu grupların oranının büyüklüğü, ülkelerde gelir bölüşümü 

olayını da olumsuz olarak etkilemektedir. 

Bundan ayrı olarak, bir ülkede ücretlilerin, iktisaden faal nü

fus içindeki oranının küçüklüğü de 9 ekonomik gelişme düzeyini belir

lemesi yönünden önem kazanmaktadır. Genellikle ekonomik gelişme dü

zeyi ile, ücretlilerin iktisaden faal nüfus içindeki oranı arasın

da yakın bir ilişki kurulmaktadır. Bu ilişki gereğince, ücretli ola

rak adlandırdığımız bağımlı çalışanların oranının yüksek olduğu ül

kelerin gelişmiş, buna karşılık bu oranın düşük olduğu ülkelerin ise, 

gelişmekte olan ülkeler olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz yönün~en eğilimler belirlendiğinde, olumsuz sonuçlarla 

karşılaşılmaktadır. Ülkemizde iktisaden faal nüfus içinde ücretlile

rin oranı düşük olurken, ücretsiz aile işçiler.ttrinoranının oldukça 

büyük olduğu görülmektedir. 1977 yılında ücretlilerin oranı ~ 32.3 

{9) Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği, A.g.e., s. 37. 
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olurken, ücretsiz aile işçilerinin oranı ~ 41.0 olmuştur. işverenle

rin oranı % 1.1, ken~i hesaplarına çalışanların oranınin da %25.6 

olduğu görülmektedireAncak bu konuda önemli gelişmeler de olduğu gö

rülmektedir. 1962 yılında işçilerin oranının % 20.4, ücretsiz aile 

işçilerinin oranının ise, % 51.0 olduğu belirtilmelidir. 

Oysa gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, iktisaden faal 

nüfus içinde ücretlilerin oranını~l974'de İsveç'te %91, A.B.D.'de 

%90, F.Almanya'da %78 olduğu görülür. Aynı şekilde ücretsiz çalışan 

aile işçilerinin oranının da, 1973-1974'de A.B.D.'de %0.93, F.Alman

ya'da %5.17, Mısır'da %11.28 olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizle ilgili gelişmeler, aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Gelişmeler (15 ·ve + Yaş Grubu) 
' 

İKTİSADEN ı 1962 1967 .1972 1977 19?2 
foplam 

-FAAL % Toplam] % Toplam % Toplam % Toplam .'fo 
NÜFUS . 

ı 
j 

fı,.ücretlile~ 2.560ı19.4 ~ 3.216 23.3 4.071 28.2 4.953 . 1 32·3 .. 6.141 37·~ 

ı 
~.İşverenleJ:1 134 ı.o 162 1.2 165 1.1' 169 ı.ı 176 1.1 

~-~endi Hesf:;.762 
.. 

28.61 3.779 27.5 3.800 26.3 3.914 25.6 4.016 24.4 
!arına Ça ı-

; 

ş~n1ar i 

4.ücret~iz J 6~717 51.ö 6 .616j48.o 6.411' 44.4 6.278 .41.0 6.148 37·3 
Aile Işgücü i 

~OPLAM ' 1 mo.o 
i : 

13.713 :no.o 13.773 100 .o j14. 447!100.0 ı 15.314 16.481 fOO.O 
ı i 

Not: Ordu - jandarma dahildir. 
Kaynak: Mehmet Y.ARIYÖRÜK; "Türkiye'nin İktisadi Yönden Nüfus 

Siyaseti Stratejisi", İktisat ve Çalışma Hayatı, Boğazi
Çi.:. Yayınları, 1980, İstanbul, s. 117. 
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c. Tarımsal Nitelikli İktisaden Faal Nüfusun Ağırlığı 

İstihdamın sektörler arasındaki nisbi dağılımı, tarım ke

simindeki nisbi değişikliklere rağmen, hAla da tarımsal istihdam yö

nü ağır: basan bir yapı görünümünden kurtulamamıştır. 1980 yılında 

toplam istihdamın, %59.l'i tarım kesiminde bulunmaktadır. Sanayi 

sektörünün payı %17.2, Hizmetler sektörünün de %23.7'dir. 1962'de 

ise bu oranların tarımda %72.1, sanayide %10.2,hizmetler kesiminin 

de %12.7 olduğu görülmüştür. 

Belirlenen eğilimler nedeniyle, tarım kesiminden, sanayi ve 

hizmetler kesimine doğru bir kayma olmaktadır. Ancak tarım dışı k~ 

sime doğru olan bu kayma sonucu, sanayi kesiminde yeterli istihdam 

imkanı yaratılmadığı için, istihdam, hizmetler kesiminde yoğunlaş

maktadır. Hizmetler kesiminde ise; üretim ve istihdam arasında ye

terli ilişki kurulamamakta ve bunun sonucu olarak da,bu kesimde her 

zaman belirli bir insangücü fazlalığı ortaya çıkmaktadır. 

DPT'nca yapılan tahminlere göre, tarım kesiminde 9 milyona ya

kın kişi çalışmakta ve bunların %65'i,gel~neksel tar~m işletmelerin

de ücretsiz aile işçisi olarak istahdam edilmektedir. Bunların dı

şında tarımda toplam çalışanlar içinde,kendi hesabına çalışanların 

payı %29, ücretlilerin payı %5.7 ve işverenlerin payı da %0.3 ola

rak tahmin edilmektedir. Bu durumda ancak %0.3 gibi küçük bir bölüm 

büyük tarım işletmelerine sahip bulunmaktadır. Bu eğilimler de, 

%99.7'lik büyük bölümün topraklarının giderek bölündüğünü ve şehir

lere göç olayını hızlandırdığını açıkça ortaya koymaktadır (10). 

Aşağıdaki tabloda, belirtilen eğilimler görülmektedir. 

(lO) A.g.e., s. 37. 
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Tablo: 8 1962..;,.lg8o.,D.önemi.nde .. Türkiye'de İstihdamın Sektörler 

Arasındaki Nisbi Dağılımı 

i 

1 

ı 

ı 

_ __................, __ 
1 

SEKTÖRLER '1962 1967 1978 1980 

Tarım 77.1 72.2 60.9 59.1 

Sanayi 10.2 12.1 16.5 17.? 

Hizmetler lı2~ 7 15.7 22.6 23.7 

Not: İktisadi faaliyet kolu bilinmeyenler, hizmetler sek
törüne katılmıştır. 

Kaynak: 1962-1967 Dönemi için bak.DPT; Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı 1978-1983, A.g.e., s. 26, 
Tablo: 20. 1978-1980 Dönemi için bak. Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsaları Bir
liği, İktisadi Rapor 1981, Ankara, 1981, s. 38, 
Tablo: 25. 

C. GÖÇLER ve SAGLIKSIZ ŞEHİRLEŞME 

Yukardaki tabloda görüldüğü gibi, zaman içersinde tarım 

kesimindeki iktisaden faal nüfusun oranında»düşme görülmektedir. Bu~ 

nun nedeni, tarım kesimindeki düşük doğurganlık olmayıp, göç olayıdır. 

'l'arl'ln kesiniinin ·i tic i, şehirin, çekici etkisinin,.g<iç ··olay.iJ:ı:t-.. ·yarat•~ 

ğl.- --bilirufiektedir.Ancak ke'.tid:iS".i:ife sanayi kesiminde isti-hdam.-imkaiı.~ sağ

lanar.tıa.yf3,nıbu grubun hizmetlerı.:.::kes.iminde kendine iş yaratmağa çalıştı
ğı da bilinmektedir. 

Ülkemizde 1950-1955 döneminde köyden kentlere doğru yönelen 

göç olayının, 1955-1960 döneminde nisbi olarak:yavaşlatma gösterme~ 

sine karşılık, daha sonra tekrar hızlanmaya başladığı görülmüştür. 

Nitekim 1960-1965 döneminde 880 bin dolayında olan köyden şehre göç 

ed~lerin sayısı, 1970-1975 döneminde 2.8 milyona ulaşmıştır. Böy-
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lece göç olayının şehirleşmeye katkısı 1960'larda %42.6 iken, l970'li 

yıllarda %63.0 dolay~a çıkmıştır (ll). 1950 yılında lO bin kıstası

na göre; nüfusun %81.5 'i köyde; .yaşarken, 1980 • de bu oranın %49.8 • e 

düşmüş olması, 3Q y~l içinde şehirlerdeki yoğunlaşmanın önemini or

taya koymaktadır. 

Köyün iticiliğinin, şehrin çekiciliğinin yarattığı göç olayı 

sağlıksız bir şehirleşmeye yol açtığı gibi, sanayi ve hizmetler sek

törünün kaldıramayacağı bir istihdam yapısını da o~taya çıkarmakta

dır. 

:ç. BüytjyEN İŞSİZLİK ORANI 

Daha önce belirtildiği gibi, ülkemizde nüfus artış hızı 

yüksek ve nüfus yapımız da, genç bir nüfus yapısı görü.nümündedir. 

Başka bir deyişle, aktif nüfus içinde 15-64 yaş grubu büyüktür. Ta

rım ve tarımdışı sektörler arasında nüfusun dağılımı yönünden büyük 

farklılıklar buluıunaktadır. Kalkınma Pl~nlar~nda belirtildiği gibi, 

iktisadi kalkınma, istihdam imkanları yaratamamakta ve bunun sonucu 

olarak da,işsiz kalanlar sayısının büyüdüğü görülmektedir. 

Genellikle de gelişmekte olan ülkeler yönünden, işsizliğin eko

nomik ve sosyal etk~le~i büyük olmaktadır. Zira işsizliğin toplum 

için maliyeti büyüktür. Bilindiği gibi, işgücüı:ıün etkili bir şekil

de kullanılması, kalkınınayı hızlandırırken, iyi kullanılmaması da; 

kalkınmayı engelleyecek ve sosyal bünyeyi önemli ölçüde bozacak so

nuçlar doğurabilmektedir. 

(ll) DPT; Dördüncü Be§ Yıllık Kalkınma Pl~nı 1979-1983, A.g.e., 
s. 24. 

~ i 
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Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 9 ülkemizde işgücü arzı ile ta

lebi arasındaki fark,giderek artmaktadır. 1962 yılında 104 milyon 

olan yurtiçi işgücü fazlasının~ 1981'de 3.1 milyona ulaştığı ortaya 

çıkmakta ve 1962'de ~ll olan işsizlik oranının, 1981'de %17.5 oldu

ğu görülmektedir. 

Tablo: 9 1962-1981 Döneminde Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde, İşgücü 

Arzı ve Talebindeki Gelişmeler 

Tarım Kesiminde Tarım Dışı TOPLAM 

:YILLAR 
Toplam Toplam İşgücü Fazlası Kesimlerde İşgücü Jİşgücü 
İşgücü!' İşgücü (Gizli İşsiz- İşgücü !Fazlası Fazlası 
Arz ı i Talebi ler) Fazlası Oranı% 

i 

1962 13.133 ı 12.643 950 490 1.440 11.0 

1967 13.868 13.238 1:.050 630 1:.680 12.1 

1972 15 !0131 13.917 1~096 900 1.996 13.3 

1977 16.161 14.726 740 1 ... 435 2.175 13.5 

1979 
ı 

16 .soo· 15.256 700 1l.554 2.254 13.4 

1980 17.342 15.310 700 2.0322 2.732 15.8 

l981 17.813 15.397 700 2.416 3.116 17.5 

Kaynak: 1962-1977 Dönemi için bak. DPT; D~rdüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı 1979-1983, A.g.e., s. 26, Tablo:l9. 1979-1981 
Dönemi için bak. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği, A.g.e., s. 36, Tablo: 24. 

Aşağıdaki tabloda da 1981 yılı itibariyle 3 ... 1 milyon işsizin, 

%77.6'sının açık işsiz, %22.5'inin de tarım kesimindeki gizli işsiz

ler olduğu görülmektedir. 2.4 milyon olan açık işsizleriri de~%42'si

nin ~l:<.milyon- iş aramadığı ortaya çıkmaktadır•:_Görüleceği. gibi d.e,; 

tarLm kesimindeki gizli işsizlerin sayısı düşerk~n, tarımdışı kesim

lerdeki açık işaizlerin .. fiay:ı.aı ~tmaktad:ı.r. Anoa.k bu verilerin ger+.~:, 

çek durumu ne oranda yansıttığı şüphelidir. "Öte yandan ölçülmesi ke

sinlikle olanaksız olan" tarım sektöründeki gizli işeizlere ait- · 

~.::. 

i'·, -ı ' .. : ı·.__ •. 
., . ....... 

---· 
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ra.kaiiılar:t.tr;, bir "tahmin~'de.rı: öte· değer .taşımadıkHtr:n ·_ :~ be.l~rtilme.kta-

dir (12). · ~ 

Aşağıdaki tabloda1 tarım ve tarım dışı kesimlerde açık ve gizli 

işsizle~le ilgili gelişmeleri görmek mümkün olmaktadır. 

Tablo: lO 1962-1981 Döneminde:. Tür.kiy:ie:' de Tarım ve Tarım Dışı 

Kesimlerde Açık ve Gizli İşsizlerin Dağılımı 
,,, .. ' 

1 

1962 { 1967 1972 1977 1_9_79 . 1__9_80 1_9_81 

.~ARHif DIŞI KESİr/IDE 
t 

1 

! 

· ..• AÇIK İŞSİZLER 490 i 630 ı1.096 1.435 11.554 2 .03_2 2.416 

a.İş arayanlar 15Ö 1 120 ı 199. 241 852 1.100 1 • ...4.00 i 

b.İş aramayanlar 
[' ı 8_91 1.1_9_4._ .1_02t 932 .1.016 

1 
340 i 510 j .ı 

i' 
3ı5l [ 

c.İş arayanlar VE 34.0 1 54.9 66.0 68.9 ı 74.3 77.6 
aramayanların ı 1 

1 

ı 1 .E"Jranı % / ı 

! 1 1 ı tJJ.TARIM KESİMİ:ı~ 1 

950 ~1050 9001 7401 700 1··. 700 700 a.Gizli işsizler 
; 1 

b.Gizli işsizle-
46,01 

ı 

rin Oranı fo 66() 62.5 ! 34.0' 31.0 25.6 225 
1 

ı 1
c. YURTİÇİ İŞGÜCÜ ' 

·ı 
ı 

1 
1 

ı ! 
1 

FAZLASI 

a.TOPLAM 1.440 ~.680 1.996 2.175 2.254 2.73213.116 

b.YurtiÇi . .. .. ı 

13.3 ı 13.5 :ışgucu 1 ıı.o 12.1 13.4 15.8 17.5 
fazlası oranı% 

Kaynak: 1962-1973 Dönemi için bak. DPT; Dördüncü Beş Y:ı.ll~ 
Kalkınma Planı 1979-1983, A.g.e,, s. 26, Tablo:l9. 
1979-1981 Dönemi için bak. Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, A.g.e., s. 36, 
Tablo: 24. 

..' .·. 

1 

(12) Viural -SAVkŞ; 1'Türk:l.ye'de Kalkınma ve İstihdam" Reşat Kaynar'a 
!r._ma_A?.Jl, İ .İ .T. İ .Akademisi, İstanbul, 1981, s. 168. 
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Belirtildiği gibi ülkemizde son yıllarda, göç hareketine bağ-

lı olarak, tar~m dışı kesimlerdeki işsizler sayısının arttığı orta-

ya çıkmaktadır. 1962 yılında tarım kesimindeki işgücü fazlasının, 

tarım dışı kesimlere göre daha yüksek olmasına karşılık, tabloda gö

rüleceği gibi, 1977 yilından itibaren durum tersine dönrneğe başlamış 

ve 1981 yılında tarım dışı kesimde işgücü fazlası,2.4 milyona ulaş

mıştır. Ancak 700 bin kişilik tarım kesimindeki gizli işsiz şeklin

deki işgücü fazlalığına rağmen, tarımsal mevsimlik işgücü fazlası 

fazlasının 1 1972-1977 döneminin Mart-Mayıs ayları arasında 3.6 milyona, 

başka bir deyişle tarımsal istihdamın %40'ına çiktığı hesaplanmakta

dır (13). 

Tarım kesiminin itici, tarım dışı kesiminoezbedici gücü nedeniy~ 

le, tarım dışı kesimlerde büyüyen bir işsizler ordusu ile karşılaşıl

maktadır. Bu grubun işportacılık, boyacılık gibi verimliliği düşük 

işkollarında kendine iş yarattığı bilinmektedir. Milli gelire katkı

ları önemsiz olan ve marjinal işlerde çalışan bu grubun, son yıllar

da oldukça büyüdüğü ve genellikle hesaplamalara işsiz olarak dahil 

edilmediği anlaşılmaktadır.Ayrıca tarım kesiminde gizli işsiz olarak 

çalışanların, imk~n bulduklarında iş için tarım dışı kesimlere kay

dıkları da gözönüne alındığında, ülkemizde 1981 yılında ~şgücü faz

lasının,%1T•5'in çok üzerinde olduğv .. tahnıin-·edilme.kt·edirl;.;~·-

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizdeki işsizlik 

oranlarının çok büyük boyutlara ulaştığı ortaya çıkmaktadır. 1979 yı

lı itibariyle OECD.Ülkeleri'nde işsizlik oranlarının İngiltere'de 

%7.6, A.B.D.'de %7.5, Avusturalya'da %7.5, Kanada'da %7.4 1 Fransa'da 

(13) DPT; A.g.e., s. 25• ' ;, ~ 
..... ~· -~ '.. . -~ :· .. ·.~~"'-~J..~ ... i"·.:.~ 

,., •"f"'*'' 'ıo-t • ',.,. ~ ... ,~ ..... -, .. 

.. . ·· ... 
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%6.4, A.B.D.'de %5.7, Norveç'te %1.8• İsveç'de %1.9 olarak gerçek

leştiği görülmüştür (14). 

D. NÜFUS YAPISI İLE İLGİLİ EGİLİMLERİN, GELİRLER POLİTİKASI 

YÖNÜNDEN DEGERLENDİRİLMESİ 

Nüfus yapısı i~e ilgili olarak incelenen nedenler, ülkemizde 

öncelikle toplum~ gelir düzeyinin iyileştirilmesi gerektiğini orta

ya çıkarmaktadır. 

Bu .o.e(lenle .Q.e, ietihdanı.:.soru.rau,. nüfus yapısı ile ilgili iyileş-
r; "~~.ı. ıı.""*'~ 

tarmalerin başında gelmektedir. Yaklaşık %2.5 oranındakiıhızı .ve %74 

gibi yüksek bağımıılık oranının da etkisiyle, aktif nüfus üzerinde

ki yük büyümüştür. işgücüne katılma oranında, düşme başlamıştır. Fa

al nüfus içinde ücretlilerin %32 gibi düşük bir oranına karşılık, 

ücretsiz aile işçilerinin oranı %4l'dir. İstihdamın %59.:u hala taltım 

kesiminde yoğunlaşmakta, sanayi kesimindeki istihdam, hizmetler ke

siminin gerisinde kalmaktadır. 

Bunlara bağl1 olarak da, tarım dışı kesimlere göç ile, sa~lık

sız şehirleşme ve hizmet sektöründe düşük verimlilik kaçınılmaz ol

maktadır. Bütün bunların sonucu olarak da, 198l'de %17.5 işsizlik o

ranı ile, 3.1 milyon işsiz ve giderek görülen artış eğilimi, gelir

leri iyileştirici politikaların gündeme getirilmesini zorunlu kılmak

tadır. 

Ülkemizde istihdam sorununun çözümü Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Pl~nı'ndan farklı olarak, İkinçi ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~

ları'nda bağımlı bir hedef olar~ele alınmış ve kalkınmaya öncelik 

verilerek, istihdamın sağlanacağı öngörülmüştür. Görüldüğü gibi bu 

yaklaşım, başarılı olamamıştır. Dördüncü Beş Yıllık Pl~n, açık olma-

(14) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; Dünya'da ve Türki
ye'de Ekonomik_ ve Sosyal Durum 1980, s. 6, Tablo: 3. 
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makla birlikte, biraz daha farkli bir yaklaşımı benimser gözükmekte

dir. Plan'da " •.• teknoloji ve sanayi politikalarıyla uyumlu ~e tu

tarlı bir istihdam politikası geliştirilecektir 11 denmektedir. Bura ... 

dan istihdam politikasının, sanayileŞme ya da başka bir deyişle 

kalkınma po~itikası ile,bağdaştırılacağı sonucunu çıkarmaktayız.Yi

ne ~lan'da "Bu amaçla, istihdam ve ücret politikalarında insangücü

nün yerinde ve verimli biçimde çalıştırılması, insangücünün sektör

ler ve bölgelerarası dağılımdaki dengesizliklerin giderilmesi,önce

likle gözönünde bulundurulacaktır 11 denmektedir. Ayrıca da "Türkiye' 

de istihdam sorununun kentlerde açık işsizlik biçiminde ortaya çık

tığı gözönünde tutularak, yine kentlerde çok acil çözümler bekleyen 

altyapı, imar ve bayındırlık çalışmalarına bu amaçla büyük öncelik 

verilecektir~ denmektedir. Görüleceği gibi açık işsizlik, kalkınma

dan bağımsız bir hedef olarak ele alınmaktadır. Buna karşılık "ta~m

daki gizli işsizli~ sorununun kesin çözümü, IV. l,ı'lan Dönemi.nd.:aşmak

tadır" denmektedir. Yine n:.:ırlık bölgelerde ve kentlerde emek yoğun 

özel kalkınma proje.ıeri ve programlarının gerçekleştirileceği'' be-
.. 

iirtilmektedir (15). 

Dördünci.i Beş Yıllık Kal:kınrrıa Pla.nı'.hın yaklaşımını, istihdam 

sorununun çözümünü bütünüyle,ekonomik kalkınman~n bir sonucu olarak 

gören bir yaklaşım içinde bulm~~aktayız. Bu yaklaşım,istihdam ve üc

ret politikalarını birlikte gündeme getirdiği ve istihdamın artırıl

masına öncelik verdiği için, bizce gelirler politikasının amaçları

na oldukça dönük gözükmektedir. 

Hatırlanacağı gibi, gelirler politikası tam istihdama ulaşmış, 

gelişmiş ekonomilerde. enflasyon ve işsizlik gibi, temel sorunlara 

(15) DPT; A.g.e., s. 275. 



- 213 -

çözüm arama ihtiyacından doğmuştu. Özellikle son yıllarda fiyatlar 

genel seviyesindeki artışlarla birlikte, işsizlik oranlarının da bü

yümesi, kaygıları büyütmüştü. Bilindiği gibi Türkiye gibi gelişmek

te olan ülkelerdeki işsizlik sorunu, yapısal nedenlere bağlı olarak 

ortaya çıktığı ve sorunun çözümü uzun bir dönemi gerektirdiği için, 

gelirler politikasının görevi daha da büyümektedir. Özellikle, iş

sizlik sorununa makro düzeyde çözümler arandığında ve gelir dağılı

mının iyileştirilmesi arzulandığ~nda, gelirler politikası 9Qk:önem

li bir araç olabilmektedir. 

İşsizliğin, gerek ortalama ücretler üzerindeki baskısı, gerek

se gayrisafi milli hasılaya olumsuz etkileri küçümsenememektedir. 

Çünkü ortalama ücretlerde artış sağlandığı durumlarda bile, işsizlik 

oranındaki artışlar, ücret artışlarını etkisiz hale getirebilmekte

dir. Bunun yanında işsizlik oranındaki artışların gayrisafi milli 

hasıladaki artışları aşması halinde, işçi başına düşen gelir, daha 

sonra emek faktörüyl~ ilgili parite oranları belirtilirken görüleea

ği gibi, düşmektedir. Bu nedenle işsi~lik, gerek gayrisafi milli ha

sılanın büyüklüğü,_gerekse işçiler yönünden. bir gelir kaybı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ülkemizde açık ve gizli ya da daha genel 

bir deyişle, verimli olmayan bir istihdam yapısının şekillenmiş ol

ması, gelir dağılımını belirleyen etkenlerle yakından ilğili olmak

tadır. Bu özelliği nedeniyle, gelir dağılımı ile, istihdam arasında 

neden-sonuç ilişkisinden doğan ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu du

rumda da gelir dağılımını iyileştirecek politikaların çözümünün er

telenmesinin, istihdamı olumsuz olarak etkilayeceği ve istihdamın 

çözümüne bağlı ol~rak tse, gelir dağılımının iyileştirileceğinde 

şüphe yoktur (16). 

(16) Taner KARAHASANOGLU; "Türkiye'de Gelir Dağılımı ve İstihdam 
Politikası", l_kttsat ve Çalısma Hayatı, Boğaziçi Yayınları, 
İstanbul, 1980, s. 465. 
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Belirtilen nedenlerle gelirler politikasını, yalnızca gelişmiş 

ülkelerde sendikalaşma hareketinin yol aştığı işsizlik sorununun çö

zümünde, bir araç olarak görmemelidir. Bunun yanında gelişmekte olan 

ülkelerde, yapısal nedenlerle işsiz kalanlara, yeni iş imkanları ya

ratılmasında ve ücret gelirleri başta olmak üzere, bütün gelirler a

rasında kalkınma hedefleri ile ters düşmeyen bir gef.:ir yap:Lsl.'n:ı..n ·ger

çekleştirilmesind!? ,gelirl'er. po li ti.k:Çts:r.. etkin :.bir' ara~ olarak görmek 

yararlı olacaktır. 

2" SOSYO-EKONOMİK NEDENLER 

Ülkemizde gelirler politikası ihtiyacını zorunlu kılan sos

yo-ekonomik nedenler, aynı zamanda gelirler politikasının amaçları 

ile de yakından ilgili olmaktadır. Başka bir deyişle, bu nedenlerle 

ilgili çözümler, gelirler politikasının amaçlarına dönük çözümler

dir. 

Sosyo-ekonomik nedenler olarak, aşağıda belirtilen nedenlerin 

önem kazandığı görülmektedir. 

A. DÜŞÜK GELİŞME DÜZEYİ 

Ülkemiz 1980 başında düşük büyüme., .. hızı, kişi başına dü

şük milli gelir, yüksek ~randa işsizlik, fiyat artışları ve hızlı 

nüfus artışı ve biriken dış borçlar ile,ödemeler dengesi açıklarıy

la karşı,karşıya kalmıştır. Bu özellikleriyle de,gelişmekte olan ül

ke görünümünde olmuştur. Bu sorunlar, ülkemizde gelirler politikası

nin gündeme getirilmesini adeta zorlamaktadır. 

Düşük gelişme düzeyi ile ilgili önemli eğilimltu· olarak, şunlar 

belirtile bilir: 

a. Ülkemizde '·Birinci, İkinci ve Üçüncü Kalkınma Planları Döne

mi'nde gerçekleştirilen ya.klaş::ı:k %7'1ik. büyiirne hızıarına rağmen, 
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1977 yılından so~ra ekonomik faaliyetlerde duraklama ve gerileme ile 

karşılaşılmıştır. Buna bağlı olarak da büJüm.e:~, -~ hızı 1977 yılında 

%4.0, 1978 yılında %3.6 artarken, 1979 yılında %-0.5 ve 1980 yılın

da da %-0.5 oranında gerileme göstermiştir. Görüleceği gibi de 1977 

yılından sonra ülkemizde, ':..biJ8ti.m.e: hızı gerileme gösterrneğe başlamış= 

tır. 

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da, benzer eğilimler gti

rülmektedir. OECD ülkelerinde 1978 yılında %3.9~ gerçekleşen hÜ~

't~""~ hızının, l9ÖO'de %l'e düşmüş olması, gelişmiş ülkelerde de ge

rileme eğilimini ortaya koymaktadır. 

b. 1980 yılında kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla sabit 

üretim amilleri fiyatlarıyle 4260 TL, cari fiyatlarla 94.566 TL'dır. 

Ülkemizde yaklaşık 1200 DolarınciV~da gerçekleşen kişi başına gay

risafi milli hasıl~ya_karşılık, bü miktarların 1980 yılındanil.rtı~ 

ka'dall.-42~ Dolar,F.Alman;ta.'da ll149 Dolar, ~A.B.D. 'de 9598~D-ôla.r~.t Yu

nanistan'da 3445 Dolar,FO:r:t~!di;del930 Dolar olarak gerçekleştiği bi

linmektedir. 

c. Daha önce belirtildiği gibi, 1980'de ülkemizde işsizlik ora

nı %15.8 olurken, gelişmiş ülkelerde bu oran en yüksek olarak %7.6 

ile İngiltere'de ve %1.8 ile Norveç'te ortaya çıkmıştır. 

ç. Fiyat artışları yönünden ise ülkemiz, daha sonra enflasyon

la ilgili gelişmeler belirtilirken de görüleceği gibi, çok büyük 

sıçramalara sahne olmuştur. 1979 yılında toptan eşya fiyatları genel 

indeksindaki artış %81.4, 1980 'de de %94 .. 6 bir artış göstermişt·ir. 

Ancak 24 Ocak Kararların'dan sonra,bir iyileşmenin görüldüğü de mi

linmektedir. Toptan eşya fiyatları genel indeksi 1981 yılı Ocak a

yında %4.6 ve Şubat ayında %2.2 oranlarında artmıştır. Böylece genel 

indeks geçen yılın ilk iki ayında %41.2 aranına karşılık, bu yılın 
ı 

ilk iki ayında %6.8 oranında kalan bir artış göstermişt~r. Ülkemiz-
ı 
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deki bu yüksek fiyat artışlarına karşılık, OECD Uıkelerihde fiyat 

artışlarının ortalama olarak aynı yılda ~12~5, AET Ülkeleri'nde ise 

%11.5 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Bu ülkeler içinde en yüksek 

artış,Türkiye'de olmuştur. Türkiye'yi %57.7 ile. İzlanda izlemiştir. 

En düşük artış da %3.8 ile İsviçre'de gerçekleşmiştir. 

d. Daha önce belirtildiği gibi, ülkemizde yaklaşık %2.5 oranın

daki yıllık nüfus artış hızı ile karşılaşılmaktadır. Ka~kınma hızını 

da aşan, nüfus artış hızının sosyo-ekonomik birçok soruna yol açtı~ı 

bilinmektedir. 

e. 1980 yılında 2.910 milyon Dolarlık ihracata karşılık, 7.416 

milyon Dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle dış tica

ret açığı, 4.506 milyon Dolara ulaşmıştır. Cari işlemler dengesinde 

meydana gelen 2.717 milyon dolarlık açık, 1.908 milyon Dolarlık ser

maye hareketleri ile karşılanmış olup, genel dengede 809 milyon Do

larlık bir açık ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi de ülkemizde gide

rek dış ticaret açığı büyümekte ve ödemeler dengesinin iyileştiril

mesi kaçınılmaz olmaktadır (17). 

Bel~rtilen nedenler gözönüne alındığında,aşağıdaki kısımlarda 

görüleceği gibi,gelirler politikası ile. gelir bölüşümünü sınırla

mayan ve sosyal adalete dayalı ~ir kalkınma sağlanabilir. 

B. GELİR BÖLÜŞÜMÜ ve EMEGİN FAKTÖR PAYI 

Bir ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların 

amacının, gelir bölüşümünün iyileştirilmesine dönük olarak düzenlen

diğinde şüphe yoktur. Bu nedenle günümüzde gelir bölüşümünün iyileş

tirilmesi sorunu, hükümetlerin inceliklerinin başında gelmektedir. 

(17) Bu konuda bak. DİE; Türkiye İstatistik Cep Yıllığı 1980, A.g.e., 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği, A.g.e., Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 
A.g.e., DPT; !280 Programı, A.g.e. OECD; Economic Outlook, 
World Bank, Annual Report 1980. 

-
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Bu sorunun tartışılması, ülkemiz yönünden de önem kazanmaktadır. Baş

ka bir deyişle, ülkemizde sosyo-ekonomik bir neden olarak gelir bö

lüşümü ve bu bölüşümden emek faktörünün aldığı payın incelenmesi, 

gelirler politikasının gerekliliği yönünden oldukça önemli olmakta

dır. 

Daha önce belirtildiği gibi, gelirler politikası gelirleri doğ

rudan etkilerneyi amaçlayan politikalar olmaktadır. Bu nedenle ülke

mizde, öncelikle emek sahiplerinin yeterli bir gelire sahip olup ol

madığının belirlenmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, geçimleri

ni emekleri ile sağlamak durumunda olan ücretli ve maaşlılar ya da 

emek sahipleri, ülkemizde gayrisafi milli hasılanın bölüşümünden ye

terli bir pay alabiliyorlar mı? Biraz daha ayrıntıya girilerek be

lirtilirse; ülkemizde gelirler politikası aracılığıyla, devletin ge

lir bülüşümünü iyileştirmesine gerek var mıdır?. sorusunun tartışıl

ması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bilindiği gibi gelirin üretim faktörleri, başka bir deyişle emek 

ve diğer faktör gelirleri. (mülk gelirleri) arasındaki bölüşümüne, 

fonksiyonel gelir bölüşümü (dağılım) denmektedir. Bu yolla üretim 

faktörlerinin, toplam gelirden aldıkları paylar belirlenmektedir. 

Çalışmamız yönünden ise bizi, emek faktörünün, gayrisafi milli ha

sıladan aldığı pay ilgilendirmektedir. Diğer faktör payları, emek 

faktörünün payını belirlemek yönünden ilgimizi çekmektedir. 

Ülkemizde fonksiyonel gelir bölüşümünü belirlemeye yönelik,ba

zı çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Ancak bunların bazıları, ça

lışmamızın amacına dönüktür. Kapsam itibariyle de,l975 yılı kapsan

maktadır. Diğer çalışmalar,daha sınırlıdır. Önce DPT'nin çalışmala

rının sonuçlarını belirleyelim. 

a. DPT'nin çalışmaları 

Geli_r: bölüşümü ile ilgili çalışmalardan ·ı:liri, DPT 

tarafından 1973 yılı için yapılan "Gelir Dağılımı 1973" 
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Araştırması'dır (18). Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, bu çalışma

nın sonuçlarına göre; ücretlilerin toplam hanehalkı içindeki payla

rı ~37.0 olurken, toplam gelirden aldıkları pay ~31.9 ile daha düşük 

bir oranda gerçekleşmektedir. Aynı şekilde toplam hanehalkının 

%52.3'ünü oluşturan küçük üreticilerin, toplam gelirin ~32.9'unu 

aldığı görülmektedir. Buna karşılık toplam hanehalkı yüzdesinin, an

cak %10.7'sini oluşturan sermaye ve serbest meslek sahiplerinin top

lam gelirdeki payları, %35.2 olmaktadır. Kesimlere göre ortalama ge

lirler karşılaştırıldığında, 81.512 TL ile 11 Sermaye ve Serbest Mes

lek Sahipleri"nin ortalama gelirlerinin, 21.342 TL ile yaklaşık ola

rak "Ücretliler"in gelirinin dört kat ve 15.454 TL ile de nKüçük ü
reticiler"in gelirlerinden ise, beş kat daha yüksek olduğu görülmek

tedir. Bu duTilinda 1973 yılı itibariyle, ücretlilerin orta~ama gelir

lerinin ~74 oranında sermaye ve meslek sahiplerinin altında, %28 

ile küçük üreticilerin gelirinin üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdakı tabloda, sosyal kesimlere göre, belirlenen eğilimler 

görülmektedir. 

Tablo:ll 1973 Yılı İtibariyle, ~:1\tt,rkiye'de Sosyal .'K:esimlere Göreın 

H H lk T 1 1 a.ne a ının v~~ Ge tı:lerin Daihlımı 

SOSYAL KESİMLER Hane.ha~·~ı Hane~~kı Toplam Gelir Toplam Gelir 
Sayısı Yüzdesi (TL) Yüzdesi 

!ücretliler 
ı . 
·2.532.919 37.0 54.056.837.,120 31.9 

Sermaye ve Ser- ı 

~est Meslek Sa i hipleri 730.625 10.7 59.544.811.904 35.2 

~üçük Üreticiler 3.577.284 52.3 55.610.163.200 32.9 
' 

r.roPLAM 6.840.828 1oo.o 1169_. 221.812. 22_4_ ıoo.o 

Not: Mesleği belli olmayanlar toplam içinde yer almamıştır. 
Kaynak: DPT; !elirler Dağılım 1973,Ankara,l976,s.l95,Tablo:VIII-l 

(18) DPT; Gelir_' ._,:~y Dagılımı 1973, Ankara, 1976, s. 194· 



- 219 -

DPT'nin diğer çalışması, yıllık programlarda yer alan gayrisa-

fi ~rtiçi hasılanın bölüşümünün hesaplanması ile ilgili olmaktadır. 

1968-1979 yıllarını kapsayan çalışma, tam anlamı ile fonksiyonel ge

lir bölüşümünü ortaya koymamaktadır. Çalışma, tarım ve tarımdışı ge!'""~ . .

lir bölüşümünü belirlemektedir. Faktör_payları,ancak tarımdışı kesim

ler yönünden hesaplanabilmektedir (19). 

Aşağıda, belirlenen eğilimler görülmektedir. 

Tablo:l2 1968-1979 Döneminde Türkiye'de Tarım Dışı Kesimde Gayri 

Safi Yurtiçi Hasılanın Bölüşümü 
(Yüzde Olara 

T A R I M D I S I TARIM DIŞI 
YILLAR ücret .Maaş \ 

DİGER FAKTÖR 
' GELİRLERİ 1 

Gelirleri GelirlerijToplam ı 
ı 1 
1 

ı 1968 29.08 15.25 ı 44.33 ı 55.67 ! 

] 
1 1 ı 

ı 
1 

i 1970 ı 30.80 i 16.17 46.97 : 53.03 i l ı 

1 
ı T 

1975 28.22 16.12 \ 44.34 55.56 
ı ı ı 

i 

ı 1976 30.16 ı 16.84 47.00 53.00 
1 

: 1977 29.20 18.62 47.82 
1 

52.18 ı 

1978 24.17 14.04 38.21 61.79 

1979 21.20 12.55 1 33-75 66.25 1 

' 
Not: Toplam GSYİH'dan, tarım sektörü geliri çıkarılarak 

tarım dışı gelirin bölüşümü hesaplanmıştır. 
Kaynak: DPT; 1980 Programı, A.g.e., s. 20, Tablo: 21. 

k) 

(19) Çalışmayı fonksiyonel gelir bölüşümü yönünden değerıeyebilmek 
için, Toplam GSYİH'dan, tarım sektörü gelirini çıkardık.Böylece 
tarım dışı GSYİH bulunarak, bun~bölüşümü hesaplanmıştır. 
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Çalışmanı11. sonuçları sadece tarım dışı kesimde gel~>; böl~

nü belirlemektedir. Tabloda görüleceği gibi, 1977 yılından son~ "" 

ücret ve maaş gelir:ı-erinin payı düşerken, diğer faktör gelirlerUıin 
- . 

payları artmaktadır. 1977 yılında %52.18 olan payın, 1978'de %61.79'a, 

1979'r.ılında da %66.25'e çıktığ~ görülmektedir. Bu değişme de,ücret 

ve maaş gelirlerindeki düşmeden ileri gelmektedir. 

Tablo sonuçlar~na göre,l976 y~lında %30~16 olan ücret gelirle

rinin payının,bu yıldan sonra düşrneğe başladığı ve 1979 yılında 

%21.20 olduğu görülmektedir. Bu eğilimiere bağlı olarak,l968 yılın

daki %29.08 olan payın da altına düşüldüğü ortaya çıkmaktadır. Ben

zer eğilim sonucu, maaş gelirleri de 1977'den sonra düşmeye başlamış 

bulunmaktadır. 

Ücret ve maaş gelirlerindeki düşmenin nedeni, enflasyonist et

kilerle ilgilidir. Daha sonra bu konu ayrıntılı bir şekilde tartışı

lacağı için, burada sadece durum tesbiti yapılmakla yetinilmektedir. 

b. Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde,Yurtiçi Faktör Gelirlerinin 

Bölüşümünü Belirleyen Çalışma 

Belirtilen çalışmalardan kapsamlı olanı, Türkiye'de 1960-

1975 döneminde yurtiçi faktör gelirlerinin, emek ve diğer faktör 

gelirleri arasındaki bölüşümünü belirlemektedir (20). Çalışma,ülke

mizde toplu sözleşme dönemi olan 1963 yılı öncesini kapsamaktadır. 

Diğer çalışmaların, genellikle belli bir yılı kapsaması ya da sade-

(20) Bu konuda bak. Taner KARAHASANOGLU; Gelir Dağılımı Yönünden 
Türkiye'de Emek Gelirleri Analizi ve Sendikala§manın Ekonomik 
Etkinliği, E.İ.T.İ.Akademisi, Eskişehir, 1978, (Basılmamış Dok
tora Tezi), s. 381-390. 
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ce toplu sözleşmelerden sonraki dönemi kapsaması,bir eksiklik olmak

tadır (21). 

Çalışmanın sonuçlarına göre~ ülken:üzde tarım ve tarım dışı ke

simlerde yurtiçi faktör gelirinin bölüşümünde emek gelirlerinin pa

yı~1960 yılınd~ %27.35, 1965 yılında 30.20, 1970 yılında 35.56 ol

muş,buna karşılık 1975 yılında bu payın 32.78'e düştüğü görülmüş

tür. Bulunan sonuçlara göre; 1960-1970 dönemindeki artış hızı %9.21, 

1970.,:_1975 dönemindeki düşüş hızı da %3.78 olmuştur (22). 

Aşa~ıdaki tabloda, belirlenen egilimler görülmektedir. 

Tablo:.113 1960-1975 Döneminde Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde YaratJ.lan 
Yurtiçi Fnktör Gelirlerinin~ Emek ve Diğ~r Paktör Gelirleri 
Arasındaki Bölüşümü 

-----r---~- ~r~-~------.,-.-----,--------..-------...,....., 

i 
1 

ı 
iYILLAR 
• 
ı 
ı 

Yurtiçi Ücret ve Diğer ı Ücret ve Maaş Diğer Faktör. 
Faktör I•ıiaaş Ge- Faktör ı Gelirlerinin, Gelirlerinin, 
Geliri lirleri Gelirle- 1 Toplam Yurti- Toplam Yurti 
(Faktör ri 1 çi Faktör Ge-ı çi Faktör Ge-
Fiyatla- ! lirleri.ndeki ılirlerindeki 

! rıyla) ı . 1 Payı Payı 

ı(Mily~n~ __ o_n~n-)~-(!_ffi __ l_y_o_n_T_L_)~!~~~~~~~~~~~-o~~~ 

~1-96_·o---~;-4_o_._3:2~~-+~~~ı_.o_5_o_._a~._2._9_._3_42 __ ._o ___ ~_2_7_._3_s ____ ~ __ 7_2_._6_5 _____ ~ 

1965 i 64.391.0 ı 19.447.7 44.943.3 30.56 69.80 

1970 1122.053.1 44.629.9 77.423.2 )6.78 63.44 

ıi-1-97_5 ___ -+,4-3-4-.-0~ 1 JJ-_2 .130. o 67.22 

Kaynak: Taner KAS.AHAS.ANOGLU, ~gr: .::~: Dağılımı Yönünden_, ___ Türk~' 
de Emek Gelirleri Artalizi ve Sendikalaşma.nıh Ekonomik Et
kinliği9E~!.T.I.Akademisi,Eskişehir,l97S,(BaaılmamıŞ··nolr
tora Tezi) 1 s. 390, Tablo~ 29. 

(21) Çalışmada 1 yöntem olarak Devlet İstatistik Enatitüsühce yapılan 
"Türkiye'nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki Yapısal Değişim ve 
Kuznets Hipotezi"ad.lı çalışmanın yöntemi kullanılmıştır. 1968-
1972 dönemini kapsayan bu çalış.r;:ıanın bulguları ile,belirtilen , 
bulguları benzer yıllar için karşılaştırmak imkanı doğmuştur.Bakt 
Leyla ECEVİ~-Erdoğan ÖZÜTÜN;türkiye'nin Gelir ve İstihdam Dağı
lımındak;LL~.§~_peğişim ve Kuznets Hipotezi ,Devlet İstatistik 
E.n.stitüsü, An.kara 1 1975, s. 64-73. 

(22) Emek gelirlerinin, yurtiÇ:L faktör gelirlerindeki payı, Devlet 
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Ülkemizle ilgili sonuçların diğer ülkelerle karşılaştırılması, 

ülkemizde.y.urtiçi faktör gelirleri içinde, emek gelirleri payının 

düşük olduğunu göstermektedir. Özellikle de gelişmiş ülkelerde,belir

tilen payın çok yüksek olduğu ve A.B.D.'de bu payın: 1973 yılında 

~67.6 olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelere karşılık, gelişmekte 

olan ülkelerde ise, payın düşük olduğu ve Tayland'da 1971 yılında 

~25.6 dlarak gerçekleştiği ortaya ç~kmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda, seçilmiş bazı ülkelerde,_yurtiçi faktör ge

lirlerinde, emek gelirlerinin payı görülmektedir. 

Gelirler politikası yönünden, ülkemizde fonksiyonel gelir bölü

şümünün sonuçlarına göre; 

i. Yurtiçi faktör gelirlerinden, emek gelirlerinin aldığı pay, 

1970'de en yüksek oran olarak ~36.56'dır. Ancak bu pay gelişmiş ül

.kelerle karşılaştırıldığındat yine de çok düşük bir seviyede kalmak

tadır. 

ii·. Sendikalaşmadan önceki dönem olan 1960 dönemi ile, sendika

laşmanın etkilerinin henüz başladığı 1965 döneminde ~27.35 ve ~30.20 

olan emek paylarının, 1970 yılında %36.56'ya çıkması önemli bi~ ge

lişme olurken, 1975 yılında emek paylarının %32.78'e düşmesi kaçı

nılmaz olmuştur. Daha sonra görüleceği gibi, bu dönemdeki yüksek 

enflasyon hızının, böyle bir sonucu doğurması da, bir başka kaçınıl

maz olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(22'nin devamı) İstatistik Enstitüsü'nün belirtilen çalışmasında 
1968 yılı için %32.24, 1969 yılı için %33.21, 1970 yılı için 
~34.81 olurken,bu oran 1971 yılı için %34.36, 1972 yılı için 
%34.37, 1973 yılı için de ~33.37 olarak hesaplanmıştır. Ayrın~ı
lı bilgi için bak. "1977 Baharında Türkiye'de Toplumsal Kal
kınmanın Görfu1ümü ve Gelir Bölüşümü", İ.F.M.C.Araştırma ve Etüd 
Grubu, ~~~is0t Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı 53, Mart 1977, s. 6. 
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Tablo: 14 Seçilmiş Bazı Ülkelerde, Emek Gelirlerinin Yurtiçi Faktör 

Gelirlerindeki Payları 

ÜLKELER 

İsveç 
f A.B.D. 
İngiltere 
Federal Almanya 
Lüksemburg 
Kanada 

'Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
İtalya 
Fransa 
japonya 
İsrail 
Mısır 

Paraguay 
Kolombiya 
TÜRKİYE(x) 

n 

Libya Arap Cum. 
Yunanistan 
Ekvator 
Taylan d 
Uganda 

YILLAR 

1973 
1973 
1973 
1973 
1972 
1973 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1973 
1972 
1973 
1973 
1973 

Emek Gelirlerinin,Yurtiçi 
Faktör Gelirlerindeki Pay 
ları (%) 

67.2 
67.6 
66•9 
60.2 
65.3 
62.2 
59.5 
59.2 
59.0 
58.1 
56.5 
55.;8 
54.0 
43.2 
39.4 
37.6 
36.5 
32.7 
35.9 
34.2 
30.6 
25.6 
22.8 

Not: ILO'nun belirtilen yayınında 1 Türkiye ile ilgili veriler 
yoktur. 

Kaynak: Türkiye dışındaki veriler, ILO'nun Year Book of Labour 
Statistics 1975, Geneva 1 s. 733-738'deki verilerden 
hareketle hesaplanmıştır. Türkiye için bak. KARAHASAN
OGLU; A.g.e., s. 387. 

Birinci sonuca bağlı mlarak, yurtiçi faktör gelirlerinde emek 

gelirlerinin payının düşük olmasının nedeni, ülkemizdeki yapısal 

ve yapısal olmayan faktörlerle ilgili olmaktadır. Yapısal faktörler-
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den en önemlisi daha önce görüldüğü gibi, iktisaden faal nüfus için

deki ücretliler ve maaşlılar sayısının, ya da bağımlı olarak çalı

şanlar sayısının büyüklüğü ya da küçüklüğü olurken, yapısal olmayan 

faktörler içinde de, ortalama ücret ve maaşların büyüklükleri önem

li olmaktadır. Özellikle ülkemizde iktisaden faal nüfus içinde üc

retlilerin ve maaşlıların sayısının düşüklüğü, oranın~-·. düşmesinde 

etkili olmaktadır. 

Bu nedenle, daha gerçekçi sonuçlara varabilmek için, ücretli 

ve maaşlılar sayısını.:dikkate alan, parite oranlarından yararlanıl

maktadır. Parite oranları ile, sosyal grupların nisbi durumları hak

kında bilgi sahibi olunmakta ve özellikle parite oranının, birin 

üzerinde olması önem kazanmaktadır. Çünkü parite oranının birin üze

rinde olması? incelenen grubun ortalama gelirinin, o ülkedeki ikti

saden faal nüfusun,ortalama gelirinden daha yüksek olduğunu belir

lemektedir (23). 1960-1975 denemi itibariyle, tarım ve tarım dışı 

kesimlerde, emek gelirlerinin parite oranları; 1960 yılında 0.760, 

1965 yılında 0.790, 1970 yılında 0.770 ve 1975 yılında da 0.681 

olarak hesaplanmıştır (24). 

Belirtilen eğilimler,aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

(23) Emek faktörü için parite oranı, şu şekilde formüle edilmektedir. 
Emek Geliri _Emek Gelirleri Ücretli~ ve Ma:aşlılar Sayıs:ı. 
Pari te Oranı- Yurtiçi Faktör İktisaden Faal Nüflıs 

Geliri 
Burada,iktisaden faal nüfus yönünden bir düzeltme yapılmakta
dır. Bun~nedeni, bilindiği gibi iktisaden faal nüfus içinde, 
ücretsiz aile işçileri de bulunmaktadır. Bunların bir gelir el
de etmeleri genellikle söz konusu değildir. 1975 yılında ikti
saden faal nüfusun %44.42'sini oluşturan bu grubun,müstakil bir 
geliri olmadığı varsayıldığından,ücret ve maaş geliri elde eden 
ücret ve maaşlılarla,yine aynı şekilde çeşitli faktör gelirleri 
elde eden gelir sahibi iktisaden faal nüfusun karşılaştırılması 
anlamlı olacaktır. 

(24) Bu konuda bak.KARAHASANOGLUi A.g.e., s. 423, Tablo: 39. 
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Tablo:15 1960-1975 Döneminde Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde, 

Gelir Sahibi İktisaden Faal Nüfus Yönünden Emek Ge-

lirleri Parite Oranları 
.. : ... ) 

Emek Gelirlerinin, Ücret~ ve Maaşlılar Gelir Sahibi İkti-
Yurtiçi Faktör Ge- Sayısinın,Gelir Sahi- saden Faal Nüfus 
lirlerindeki Payı bi İktisaden Faal Nü- Yönünden,Emek Ge-

~ILLAR % fus İçindeki Oranı lirleri Parite Ora~. 

1960 27•35 35.98 0.760 
1965 30•20 38.19 0.790 
1970 36•56 47.47 0.770 
1975 32.78 48.11 0.681 

Kaynak: KARAHASANOGLU; A.g.e., s. 423, Tablo: 39. 

Görüleceği gibi, 1960-1975 döneminde emek gelirleri paritesi, 

bütün yıllarda birin altındadır. Başka bir deyişle, ücretli ve maaş

lıların ortalama gelirleri, gelir sahibi iktisaden faal nüfusun or

talama gelirinden daha düşük olmaktadır. Bununla birlikte, emek ge

lirleri parite oranı, 1970'den sonra düşrneğe başlamış ve 1975'de 

0.681 oranı ile, 1960•lardaki 0.760 oranının altına düşmüştür. Bunun 

sonucu olarak da,ücretli ve maaşlıların durumlarının, giderek daha 

da kötüleştiği söylerunektedir. 

Aşağıdaki tabloda, diğer ülkelerde tarım ve tarım dışı kesimler= 

de,gelir sahibi iktisaden faal nüfus yönünden, emek gelirleri parite 

oranları görülmektedir. 

Ülkemizde 1960-1975 döneminde emek gelirleri parite oranlarının, 

birin altında olması olayını; başka bir deyişle ücretli ve maaşlıla

rın ortalama gelirlerinin, gelir sahibi iktisaden faal nüfusun or

talama gelirle~inden daha düşük olmasını, bir başka yönden de değer

lendirebiliri0. 
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Tabloi16 Seçilmiş :BazJ. Ülkelerde, Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde, 

Gelir Sahibi İktisaden Faal Nüfus Yönünden Fonksiyonel 

Gelir Bölüşümü ve Emek Gelirleri Paritesi 

Yurtiçi Faktör Ge- Gelir Sahibi İk- Gelir Sahibi İk-
lirlerinde,Emek tisaden Faal Nü- tisaden Faal Nüfu~ 
Gelirlerinin Payı fus İçinde,üc- Yönünden,Emek Ge-

retliler ve Ma- lirleri Paritesi 

l ÜLKELER 
aşlıların Oranı 

·fo % 

A.B.D. 67 •. 6 (1973) 86.50 (1974) 0.781 
İtalya 58•1 (1973) 74.54 (1975) 0.779 
Lüksemburg 65.3 (1972) 84.85 (1970) 0.769 
İngiltere 66.9 (1973) 87.48 (1971) 0.764 
Finlandiya 59•0 (1973) 77.99 (1973) 0.762 
İsrail 54•0 (1973) 73.55 (1974) 0.734 
İsveç 67.•2 (1973) 92.43 (1974} 0.727 
japonya 55•8 (1973) 77•73 (1974) 0.717 
Belçika 59•5 (1973) 83.60 (1974) 0.711 
Fransa 56•5 (1973) 79.53 (1974) 0.710 
Kanada 62•2 (1973) 88;.50 (1975) 0.702 
Danimarka 59•2 (1972) 86•44 (1974) 0.684 
TÜR~İYE 32•78 (1975) 48.11 (1975) Oe681 

" 36•56 (1970) 47.77 (1970) 0•770 
" 30•20 (1965) 38.19 (1965) 0.790 
" 27•35 (1960) 35.98 (1960) 0•760 

Mısır 43•2 (1971) 64.70 (1966) 0.667 
· P .Alma.tıya 60~2 (1973) 90.51 (1974) o.665 
Libya Arap Cu rn35 • 9 (1973) 54.12 (1964) 0.663 
Yunanistan .34•2 (1972) 51.86 (1971) O.t659 

. Kolombiya 37.6 (1973) 62.38 (1964) 0.602 

Not: ILC'nun belirtilen yayınında, Türkiye ile ilgili veriler 
yoktur. 

Kaynak: Türkiye dışındaki veriler, ILC'nun A.g.e.'deki veri
lerden hareketle heaaplanml.ştır. Türkiye için bak. 
KARAHASANOGLU; A.g.e., a. 443, Tablo: 46. 

Bunu da, belirtilen dönemde ücretteki gelişmelerle, kişi başı

na gayrisafi milli hasıladak~ gelişmeleri karşılaştırarak, yapmak 
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mümkün olmaktadır. Burada kullanılan ücret verileri,Sosyal Sigorta

lar Kurumu'nun ücret verileridir. Daha sonra belirtileceği gibi, 

SSK' na bildir.ilen 1 Üot-etlerı pr±miiL asas ücretleri teşkil etmektedir. 

Bu ücretler, yap~lan bütün ödemeleri kapsamadığı için, daha düşük 

olarak gerçekleşmekte ve gerçek durumu yansıtmamaktadır. Ancak biz, 

SSK ücretlerini miktar olarak değil, sadece dönem boyunca gösterdi

ği yüzde değişikliklerini belirlemek amac~yla kullandığımızdan, ö

nemli bir eksiklikle karşılaşılmayacağını tahmin etmekteyiz (25). 

Bu amaçla düzenlenen tablo aşağıdadır. 

Tabloda, 1960-1979 döneminde kişi başına G.s.M.H.İndeksi 

6103.6'ya ulaşırken, SSK ücret indeksi'nin ise; 2954.7'ye çıktığı 

görülmektedir. Aradaki indeks farkı 3148.9'dur. Bu da göstermekte

dir ki, ücretler, k~şi başına gayrisafi milli hasıladaki artışların 

gerisinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak da; incelenen dönemde ge

lir bölüşümünde işçilerin nisbi durumlarının iyileşemediği, aksine 

ktitüleştiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tablonun son kısmında da gö

rüldüğü gibi, l97l'den sonraki bütün yıllarda SSK ücretleri; kişi 

başına G.S.M.H.'nın altında kalmış bulunmaktadır. Bu oranın 1980'de 

%48.4 olduğu ortaya çıkmaktadır. 197l'den önceki bazı yıllarda ise, 

-1970,1969,1965,1964,1962 ve 1961 de~ durumun tersine olduğu ve üc

retlerdeki artışları~ kişi başına G.S.M.H.'daki artışların üzerinde 

olduğu görülmektedir. 

(25) Bundan sonraki kısJ.mda1 ücretlerle ilgili geniş bilgi verilecek 
ve Türkiye'de ücret serileri yönünden karşılaşılan darboğazlar 
belirlenecektir. 
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Tablo:l7 1960~1979 Döneminde Kişi Başına G.S.M.H.'da ve Sosyal 

Sigortalı İşçilerin Ücretlerindeki Gelişmeler 

ı ~-. 
Cari Faktör Fiyatlarıyla 

G.S.M.H. (I) 

SSK Ortalama Parasal 

Ücretler (II) 
ı 

Toplam Olarak Kişi Başına Artış Ortalama jArt~ş II/I 
Farkı (Milyon TL) i (TL) İndeksi Günlük İndaksi 

ı 1 Parasal (II) 
. ticretler 1 

YILLAt (1) (2) (3) (4) (5) ı 

1960! 42.618,7 
19611 45.oll7.;8 
19621 52•450•7 
1963 60.843•6 
196411 64.684.;2 
1965 69.204•7 
1966! 82.900•0 

1 100.0 1 
107.8 ı 
114.0 
123 .. 9 ı 

134.91
1 

149.7 

(6) 

igi:~ 1 

ı 1967 90.908 .o 
ı 1968 101.205•4 
ı 1969 112.135•3 
ı 

1549 
1599 
1733 
1969 
2065 
2162 
2491 
2773 
3013 
3256 
3776 
4789 
5795 
7354 
9917 

ıoo.o 

103.;2 
111.9 
127·1 
133•3 
139.6 
160.;8 
179•0 
194•5 
210.2 
243.8 
309a.2 
374.1 
474•8 
640.;2 
782.2 
954.9 

14.45 
15.59 
16.48 
17.91 
19~50 
21.64 
23.42 
25.84 
28.27 
32.13 
35.32 
39.32 
43.88 
54.41 
68.26 
85.55 

162.0 ı 
178.8 
195.6 1 

222.3 1 
244.4 1 
272 .ı 1 

303.6 1 

376.5 f 

472•3 ı 
592•0 
797.9 

97.5 ı 
101.2 ı 
101.2 r 
ıoo. 7 1 

99.8 ; 
100.6 
105.8 
100.2 ı 1970j 133-403•9 

19711 173.434•9 
1972. 215.214.;0 
1973 279.989•4 
1974 387.123•7 
1975 484.980!1 
1976 605.7.39•4 
1977 803.385~0 
1978 ı.l!203•954•9 
1979 g~084.982~8 
1980 f+. 242 o 520.0 

12.117 
14.792 
19.176 
28.089 
47.547 
94.566 

1237.9 
1813.3 
3069•5 
6103.6 

115.30 
146.53 
20'7.93 
294.31 
426.96 

1014.0 
1438.9 
2036.7 
2954.7 

88.0 ı 
81.1 
79•3 
73•8 
75-7 
83.5 
81.o9 
79.3 
66.3 
48.4 

Kaynak:(l) 1960-1961 Dönemi için.bak.DIE; Türkiye Milli Geliri 
ve Harcamaları,Ankara,l973,s.34-35,Tablo:8. 1962-1977 
Dönemi için bak.DPT; 1978 Proğramı,Ankara,l978,s.40, 
Tablo:5. 1977-1980 için bak.İktisadi Rapor 1~81; 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birligi,Ankara, 1981, s. ll, Tablo: 4. 

(2) 1960-1961 Dönemi için bak.DIE;Tü~kiye Milli Geliri ve 
Harcamaları, A.g.e.,s.l43,Tablo:45. 1962-1966 Dönemi 
için bak.DIE;İstatistik Yıllığı 1971,Ankara,l972, 
s.416,Tablo:397.1967-1968 Dönemi için bak.DIE;İstatis
tik Yıllığı 1975,Ankara,1976,s.375,Tablo:406.1969-1973 
Dönemi için bak.DIE;İstasitik Yıllığı 1977,Ankara.,19781 
s·.364,Tablo:390.1974-1980 Dönemi için bak.Türkiye ~i
caret. Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liAi,A.g.e., s.14, ~ablo: 7. 

(4) SSK İstatistik Yıllıkları 
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c. Gelir Bölüşümü İle .. ılgili Sonuçların .Gelirle.t:ı Politikası 

Y~nünden De~erlendirilmeei 

Görülecegi gibi belirtilen çalışmaların sonuçları,ülkemizde 

gelir bölüşümünde:::. emeğin fakte>r payının düşük olduğunu ortaya koy

maktadır. Gelişmiş ülkelerde bu payın yaklaşık %60 olmasına karşılık, 

ülkemizde yaklaşık olarak bu payın %35 çivarında gerçekleştiği gö

rülmektedir. 

Ayrıca, 1975'le.t'e ka.dar~artan emek paylarının, bu yıldan sonra 

düşme göstermesi de bir başka yönden önem kazanmaktadır. 

Enflasyonist etkilere bağladı~ımız bu gelişme, ülkemizde sendi-

kalaşma hareketinin etkin~n olmadığını göstermesi yönünden 

dikkati çekmektedir. Başka bir deyişle. sendikalaşma hareketi, ülke

mizde enflasyonist etkiler incelenirken de görüleceği gibi, ücretli

lerin gelir bölüşümUndeki paylarını, 1975 yılından sonra iyileştire

mediği gibi, muhafaza da edememiştir. 

Daha önce belirtildiği gibi, gelişmekte olan ülkelerde gelir

ler politikasınııgelişmiş Batı Ülkeleri'nde olduğu gibi,emek gelir

lerinin kontrol altına alınmasının aksine, gelir bölüşümünde emek 

gelirlerinin payının itileştirilmesini amaç edindiği için savunmak 

gerekmektedir. 

c. ÜCRET ARTIŞLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

Ülkemizde ücret art~şları ile ilgili gelişmeleri belirle

meden önce, ğu gelişmelerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesinde kar

şılaşılan güçlükler ve. darboğazların bilinmesi yararlı olacaktır. 

Çünkü ge~çekçi tesbitlere ulaşabilmek için, bu durum kaçınılmaz ol

maktadır. 
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a. Ücretlerin :Selirlerun.esi Yönünden Karşılaşılan Güçlükler 

Daha önce görüldüğü gibi, gelirler politikasının ekonomik 

amaçlarından biri, düşük ücretli işçilerin nisbi'durumlarının iyi

leştirilerek, ekonomtde sat1.nalma gücünün yaratılması ve tasarru;tı~~ 
.· :·ı·.··· 

ların artırılmasıdır. Di~eri de, bir ücret enflasyonuna yol açılma-

ması için, ücretlerin kontrol altına alınmasıdır. 

Türkiye yönünden soruna bakıldığında, konunun iki aşamada ince

lenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Bunun için önce, bu kısımda 

ücret artışları yönünden ilgili gelişmeler inçelenecektir. Bundan 

sonraki kısımda da, ücret artışları ve enflasyonist ilişkiler tartı

şılacaktJ.r. 

Ülkemizde, ücretlerle ilgili veri kaynaklarının yeterli kapsam

da, güvenilir ve eğilimleri belirleyebilecek nitelikte olmaması nede

niyle, bu konuda daha başlang1.çta darboğaz la:' karşılaşıldığı görül

mektedir. Bununsonucu olarak da, işçilerin refah düzeyinin tesbiti, 

işçilik maliyetlerinin, toplam maliyetler içindeki payının belirlen

mesi ve ücret artışlarının enflasyonist etkilerinin olup olmadığı , 
gibi konularda bir çıkmaz içinde olunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ne-

denle, belirlenmesi gereken ekonomik ve sosyal politikalar yönünden 

güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Bu konuda, şu tesbitler önemli olmaktadır: / 

t. tllkemizde Uoretlerle ilgili olarak başvurulan veri kaynağı, 

genellikle Sosyal Sigorta.l.ar Kur.wnu. İ.sta.tieitikl.e.t.idi.'c. Ancak SSK İa

tatistikleri'nde prime esas alınan mahrahlara; ayn1 menfaatlar, ka

nuni ikra.miyeler, doğwn ölüm ya.rdlJil.lar:ı., çocuk zaınla.r:ı.,. eğitim yar

dımlarJ., izin harçlığı, prime esas alınan tavanın üzerindeki ücret

ler,kıdem ve ihbar tasminatları gibi ödemeler ;ıe, işverenlerin, iş

çiler için ödediAi işveren eigorta hissesi yer almamaktad1r. Diter 
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nedenlerle birlikte (26), SSK İstatistikleri'ndeki ortalama ücret

ler, fiili ortalama ücretlerin altında kalmaktadır (27). 

Ayrıca SSK İstatistikleri'nde, yıllık ortalama çalışılan gün sa

yıları yer almamaktadır. Bu nedenle; sadece ortalama ücretlerin bi

linmesi, yıllık ortalama toplam gelirin bilinmemesi nedeniyle, işçi

lerin refah düzeylerinin belirlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Bunun yanında SSK İstatistikleri'nin bize verdiği bilgiler,brüt 

ücretleri belirtmektedir. Oysa işçilerin refah düzeylerini belirle

yen ücret, net ücret olmaktadır. Satınalma gücünün artıp, artmadı

ğının ve ·gelir bölüşümlin iyileşip, iyileşmediğin belirlenmak isten

diği zamanlarda, net ücretlerin bilinmesi gerekir. Özellikle net üc

retlerdeki artışların, brüt ücretlerdeki artışlardan daha aşağıda 

olduğu dönemlerde,geçinme indekslerine brüt ücretlerin alınması ne

deniyle, gerçek durumun çarpıtılması ile karşılaşılmaktadır. SSK 

İstatistikleri'ndeki brüt ücretlerin;l960'da ~7.45'nin, 1970'de 

%19.7 ve 1978 yılında da %39'unun kesinti olarak alınmasıyle, bu o

ranlarda düşürüldüğü görülmüştür. Bu kesintileri de,_vergiler, SSK 

primi, sendika aidati ve para cezası oluşturmaktadır. 

ii. SSK İsta.tistikleri kadar kapsanılı olmamakla birlikte, ücrat

lerin belirlenmesinde başvurulan diğer kaynak, DİE tarafından ger-

(26) Diğer nedenler olarak da, şunlar söylenebilir:Sigorta kapsamının 
devamlı genişlemesi sonucu, az sayıda ve düşük ücretli işçi ça
lıştıran iş~erlerinin kapsanması ile~ücret ortalamaları düşmek

te ve bu durum,ücret artış trendini olduğundan düşük göstermekte
dir. Yine SSK İstatistikleri' nde,~prime esas olan ücretler, çalışıl
mayan günler için üdenen ücretleri de kapsamaktadır.Sonunda bu 
ücretlerin toplamı,tatil ve diğer nedenlerle çalışılmayan günler 
toplamına bölünerek,ortalamaücretler bulunmaktadır.Sonuç olarak 
da,ortalama ücretler olduğundan düşük çıkmaktadır. 

(27} Bir çalışmada;gerçek ortalama ücretlerle,SSK ücretleri arasındaki 
farkın,l979 yılı itibariyle %77.6 olduğu 'belirtilmektedir.Bak. 
Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu;l~79::İegücü Mali.ye
ti ve Çalışma istatistikleri, Ankara, s. 19. 

o 
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çekleştirilen "Yıllık İmalat Sanayi Anke:bleri 11 dir. Ülkemizde lO ve 

daha yukarı işçi çalıştıran bütün sanayi işletmelerinde uygulanan 

anketlerle, işçilere yapılan bütün ödemeler kapsandığı için, sonuç

ların daha gerçekçi olduğu kabullenilmekt~d~~ (28). 

Dt. Bir başka sorun da, geçinme indekaleri yönünden ortaya çık

maktadır. Parasal ücretlerin, gerçek ücretlere çevrilmesi sırasında 

kullanılan geçinme indekslerinin, tüketici fiyatlarındaki değişmele

ri aynen aksettirmekte bazen yeteraiz kaldığı görülmektedir. Ayrıoa 

da Türkiye düzeyi~de temsil kabiliyeti olabilen, henüz bir geçinme 

indeksimiz yoktur. Geçinme indekslerimiz belirli şehirler için yapıl

makta olduğundan, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde, zorunlu o

larak bu şehirlerden birinin indeksinin alınması kaçınılmaz olmakta

dır. Bunun da ne derece gerçekçi olabilece~i,şUphesiz ki tartışma ko

nusudur. 

b. Ücret Artışları İle İlgili Gelişmeler 

Ülkemizde ücret hadlerindaki ve tüketici fiyat indeksindaki 

gelişmeler~,l958-l979 gibi uzun bir dönem için görebilmek amacıyle, 

aşağıdaki tablo dÜZenlenmiştir. Önce genel bir değerleme yapılacak, 

daha sonra da toplu sözleşme uygulamamız~n etkilerini belirleyebil~ 
-

ınek için, dönemler itibariyleüore.tl.srdeki. g.elr_i.şrır:eler heJi.d.rlenecektir. 

Tabloda görüleceği gibi, 1958-1979 döneminin sonunda, Sosyal Si~ 

gorta Ücretleri indeksi 2700.0, İmalat Sanayi Ücretleri tndeksi 4562.6; 

(28} Anketlerde "Maaş, ücret, gü.ndelik v.b. sosyal sigorta ve emek
liliğe işverenin iştiraki v~ benzer ödemeler hariç olmak üzere 
gelir vergisi 1 emeklilik,sosyal sigorta v.b.keaeneklerden önce 
bordrolarda brüt olarak görülen ödemelerdir. Ödenen fazla mesai, 
ikraıniye,.prim ,tazm.inat ve a.yn1 yandJ.mlar bu rakama d.ahildil""lte
nilmek~r .. 13ak:.Dİi4 'lıll~k imalat Anket Sonucla,r_ı... , Ankara, 
19741 s. VII. 
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İstanbul Tüketici Fiyatları indeksi de 2237'ye ulaşmıştır. Bu durumda 

belirlenen serilere göre,21 yıllık döne~~ şeyle olmaktadır: 

~. Sosyal Sigorta kapsamındaki işçilerin, zincirleme pa~asal üc

retlerinde ortalama günlük artış %17.48 olmuştur. İstanbul Tüketici 

Fiyatları İndeksinde ortalama yıllık artış ise, %16.32 olarak ger

çekleşmiştir. Buna göre incelenen dönemde, sigortalı işçilerin ger

çek satınalma gücünün ortalama %1.16 or$nında artı~ı söylenebilmekte

dir. 

~. imalat sanayindaki işçilerin zincirleme günlük parasal ücret

lerindeki ortalama artış ise, %2~.3 olmuştur. İstanbul Tüketici Fi

yatları indeksi'nd~ ortalama yıllık artışın %16.32 olarak,gerçek iş

çi ücretlerinin %4.5~ olarak artığı ve bu oranda bir satınalma gücü

nün sağlandığı ortaya çıkmaktadır. 

İki verinin sonuçları, görüldüğü gibi farklı olmaktadır. İncele

nen dönemde SSK Parasal Ücret İndaksi'nin 2700.0 olmasına karşılık, 

İmalat Sanayi Parasal ücret İndaksi 4562.6 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu durumda SSK Parasal Ücret İndekei, %68.9 oranında İmalat Sanayi 
' . 

Parasal ticret indeksi'nin altında kalmaktadır (29). Bu sonuç, daha 

önce de belirttiğimiz gibi, SSK istatistikleri, işçilere yapılan bü

tün ödemeleri kapsamadığı için~ürkiye'deki ortalama ücret hadlerini 

temsil etmemektedir. Bu nedenle imalat Sanayi Ücretlerinin esas alın~. 

ması halinde, daha gerçekçi bir de~erleme imkanına kavuşulabilecektir. 

Ancak burada da ortaya bir başka sorun çıkmaktadır. 9 da, İmalat Sa

nayi Anketleri'nin, bütün ~alışanları kapsamaması va.SSK İstatistik-

(29) Dönem sonunda -1979 yılı itibariyle- SSK Ortalama Günlük Ücreti 
294.3~ olurken, imalat Sanayiinde Ortalama Günlük ücret 485.0~ 
olarak gerçekleşmiştir. Aradaki farklılığın %64.7 oldu~u görül
mektedir. 
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Tablo: 18 1958-1979 Döneminde, Sosyal Sigortalar ve İmalat Sanayi treretleri İle,Is1anbul Tüketici Fiyatları İnd•k
si1nde Gelişmeler 

SOSYAL SIGORTALAR ÜCRETLERİ _(l) IMALAT SAHA Yİ ÜCRE'l'LERİ ( 2 --r- İSTANBUL TüKETicr 1 

Günlük Ortalama ı Ciünlük. Ortalama ı trünl ük Ortalama Günlük Ortalama FIYA'I'LARI İNDI!ı"'KSİ ( 3) 
Parasal Ücretler Gerçek treret Parasal Ücretler Gerçek Ücret 

Ücret ! ~incirleme jüoretj Zincirleme Ücret ~inoirleme Ücreti j~inoir1Qme 

y~ li. Indeks Ar- ! TL İndeks .Ar- l'L Indeks Ar- ı 'tL 1 .Indoks Ar-
~nde k s tış Oranı% ' İndwks tış Oranı% İndeks tış Oranı% İndekG tış Oranı% 

1 i 

1958 ı 10.901 100.0 1 - 10.90 ıoo.o - 10.63 100.0 - 10.63,100.0 -
1959 13. 28 121.8 ı 21.8 10-54 96.7 -3-3 14.20 133.6 33.6 11.26 105.9 5·9 
1960 14·45 132·5 ı 8.8 10.86 99.6 3.0 15.67 147 ·4 10.3 10.78 110.8 4.6 
1961 15.59 143.0 7·9 11.29 103.6 4·0 16.07 151.1 2.5 11.64 109.5 -1.7 
1962 16.48 151.0 5·6 11.52 105.7 2.0 17.13 161.1 6.6 11.97 112.6 2.8 
1~63 17-91 164-3 8.8 11.?0 107.3 1.5 1~.03 169.6 ' 5.2 11.78 110.8 -1.6 
1964 19.50 179·0 8.9 12.42 113.9 6.1 20.50 192.8 13.7 13.05 122.8 10.8 
1965 21.64 198.5 10.9 13.20 121.1 6-3 22.93 215-7 11.8 13.98 131.5 7-1 
1966 23.42 214·9 8.2 13.23 121.4 1.4 25-57 240-5 ıı.s ı 14-45 135·9 3·4 
1967 25.84 237 .o 10.) 12.73 116.8 -3.8 28.57 268.8 11.7 ! 14.07 132.4 10.3 
1968 28. 27' 259-3 9·4 13.15 120.6 3-3 31.03 291·9 8.6 ı 14.43 135· 7 2.6 

f 

1969 32.13,294-8 . 13.7 14· 28 1 131. o 8.6 - - - i - - -
1970 35-32 324.0 9·9 14-531 133·3 1.7 36.?3ı 345·5 - ! 15.11 142.1 -
1971 39-32 360.1 ll.) 13.61 124.9 -6.3 50.60 476.0 37.8 j 17.50 164.6 15.8 
1972 43.88 402 .. 6 11.6 13.18 120.9 -3.2 55·17 519.0 9.0 : 16.56 155· 8 -5·4 
197 3 ! !>4· 41 499·1 24.0 14·32 131·4 8.6 64.80, 609.6 17.5 ı 17 .os 160.4 3.0 
1974J 68.26 626.2 25·5 14·42 132·3 0.7 83.70 ı 787 d 29.1 ' ı 7.11 167 .ı 4·2 
1975 ı 85·551784·9 25-3 14-98 137.4 3-9 111.80 1051.1 33.6 ! 19.57 184. ı ıo.1 

34·8 17 .ıs 157·6 
ı 

197 6 ıR.). 30ılD57. 9 14.7 134-23 1262.7 20.1 i 20.00 188.1 2.2 
1977 J46. 53 l344o3 2f(J.O 17-34 159·0 0.9 204.83 1926.9 52.6 ; 24.24 228.0 21.2 
1978,207.931907.6 i 41· 9 15.20 139·4 -12.} 332.87 ll31. 4 62.5 _114·33 228.9 0.4 

. 1979 294· 312700.0 1 41·5 13.15 120.6 -13-5 485.00 4562.6 45·7 21.68 203.9 -10.9 
. ----- '---------·-· ------ -- --------~ L____ ------ ---------

Not: 1969 yıl~ İmalat Sanayi Anketleri, DİE tarafından değerleme~e alınmamıştır. 
Kaynaklar: (1) Sosyal Sigmrtalar Kurumu İstatistik1eri. 

İndeks~~incirleme 
1958= Indeks Ar-
100 tış Oranı% 

1oo.o -
126.0 26.0 
133·0 5.6 
138.0 3.8 
143-0 3.6 
153-0 ?.O 
157·0 2.6 
164.0 4-4 
177 .o 1·9 
203.0 14.7 
215.0 5·9 
225.0 4·6 
243.0 8.0 
289,0 18.9 
333.0 ;b5.2 
380.0 14.1 
471.0 23.9 
571.0 22.2 
671.0 17 ·5 

' 845·0 25.9 
ı 

1368.0 61.8 
2237.0 63.5 

(2) 1958-1963 Dönemi için bak.DİE~ İstatistik Yıllığı 1960-1962, s. 277, Tabloa 265, 1964-1978 yılları 
için bak. Yıllık İma1at Anket Sonuçları ve Türkiye İstatistik Yıllıkları, 1919 yılı verileri 
DİE' den özel olarak temin edilmiştir. 

(3) Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi'nin 1958=100 olarak be~irl~diği indeks değerleri, 1968 yı
lından sonra 1963=100 indekslerinden yararlanılarak, 1979'a kadar uzatılmıştır. 

' 
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leri' ne göre, sınırlı bir temsil kabiliyeti taşımae:ıtdu.. (30). 

Bu genel değerlemeden sonra şimdi de, daha ay.·;ıntılı bir şekil

de,dönemler itibariyle ~elişmeleri belirleyebiliriz. 

i. 1958-1963 Toplu Sözleşme Öncesi Dönemi 

Toplu sö·~eşme öncesi dönemi olan 1958-1963 ll öneminde, her iki 

ücret serisinde de, ge!çek ücret artışlarıyla karşılaşılmış olup, a

rada çok büyük bir farklılık söz konusu olmamaktadır. 

Tabloda görüleceği gibi, bu d~emie SSK ücret İndaksi 164.3, 

İmalat Sanayi Ücret İndeksi 169.6, İstanbul Tüketici Fiyatları İndek

side 153.0 olm~ştur. SSK Ortalama Günlük Parasal Ücret artışı ise; 

%11.6'clır•-- · Gerçek ücret artışları ise;SSK'de %1.4, imalat Sana

yi'nde %2.l'dir. İertanbul Tüketiçi Fiyatları ~e~o~talama.ı.tl.llık 

artış,:.i·.:ı!- %9.4'dir. imalat Sanayi Ortalama Günlük Parasal Ücretle.ı;i 

18.03 TL iken, SSK Ortala.ına.GünlUk Para.eal.-ttcretleri 17 .gı .a.lmuştur .• · 

Atadaki farklılık~ (·sadec& ~ ~.6-~d:ı.r. 

Bunun nedeni de, ülkemizde 1965 yılına kadar,SSK Ücretleri'nin 

sarece prime esas alınan ücretleri değil, fiil1 ödenen ücretleri kap-

(30) Bu anketlerle genel olarak 1970 öncesinde 300-400 bin işçi kap
aan~rken,l978'de 800 bin kişinin kapsandığı görülmüştür.Ancak 
burada imalat Sanayi Ücretltrtcin, serilere esas alınmasına iti
raz da olabilir. Nedeni de İmalat Sanayi Anketleri'nin 10 ve da
ha yukarı işçi çalıştıran işyerleri gibi büyük işyerlerini kap
sadığı, bu nedenle de bu sektörde ortalama ücretlerin yüksek 
ç;kmasının olağan olabilece~idir. Ancak yapılan bu çalışmaya 

-1979 yılının sonuçlarına göre-;SSK Ortalama Ücretleri 302.0mL 
olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Oysa İmalat Sanayi Anketle
ri'ndeki ortalama ücretler tabloda görüldüğü gibi 485.0~ olmak
tadır. Başka bir deyişle SSK imalat Sanayi Ücretleri ile, ima
lat sanayi ortalama ücretleri arasında önemli farklılık söz ko
nusu olmakta ve bu farkl:ıl:ı.ğın da, ücretlerin belirlenma süre
cinde ortaya çıktığı görülmektedir. 
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samasıdır. Daha sonraki dönemlerde ise, SSK istatistikleri'nde_ fii-

11 ödenen ücretler yerine, prime esas alınan ücretlerin serilere 

esas alınması., aradaki farklılığın büyümesine yol açmıştır. 

Aşağıdaki tabloda,belirtilen eğilimler görülmektedir. 

ii. 1963-1970· Toplu Sözleşme Dönemi 

aa. Brüt ücretler Yönünden 

:Bu dönemde 1963 yılında çı !tar:ı.lan 27 4 sayıl:ı. "Sendika

lar Kanunu'' ve 275 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu

nu" ile, ücretlerin.toplu sözleşme sistemi içinde belirlenmesi ilke

si kabullenilmiştir. Bu dönemin başlang:ı.c:ı.nda,toplu sözleşmelerden 

yararlanan işçi sayısı 9462 iken, dönemin sonunda yararlanan işçi sa

y:ı.s:ı. 784.437'ye ulaşmış bulunmaktad:ı.r. SSK ücret indeksinin 197.2, 

imalat Sanayi Ücret indeksi'nin 203.7 ve İstanbul Tüketici Fiyatları 

indeksi'nin de, 155.6 olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

Bu dönemin genel özelliği olarak, top1u sözleşme sistemimiz, ge

rek ortalama günlük parasal ücretlerde ve gerekse ortalama günlük 

gerçek ücretlerde,önemli artışlar sağlamış; bulunmaktadır. Eu dönem

de SSK Ortalama Günlük Parasal Ücret Artışları ~10.1, imalat Sanayi 

Ortalama Günlük Parasal Üct"et Artışlarl. %11.3 olmuştur. Gerçek ücret 

artışları ise SSK Ücretleri'nde ~3.4, İmalat Sanayi Ücretleri'nde 

%4.6 olmuş, İstanbul Tüketici Fiyatları İndeksi!ndeki Ortalama Yıllık 

artış da %6.7 olarak gerçekleşmiştir. Dönem ortalamae:ı. olarak SSK 

Parasal Ücretler Ortalamas:ı.'nın 25.50 n, İmalat Sanayi ·Parasal Ücret

ler Ortalamasının 26.19t1 olmasJ. nedeniyle, aradaki farklılık yaklaş:ı.k 

%3'dür,;(3l)·. ( ... ·). 

(31) Daha sonra belirtileceği gibi,Türkiye İşverenler Konfederasyonu~ 
nun bir çalışmasında,l97Ô yılı itibariyle SSK Ücretleri ile,fii-
11 ortalama günlük ücretier arasındaki farklılığın,%65 civar:ı.n
da olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tabloı 19 1958-1963 Döneminde Sosyal Sıgortalar ve İmalat Sanayi Ücretleri İle, İstanbul Tüketici Fiyatları İndekai 1 

ndeki Gelişmeler 

SOSYAL SIGORTALAR ÜCRETLERİ {1) İMALAT .SANAYİ ÜCRETLERİ ( 2) İSTAN»UL TtiKETİCİ 
Günlük Ortalama Günlük Ortalama Günlük •rtalama Günlük Ortalama FİYATLARI İNDEKSİ 
Parasal Ücretler Gerçek 'Oc:ret Parasal ticretler Gerçek ticret (3) 

Ücret ~~incirleme Ücret Zincirleme Ücret Zincirleme , Ücret Zincirleme İndeksJZincirleme 
İndeks ,'<1:r-

• 1 

İndeks Ar-TL .Ihdeks Ar- TL ıı Indeks Ar-· 1'1 19,a= 1 İndels Ar-
i 

YILLAR İndeks !tış Oram~~ İndeks tış Oranı% İndeks tış Oranı~ İndeks.tış Oranı~ 100 [tış Oranı~ 

1958 ıo. 90 j ıoo.o ı - 10.90 1oo.o - 10.63 ıoo.o - 10.63 100.0 - 100.• -
1959 13 .. 28 121.8 21.8 10.54 96-7 -3·3 14.20 . 133-~ 33.6 11.2'1 105.9 5·9 126.0 26 •• 

J ı 
1960 114.45 132·5 8.8 10.86 99.6 3-~ 15.67 147·4 10.3 11.78 1 ııo.8l 4-6 133 •• 5·6 

ı 
138.0 4.8 1961 j15-59 143·0 1·9 11.29 103.6 4.0 16.07 151.1 2-5 11.64 109·51 -1.2 

1962 lı6.48 151.0 5-7 11.52 105·7 2.0 17.13 161.1 6.6 11.97 112.61 2.8 143.0 3.6 
ı 

' 1963 17.91 . 164-3 8.7 11.70 107.3 1.5 18.03 ll. 78 i 110.8 169.6 5-2 -1.6 153.0 7-0 
ı 

ı 

·-- '----·- . -- --~~ .. ----~-~-- "- ____j 

Kaynak: (18) No.1u tablodan yararlanılmıştır. 

l 

ı 
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En yüksek gerçek ortalama günlük artış, 1964 yılında SSK'da 

%8.0, İmalat Sanayi Anketleri'nde %13 ile gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Bunun nedeni, ülkemizdeki ilk toplu sözleşme döneminin, bu yılda 

başlamış olmasıdır. Bu sonucun ortaya çıkmasında, sendikaların ilk 

kuruluş dönemindeki katı davranışları, sendikalaşmanın doğurduğu he

yecan·. ve hissi ortam ile, toplu sözleşmedan önceki devrede k~r mar j

larının oldukça yüksek olduğu şeklindeki bir düşüncenin sendikalar

da ve toplumda yerleşmiş olmasının rolü olduğu kabullenilmektedir(32). 

B1nzer yüksek artışın olduğu bir başka yıl da, 1969 yılıdır. Bu yıl

da SSK Gerçek Ortalama Ücret artışı. %8.5 olmuştur. Bu yılda İmalat 

Sanayi Anketleri, d~ğerlemeye alınmadığı için, imalat Sanayi Ücret

leri ile ilgili olarak değerleme yapılamaro~$t~r.l969 yılındaki önem

li artışın nedeni, ülkemizde ilk defa olarak bu yılda Türkiye düze

yinde asgari ücret uygulamasına başlanmış olmasına bağlanmaktadır. 

Bu dönemle ilgili olarak belirlenecek önemli sonuç ise; 1958-1963 

toplu sözleşme dönemi öncesi dönemindeki %1.4 ve %2.1 gerçek ücret 

artışlarına karşılık, bu dönemde gerçek ücretlerde %3.4 ve %4.6 ora

nında artışların gerçekleşmiş olmasıdır. Bu dönemin ortalaması ola

rak, İmaldt Sanayi'ndeki %4.6 oranındaki gerçek ücret artışı esas 

alınırsa, yine bu aanemin ortalam. &olan %3.3 oranındaki gerçek gay

risafi mill1 hasılanın ya da başka bir deyişle ortalamamil11 verim

lilik artışınınyüzerihde};~Ar artışın sağland~ğı görülecektir. 

Aşağıdaki tabloda, belirtilen eğilimler görülmektedir. 

(32) ZAİM; A.g.e, s. l20t 
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Tatlo: 20 1963-1970 Döneminde Sosyal Sigor"iave İmalat Sanayi Ücretleri İle, İstanb:uJ- Tüketici Fiya"iları 
İndaksi'ndeki Gelişmeler 

! ' 
l SCSIDAL SIGORTALAR ÜCRETLERİ (1) İMALAT SANAYİ ÜCRFJI'LERİ (2) İSTANBVL TtiKETİCİ 

P~rasal Ücretler Ger ~ek Ücret Parasal Ücretler Gerçek tloret (3) 1 
Günlük Ortalama Günlük Ortalama Günlük ()rtalama ~ünlük Ortalama .~FIYATWI--Il~DEKSİ 

ticret ! ~incir1eme tloret ~inccirlemej tlc~e"i Zincirleme tlo~et j ~incir1eme İndeks '~incirleme· , 
TJ. ! Indeks Ar- · Indek Ar- T.L Indeks An- ~1 Indeks Ar- 197"• IndekS. A:r:- J 

YILLAR İndeks ! tış Oranı% İndeks tış Oranı%~ İndeks tış Oranı~ İndeks tış Oranı% 100 tış Oranı% 
! 

L~5 .:17.91 100.0 - 17.91 100.0 - 18.03 100.0 - 118.03 100.0 - 100.0 - \ı 
~ . ı 1 

1964 1 ı9.50 108.8 8.8 19.34 108.0 8.o 20.501 113.7 13.7 120.33 112.8 12.8 ı•o.8j o.8 

1965 i 21.64 i 120.6 , 10.9 ı 20.65 115-3 6.2 22.931127.2 11.8 ) 21.88 121.} 7 .o 104.8 4.6 

1966,23.421 130·7! 8.2 ı 20.62 115.1 -0.2 25.571 141.8 11.5 !22.50 124.8 2.8 113.6 8.4 

1967 125.841 144-2! 10.3 ı 19-94 lll.} -}.} 28.57 ı 158.6 11-7 122.94 122.2 -2.0 129.6 14.0 

1968 128.271 157·5 9·2 20.54 114-~ ı 3.0 31.03 f 172.1 8.6 22.55 125·7 2.3 1~7.6 i 6.2 

1969 
1
32.13

1 
179·3 13.8 22.28 124.4

1 
8.5 _ _ _ - - - 144·2ı 4.8 

ı 1970 135.32.1 197.2 9·9 22.71 126.8' 1.9 36./3 203.7 - 23.60 130-9 - 155.6 7·9 

i ' ı - . J ~-- ·-- ·--· ·--~ ~-----L----.ı.---_._--""'-----ı.....--~----'-----.1..-----"'------ı 

Kaynak: (18) No.1u tablodan yararlanılmıştır. 
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bb. Net'ücretler Yönünden 

Daha önce de belirtildiği gibi, SSK İstatistikleri ve 

İmalat Sanayi Anketleri'ndeki ücretler, brüt ücretlerdir. :Bu ücret

lerden gelir vergisi, SSK primleri, sendika aidatı düşüldükten son

ra, işçinin eline geçen net ücretler elde edilmektedir. Yine hatır

lanacağı gibi, SSK İstatistikleri bütün ödemeleri kapsamıyordu. :Bütün 

ödemeler, anoak İmal~t Sanayi Anketleri'nde görülebiliyordu-

Daha gerçekçi bir değerleme ya_pabilmek için; bu kez,bütün ödeme• 

lerin kapsandığı İmalat~ Sanayi Anketleri'ndeki brüt ücretler, net 

ücretiere çevrilerek. değerlendirilecektir. 

Tablo sonuçlarına göre; 1963-1970 döneminde imalat Sanayi Aylık 

Ortalama Parasal Ücretler'deki art~ş %9.4,aylık ortalama net gerçek 

üö~tlerdeki artış da %2.7 olmuştur. Bu dönemde yıllık kişi başına 

sabit fiyatlarla gayrisafi mill1 hasıla, ya da ortalama milli verim

lilik artışının %3.7 olduğu gözönüne alınırsa; kişi başına net ger

çek ücret artışlarının, kişi başına gerçek gayrisafi milli hasıla 

ya da milli prodüktivite artış~ın altında kaldığı görülecektir(33). 

Oysa aynı dönemde 20 no.lu tabloda daha önce görüldüğü gibi, 

brüt gerçek ücret artışı %4.6 olarak gerçekleşerek, kişi başına ger

çek gayrisafi mill1 hasılanın üzerine çıkıyordu. Bu sonuca göre, in

celenen dönemde ücretlilerin gelirlerinin, ücret dışı dediğimiz ge

lirler ya da diğer faktör gelirlerinin altında kaldığı görülecektir. 

Gelirler politik~sı yönünden, bu durumun düeeltilmesi şüphesiz ki öT 

nem kazanacaktır. 

(33) 1963-1970 dönemi kişi başına sabit fiyatlarla gayrisafi milli 
hasıla artışı,sabit faktör fiyatlarıyla.kişi başına ortalama 
gayrisafi millt hasılanın, belirlenen döne.rndeki yıllık art:ışla
rının ortalamalarından hareketle hesap~ştır.Bak.DİE;Türkiıe 
İstatistikYıll;ığıl9jl, AJlka.ra., 1973, s. 417, Tablo: 398. · 
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Tablo; 21 1969-1970 Döneminde İmalat Sanayinde Aylık Ortalama Net Parasal v~ Gerçek Ücretlerle ·İlgili Gelişmeler 

YILLAR 

1963 

1964 

1965 

196' 

1967 

1968 

1969. 

1970 
~ .. ~-~ 

AY LIK AYLIK ORTALAMA NET İ~TANBUL TtlKETİC~ NET ÜZERİNDEN GERÇEK SABİT FİYATLARLA KİŞİ 
ORTALAMA P .ARASAL ÜCRETLER FİYATLARI İNDEKS~ ÜCRETLER BAŞINA YILLIK G.S.M.H. 
:BRiJT Ü'C- Net lleret 1· Zinçirleme İn-teks Zincirleme Net Gerçek Zincirleme ZİNCİRI.ı.EME .ARTIŞ İNDEK-

i RETLER TL Indeks İndeks Ar- 1963= İndeks Ar- Ücret İndeks İndeks Ar- Sİ 1963=100 : . / 

tış Oranı% tış Oranı% tış \iranı% 100 
' 

541 501 ıoo.o - 100.0 - 501 1oo.o - -
615 561 112.0 ı 12.0 100.8 o.a 557 111.2 11.2 2.95 

104.8 6S38 605 120.8 1·9 4.6 577 115.2 3-6 0.87 

767 669 133·51 10.5 113.6 8.4 589 117.6 2.1 .8.05 

857 734 ı 146.5 9·7 129.6' 14.0 566 113.0 -3.9 1.64 

931 783 ı 156 .. 3 6.7 137.6 6~2 569 112.6 o. s 5-21 

11:2 J 8;9 1 17;.4 

- 144.2 4.8 - - - 2.59 

- 1 155.6 1·9 578 115-4 - 3.62 
1 

~-- --~- ~-- __ !~--------~- -- ---------------- --- ···-----~ ·---L-~ ·-- --------- ---- --------------~-----

Notları (1) Aylık Ortalama Brüt Ucretler,(18) No-lu tablodaki günlük ücretlerin, ayl~ğa 
çevrilmes~le bulunmuştur. 

(2) 1969 yılı, DİE tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 
(3) Brüt aylık ücretler, tarafımızdan net aylık ücretlere çevrilmiştir. 
(4) Sabit fiyatlarla kişi başına gayrisafi milli hasıladaki zinçirleme artışlar; sabit faktör 

fiyatlarıyla, kişibaşına ortal~aa gayrisafi milli hasılan~n, yıllık artışlarının ortalama
larından hareketle bulunmuştur.Bak.DİE; Türkiye İstatistik Yıllığı 1971, Ankara, 1973, 
s. 417, Tablo: 398, 
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iii. 1970-1979 Toplu Sözleşme Dönemi 

aa, Brüt ücretler Yönünden 

1970-1979 Döneminde SSK Ücret İndaksi'nin 833.2, ima

lat Sanayi Ücret İndaksi'nin 1.320.4 olmasına karşıl!.k, İstanbul Tü-

. ketici Fiyatları İndeksi 921.0 olmuştur. Görüleceği gibi de SSK Üc

ret İndeksi, Fiyat İndeksinin gerisinde kalmıştır. Bunun sonucu ola

rak, SSK Ortalama Günlük Parasal Ücreti %26.9 oranında bir artış 

gösterirken, gerçek ücret artış~oranı %-0.7 olmuştur, Buna karşılık 

İmal~t Sanayi Ortalama Parasal ücret Artışı'nın %35.6, gerçek ücret 

artışıhın ise '}t4.6 olduğu görülmüştür. Aynı dönemde İstanbul Tüketi

ci Fiyatları İndeksi'nde, önceki dönemlerden farklı olarak %29.1 

gibi önemli artışlarla karşılaşılmıştır. Bir önceki dönemde bu artı• 

şin %6.7 olarak gerçekleştiği daha önce belirtilmişti. 

Bu dönemin ortalama günlük parasal ücret artışları olan %26.9 

ve %34.6, ön~eki dönemin artışları olan %10.1 ve %11.3 ile karşılaş

tır~~nda1 aradaki farklılığın çok büyük olduğu görülecektir. Bu

na karşılık, bir önceki dönemden %22.4 oranında daha yüksek gerçek-
1 

lğşen fiyat artışlarının, parasal ücretlerdeki bu artışları alıp gö-

türdüğü ortaya çıkmaktadır. Eaşka bir1 deyişle 9 toplu sözleşme önce

si dönem olan 1958-1963 yılları arasındaki düzeye tekrar dönüldüğü 

görülmektedir. Önceki dönemin %3.4 ve %4.6 olan gerçek ücret_ artış

ları yerine, bu dönemin gerçek ücret artışları %-0.7 ve %4.6 olmuş

tur. 

Bu dönemde SSK Ücretleri ile, İmal~t Sanayi Ücretleri arasında

ki farklılık büyümüştür. Dönem ortalaması olarak SSK Ortalama Günlük 

Parasal Ücretleri'nin l09.0mL olmasına karşılık, İmal~t Sanayi Orta

lama Günlük Pa~sal Ücreti ise, 156.4~ olmuştur. Aradaki farklılı

ğın yaklaşık, ~43.45 olduğu ortaya çıkmaktadır. 1963-1970 döneminde 

bu farklılığın yaklaşık %4 civarında olduğu gözönüne alınırsa; toplu 

sözleşme sistemimizin, SSK İstatistikleri'nde görülmeyen nakt1 ve 



Tablo: 22 1970-1979 Döneminde Sosyal Sigorta ve İmalat Sanayi tlcretleri İle, İstanbul Tüketici F~atları İndaksi'ndeki 

Gelişmeler 

SOSYAL SİGORTALAR ÜCRETLERİ _{1) İMALATI SANAYİ ÜCRETLERİ (2) İ~TAN.BUL TÜKETİ'Cİ 
Günlük Ortalama Günlük Ortalama Günlük Ortalama Günlük Ortalama FİY ATURL..İlifDEKSİ 
Parasal ~oretler Gerçek Ucret Parasal Ücretler Gerçek Ucret (3) 

U'oret· Zincirleme U'cret Zincirleme Ücret Zincirleme Ücret Zincirleme , İndaksiZincirleme 1 

TL İndeks Ar- TL İndeks Ar- T1 İndeks Ar- TL İndeks Ar- 1970= ;İndeks Ar-
YILLAE İndeks· · tış Oranı%- -İndeks tış Oranı% j '" İndeks tış Oranı% İndeks tış Oranı% 100_ tış Oranı% 

.ı; 

f 

1970 1 35· 32 1oo.o - 35-32 ıoo.e - 36.73 100.0 - 36.73 100.~ - 100.4 -

~ 
C\1 

1971 l 39-32 111-3 11.3 33.04 93·5 -6.5 5() .. f{ 137.8 so.6 42·52 11) .. 8 ıs .. 8 119.0 19.1 
1 

197t 1 43.88 
ı 

124.2ı 11.5 '31-95 90.4 -3.3 ı 55.17 150.2 ~)O 40 ... 18 109.3 .ı,5 .. 5 137.3 15.3 
i ' i 64.80: 176·4 1973 54-41 154.0; 23.9 34· 7 4. 98.3 8.7 17·5 41.37 112.6 3.0 156.6 14.0 

1974 68.26 193·21 25-4 35.18 99.6 1.3 83.70 227.8 2,.2 43·14 117 ·4 4·3 194·0 2J.t 
' 

1975 85.55 242.2 25-3 36.381 103.0 3.4 111 .. 80 304·3 33.6 47-55 129.4 10.2 235·1 21.1 

1976 115.30 326.4 34·7 41-76 118.2 14·7 134.23 365·4 20.1 48.61 132.3 2.2 276.1 17-4 

1977 146.53 414.8 27 .o 42.11 119.2 ı.o 204.83 557·6ı 52-6 58.871 160.2 21.1 347 ·9 26.0 

1978 588. 7' 36-91 332.87 62.5 59-10 160.9 0.4 563.2 6l.i 207-93 41·9 104.5 -12.3 906.21 ı 

52.661 l4J.3 1979 294-31 833·2t 41·5 31.95 90.4 -13.4 485.00 1320.4 45·7 -10.9 921 •• 63.5 
~---- --- ~ ----·- 1 .. -

Kaynakı (18) No~lu tablodan yararlanılmıştır. 



- 244 -

ayn1 ödemeleri önemli oranda yükselttiği sonucuna varılabilecek

tir (34). 

Ayrıca önceki dönemde %3.4 olan SSK Ortalama Günlük Gerçek Üc

ret Artış Oranı'nın, bu dönemde ~0.7'ye düştüğü görülmektedir. Bu

na karşılık İmala.t Sanayi Ortalama Gerçek Ücret Artışı,~4.6 :ile,eskti.lse

v.ıves.:irde~P, :Bu dönemin ortalaması olan %3.5 sabit fiyatlarla 

gayrisafi milli hasıla ya da ortalama milli verimlilik artışını aş

tığı ortaja çıkmaktadır. 

Belirlenen gelişmeler, aşağıdaki tabloda görülmektedir • 

.::). bb. Net Ücretler Yönünden 

Şimdi de aynı d~nemde İmalat Sanayi Anketleri'ndeki 

brüt ücretleri, net ücretlere çevirerek gelişmeleri değerleyebiliriz. 

Aşağıdaki tabloda, eğilimler görülmektedir. 

Tablo sonu9larına göre; bu dönemde imalat sanayinde aylık orta-. 
lama parasal ücretlerde, %26.1 gibi önemli bir artış olmuştur. Ancak 

bunun karşısında %29.1 gibi, bu artıştan daha yüksek oranda fiyat 

artışları ile karşılaşılmıştır. Böylece ülkemizde ilk defa bu dönem

de, bütün ödemeleri kapsayan imalat sanayindaki net gerçek ücretler

deki ortalam artış, eksinin altına düşerek %-1.5 oranında gerçekleş-

miştir. 

--···-,·-------~---
(34) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun Araştırması'n

daki verilerden hareketle yapılan bir hesaplamadap belirtilen 
dönemde SSK İstatistikleri'nde prime esas alınan ücretlerle, 
fiilen ödenen ücretler arasındaki farklılığın %99.8 olduğu or
taya çıkmaktadır. 
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Tablo: 23 1970-1979 Döneminde İıaala.t Sanayinde Aylık Ortalama Jiet Parasal ye.,_~,tJ~t.ıe~.le>~il:giı:t 
Gelişmeler 

--~ 

_1 

_--; 

YILLAR 

1970 

1971 

1973 

~1973 

ı . 1974 

' 1975 

197' 

1977 

1978 

l i~i~ 

lAYLIK . ;!ILIK ORTALAMA NP1r İSTAtnnJL TÖ'IC:m'İ c! NP1r fJZEŞi;ıtl>Eif GERÇDC SABİT FİYATtARLA KİŞİ 
ı ORTALAMA ttCRmLER _ FİYATLARI İlfDEKSİ ÜCUI'LER BAŞINA Yil.LlK G.S.M.:a:. 
·:sıttJlf tto- Net tl'cret Zincirleme İndeks ZincirlemefNet Gerçe~ Zincirleme ZİNCİRI.a'E11E ARTIŞ İNDEK-
RETLERJA) 1'L İndeks İndeks Ar- 1971= İndeks Ar- '1toret ('fiı) ! İndeks İndeks Ar- i İ • 'f:' 

tış Oranı~·ıo• tış Oranı~ t tış Oranı~ .. 

1102 899 1M.O - 100.1 - 899 ıoo.o . - 3.62 

l51Ş 12.1.} 134 .. 9 34-9 119·• 19.0 ltl.9 ı ıı).J 13.1 7·45 

1655 1309 145·61 7·9 137.3 15 .. 3 953 106.0 - El-5 4-36 

1463 156.6 ı 2.6. 1944 16a.7 ll.? 14.0 934 -2.0 
.. 

i 2511 1828 203.) 25.0 ı 194·' ı 23.8 942 104.8 o. s 4-85 

3354 2326 258-7 27 ·3 235.1 ı 21.1 989 110.0 s.o 

ı 
5-17 

ı 4027 2615 290.9 12.4 276.1 17-4 947 1105.3 1 -4-3 5.21 
1 

6145 13857 429.0 47 ·5 ' ı 26.0 1109 123·3 17.1 2.58 ı 347 ·9 1 
; 

ı 1037 9986 . 5841 649·7 51-4 563.2 61.8 115.4 -6.4 ı.o8 

ı 14550 ı 6853 762.3 17 .. 3 921.0 63.5 ı 744 82.7 -28.3 -1.60 
~ ~- ~- j ~~ ' . i / j -- --·-~ -~~----

Notlar: (1) Aylık Ortalama Brüt ttcret1er, (18) No.ıu tablodaki günlük ücretlerin, ay1ığa çevrilmesi 
ile bulunmuştur. 

(2) Brüt aylık üoretle~,tarafımızdan net aylık ücretler• çevrilmiştir. 
(3) Sabit fiyatlarla kişi başına gayrisafi milli hasıladaki zincirleme artışlar; sabit 

faktör fiyatlarıyla, kişi başına. ortalama. gay~isafi milli hasılanın, yıllık artış
larının ortalamalarından hareketle bulunmuştur. Bak. Türkiye Ticaret Odaları,Sana~i 
Odaları ve Ticaret ~orsaları Birliği, İktisadi Rapor 1980, A.g.e.,s.15, Tablot 7•, 

~ 

ı 
i 

ı 

ı 
l 
ı 

ı 
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Bu dönemde sabit fiyatlarla yıllık kişi başına gerçek ga7risafi 

milli hasıla, ya da ortalama verimlilik artışı ise, %3.5 olmuştur. 

Bu durum karşısında 1970-1979 döneminde, imalat sanayinde ortalama 

net gerçek ücret artışının, yıllık kişi başına sabit fiyatlarla gay

risafi mall1 hasıla artış~nın çok alt~nda kaldığı ortaya ç.ıkmakta

d~tt. Bu sonuca bağlı olarak, 1970-1979 döneminde ülkemizder gelir bö

lüşümUnün,ücretlilerin aleyhine işlediği söylenebilecektir. 

cc. Diğer Baz1 Çalışmalar1Q Sonuçları 

1970 yılından sonra ülkemizde ücretlerdeki gelişmeleri 

belirlemeye dönük bazı çalışmaların sonuçlarını belirlemekte yarar 

görülmüştür._Bu çalışmalardan biri, Türkiye İşveren Sendikaları Kon

federasyonu'nun çalışmasıdır. Diğeri de, Başbakanlık Toplu Sözleşme 

Koordinasyon. Kurulu'nun çalışması olmaktadır. 

Türkiye İşver@n Sendikaları Konfederasyonu'nun çalışması, 1970-

1975 döneminde, %51.78'i kamu kesiminde çalışan 58 büyük sanayi iş-
' 

letmesindeki 60.653 kişiye, 1976-1979 döneminde de 119.234 ile 

195.095 kişi arasında değişen sayıdaki işçilere, işle•me düzeyinde 

uygulanan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Anket sonuçlarına göre, 

brüt gerçek ücret artışı ~2.7'dir. 

Araştırmadap brüt gerçek ücretlerin belirlendi~i görülmekte, net 

gerçek ücretlerle ilgili bir değerlendirme yapılmamaktadır. Tabloda

ki brüt ücretleri, net ücretlere çevirerek hesaplama yaptığımi~da, 

1970-1979 döneminde net üzerinden gerçe~ ücretlerde, aylık ortalama 

artışın ~-3.2 olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda,belirlenen eğilimleri görmek mümkün olmakta4 

dır. 

Ücretlerle ilgili di~er bilgiler de, ·•Başbakanlık Toplu Sözleş

me Koordinasyon Kurulu'nun bilgileridir. 1980 yılında yapllan toplu 
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Tablo: 24 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Verilerinden Hareketle, 1970-1979 Dönemi İçin Hesaplanan. 

.. -

YILLAR 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Brüt ve Net Parasal ticretler 

AYLIK ORTALAMA İST:ANUL' "''ttKN.ı'İ'İ 1 AYLIK ORTALAMA :BRtlT NEJ! · fiZERİNDl!N GERÇJ!X 
. BRÜT tl'ClUJIILER (1) • Fi:YA'B.ARI İNDEKSİ( 2) GERÇEK tl'CRET _(3) ttCRErLER ( 4 

!:Brüt Zincirleme İndeks Zincirleme t~incirleme Net Zincirleme 
j Parasal İndeks Ar- 19~= İndeks Ar- Reel Indeks Ar- Gerçek İndeks Ar-

. ı 

Ücret TL İndeks tış OranJ.% 1,0 tış Oranı% Ücret Indeksıtış Oranı% Ücret İndeks tış Oranı% 

1 

1750 100.0 - 100.0 - 1750 ıoo.o! - 1428 ıoo.o -
ı 

2023 115.6 15.6 119.0 19.0 1700 97 .ı -2.9 1359 95-1 -4·9 

2501 142·9 23.6 137 .3, 15.3 1822 104.1 7-2 1431 105.3 10.7 

2642 151.0, 5-7 156.6! 14.0 1687 96.4 -7 ·4 1279 89.4 -15.1 

3185 185.01 20.6 194-0 23.8 1642 93.8 -2.7 1195 93·4 4·5 

4392 251.0 37-9 235.1 21.1 1868 106.7 13.8 1295 108.4 16.1 

6590 376.6 50.0 176.1 17 ·4 2387 136-4 27.8 15.50 119·7 10.4 

9180 520.) 39 .. 3 347 ·9 26.0 2639 

1 

150.8 10 .. 6 1656 106.8 -ıo.8 

13795 788 .. 3 50.3 563.2 61.8 2449 139·9 -7.2 1433 

ı 
86.5 -19.0 

ı 19312 ll03. L40.0 ... ~21.11 63.5 2097 1 _119.8 -14·4 . 987 68 •. 9 -20.3 
-- - --- ·-- ------- ~ 1 

Kaynaklar: (1) 1970-1972 Dönemi için bak. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; 
ycret Ara~tırması, Ankara, s. 12, Tablo: 2. 1973-1978 Dönemi için~ıbak.Tyxkiye 
İşveren Sendikaiarı Konf~derasyonu, Dünyada ve T1ITkiye 1de F~onomik ve Sosy~1 -- ___ .,.___ -· -
]2nrum ~21_~, Ankara, s. 37, Tablo: 42. 1979 yılı için bak. Türkiye İşveren 
s,mdikaları Konfederasyonu, 1979 İşgü0Ü Y0 .l:i;y-Gti vo Çcü~.smo, İc:,~ ::,tist~Jderi, 

---------~·------ ---- ~----- ---· ·---~-~ -------~· 

Lvıkarc:ı,, s. 1.6, Tablo~ 8. 
(4) Taraf - rnızd..,--, heo"ap1"''"'C)l<'+,r - _,., W .. - ...._, _ _, I,..,J. .. L-- t.) V- • 

r 
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sözleşmelerle, kamu kesiminde çalışafi yaklaşık 265 bin işçi ilğ il

gili olan bu bilgilere göre; belirlediğimiz bazi·sonuçlar, şunlar 

olmaktadır (35): 

i. YapJ.lan toplu sözleşmelerle, 1979-1980 dönemi için saglanan 

ortalama brüt 1icret artış oranJ. %87.7'dir. Oysa 1979-1980 döneminde 

İstanbul Tüketici Fiyatları İndaksi'ndeki artış %94.2 olarak gerçek

leşmiş buluruna.ktadJ.r. 1981 yılı için sağlanan ücret artışı, ·. :. . . or .... 

talama olarak %41.4'dür. Buna ·.ıcarşıl:ı.k 1980-1981 yılı 'İstanbul Tü

ketici Fiyatları İndeksi''ndeki artışın, %75.8 olduğu görülınüştUr. 

1979-1981 dönemi için toplam brüt ücret artışJ.n.l..n %165.4 ol~sına 

karşılık; belirtilen iki yıl için İstanbul Tüketici Fiyatıari indek

sindeki artış iee. %170 olmuştur (36). 

ii. 1980 yılında ülkemizde cari faktör fiyatlarıyla kişi başı

na günlük gayrisafi milli hasıla 259 TL'dır. 1980 y:ı.l:ı..nda kamu kesi

minde ortalama günlük ücret ise, 13-99 n olarak gerçekleşmiştir. Kar

ş:ı.laşt:ı.rma yap:ı.ldığında, bütün işyerlerinde 259 n•n:ı.n aş:ı.ldı~ı gö

rülmektedir. 1980 yılında kamu kesiminde en düşük brüt günlük ücret 

geliri 509.5~ ile Atatürk Orman Çiftliği'nde, en yüksek günl~ ge

lir de 2.568.3 TL ile Milli Eğitim Basımevi ve Ders KitaplarJ. .Udür

lüğU'nde sağlanmıştır. 13unu 2471.3 '11. ile Türk Hava Yollarl. iz.+emiş

tir (37). 

iii. 1980 yıl:ı. itibariyle kamu kesiminde, Sosyal Sigort~+:ı. İş-
... ."' 

çilerin ortalama günlük brüt ücretlerinin 525.3ort olarak gerÇ.kleş-
: - ~ 

{35) DPT; ~~~~.~esjEi_loplu İş Sözleşmele~i Koordinasyon Çal~~mala-
rı Raporu, Ankara, 1981, s. 30. ··.> 

(36) A~g.e., s• 30• 
(37) A.g.e., s. 30. 

.. 
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tiği görülmektedir-.Be.Wr-l~.n.en. verilere göre ise, daimi. ve geçici kamu 

kesimindeki işçilerin brüt ücretleri ortalama 1399 n. olarak hesaplan

mıştır. Bu durumda Başbakanlık Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu'

nun verilerine göre,kamu kesimi işçileri için belirlenen ücretler, 

SSK tarafından kamu.kesimi için belirlenen ücretlerden ~ 92.5daha bü

yük almaktadır (38). 

iv. :Bizim çalışmamızda 1979 y:ı.lı için kamu ve özel sektör o~;a,.. 

laması olarak ayl:ı.k ortalama net ücretler 6853 TL olarak bulunurken, 

ad1 geçen çal~şmaaa bu miktar aadeöe k~u kesimi iç~h ll.SOl U olmuş

tur (39). 

v. 1979 yılında kamu kesimindeki ortalama günluk brüt ücretle-
-

rin 745.50 n olmasına karşılık, Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-

rasyonu Araştırması'nda günlük ortalama brüt ücretlerin 644 n olarak 

hesaplandı~:ı. görülmektedir. 

iv. 1963-1979 Dönemin~n Birlikte İncelenmesi 

Şimdi, toplu sözleşme sonrası dönerıli olan.inoeledi~imiz iki 

dönemi birlikte değerlendirebiliriz. Aşağıdaki tabloda görüldü~U gi

bi, ülkemizde toplu sözleşme sistemimizin uygulandığt 17 yılda,ima

lat sanayinde .net gerçek işçi ücretlerinde ~o.~L· oranında bir artış 

sağlanmıştır. Başka bir deyişle bu denemde ücretlilerin satınalma·gü

cü %o~2.· oranında artmıştır. Buna karşılık sabit fiyatlarla kişi ba

ş:ı.na ortalama yıllık gayrisafi milli hasıla artışı ~3.4'dür~ 

Bu durumda, net gerçek ücret artışları, kişi eaşına yıllık ger

çek gayrisafi milli hasıla artışının, ya da·mill1 prodüktivite artJ.

şının altında kalmıştır. Böylece işçiler toplu sözleşme sistemine 

(38) A.g.e., s• 8fu, 
(39) A.g.e., s. 28, Tablo: 10. 
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rağme.n, gelir bölüşümünü kendilerinin yararıAa detiştirememişlerdir. 

Aşağıdaki tabloda, belirtilen eğılimler görülmektedir• 

c. ücret Artışları İle İlgili Gelişmelerin,Gelirler Politikası 

Yönünden Delerleridi!'ilıııesi .. · ·. ·. 

Ücretlerie ilgili gelişmeler, eldeki verilere göre, farkl1 

şekillerde incelenmektedir. l3iz 1 bütün gelirl:eri .kapaadl.ğ1 için, ~

malat Sanayi Ankatleri 1 ni, Sosyal Sigorta İstatistiklerine tercih 

ettik. Ayrıça da, işçinin harcanabilir gelirini ya da baŞka bir de• 
yişle işçinin sat:ı.n.alma gücünü öh plana aldığ:ı.mız için, brüt ücret

lerle birlikte, net ücretleri de ae~erlendirmemize almayı uygun gör

dük (40). 

:Belirledi~imiz sonuçlar, dönemler·· i tibariyle şu şekilde özet- · 

lenebilir: 

i. Toplu sözleşme öncesi olan 1958-1963 Döneminde, imalat sana

yinde brüt gerçek ücret artışı %2.1 olmuştur.(41). 

ii. Toplu sözleşmenin ilk başlangıc dö~emi olan 1963-1970 Döne

mi' u de · ~.: . imalat sanayinde brüt gerçek ücret a.rt:ı.ş:ı. ,,t4 .6 'dır. N et 

gerçek ücret artışı ise, %2.7'dir. 

Bu e~ilimlere karşılık, bu dönemde yıllık kişi başına sabit fi

yatlarla gayrisafi milli hasıla artışı, ya da ortalama milli yerim-

(40) 

(41) 

1980 yılı ile ilgili imalat Sanayi ücretleri, henüz DİE tarafıh
dan değerlendirilmedi~i için incelemeye alınmamıştır. Çalışma
mız yönünden bu dut'Umu, bir eksiklik olarak görmek.teyiz. 
Bu dönemde Sosyal Sigortal:ı. İşçilerin, parasal ücretlerindeki 
artış %10.5, gerçek ücretlerdeki art:ı.ş ise ~1.4'dür: · 
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Tablo: 25 1963-1979 Döneminde İma.lat San~inde Aylık Ortalama. Net Pa.:ra.sal ve Gerçek Ucretlerle İlgili Gelişmeler 

YILLAR 

1963 
1964 
1965 

1966 ı' 
1967 
1968 

. 1969 

1 
1970 

1 1971 
1 

1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

AYl.ıiK ORTAIAMA. NET 
UCRETLER 

.Net ı - Zincirleme 
Ucret İndeks Ar-

fL -- İndeks· tış Ora.n:ı.~ 

501 ıoo.o 

561 112.0 
605 120.8 
669 135-5 
934 146·5 
783 l56-3 
- ' ~ 

899 179·4 
1213 242..1 

1309 261.2 

1463 t 292.0 
1828 ı 364.9 
2326 464-3 
2615 . 521-.9 
3857 1 769.9 
5841 'ıı165.9 
6853 1367 ·9 

' 

--
12.0 
1·9 

lO'i.-5 
9~7 

6.7 

34.9 
7.8 

9-7 
25.0 
27.2 
12.4 
47·5 
51·4 
17-3 

İS~ 'l'Uic:mTİCİ 
J'İY.A.TLARI İlrn!KSİ 
İndeks ~~incirleme 
1963= Indeks Ar-
100 tışt'Ora.nı~ 

ıoo.o 

ıoo.e 

104.8 
11).6 
129.6 
137.6 
144.2 
3,55.6 
1~!).2 

213.7 '1 

. 243.6 
301.8 
365.8 
429.6 
541.3 
876.3 

1433.1 

i 

o.s 
4·6 
8.4 

14.0 
6.2 
4-8 
1·9 

19.0 

15·4 
14.0 
23.9 
21.2 
17-4 
26.0 
61.9 
63 .. 5 

Dr tlZERİNDEtf GERÇJ!K 
I:CRm'LElf , - · :. ·-

SABİT FİYATLA.RLA KİŞİ BAŞINA 
ı YILLIK -cY•S•M~·K;;· - · · · -· 

·Bat 1 1 Zincirleme ı Zincirleme 
Gerçek İndeka·..u- İndeks A.r-

GelirTL İndeks _ tış Oranı~ tış Oranı~ 
1 

~ı 

557 
577 
589 
566 
569 

578 
655 

621 

601 
606 
636 
609 
713 
667 
478 

1 

l ıoo.c 
ı 

111.2 
115.2 
117.6 
113.0 
113.6 

115-4 
130.7 
122.1 

120.0 
121.0 
126.9 
121.6 
142.3 
133.1 
94·4 

11.2 
3.6 
2.1 

-3·9 
0.5 

13.2 
'-6.6 

-ı.8 
. 0.8 

5-0 
-4 .. 3 
17 .ı 
;..6.5 

-28.3 

2-95 
0.87 
8.05 
ı.64 
5-21 
2-59 
3.62 
7-45 
4·36 
2.60 
4·85 
5·'17 
5.21 
2.58 
1.08 
1.60 

t 

t 

ı 

Genel 
İndeks 

ıoo.o 

102.9 
103·9 
112.2 
114.1 
120.0 
127 ·4 
132.0 
141·9 

148.1 

151·9 
159·3 
167-5 
1]6.3 
ısa.o 

182.8 
ı8o.9 

Notı 1969 yılı, DİE taratından değerlendirilmeye alınmamıştır. 
Kaynak: (21) ve (23) No.lu tablolardan yararlanılmıştır. Kişi'.·Eaşına. · G. S.M.R. için bak. 1963-1970 

Dönemi için DİE; Türkize İstatistik Yıllığt., Ankara, 1971, s. 427, Tablo: 398. 1970-1979 
yılları için bak. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 
İktisadi Ra.Eor 1980, A.g.e., s. 15, Tablo: 7. 
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lilik artışı %3.7 gibi daha büyük bir oranda gerçekleşmiştir. Bunun 

sonucu olarak da, işçiler gelir bölüşümünü kendi yaı-a.rlarına değiş

tiramamişlerdir (42). 

iii. Toplu sözleşmenin son dönemi olarak beliriediıimiz 1970-

1979 dönemindet imalat sanayi brüt gerçek ücret artişıh~ %4.6 o+ma

sına karşılık, net gerçek ücret artışının eksi değer alarak, ~-~.5 

olarak gerçekleştiği görülmüştür, 

Oysa aynı dönemde yıllık kişi başına sabit fiyatlarla gayrisafi 

milli hasıla artışı %3.5 olmuştur. Bu sonuçlarla, 1970-1979 dönemiA

de, sendikalaşma hareketine rağmen işçilerin, sendikalaşmadan önoeki 

dönem olan 1958-1963 dönemindeki durumlarını koruya.nıa.dıklar:ı., .hatta. 

gerileme gösterdikleri ortaya çıkmaktadır (43). 
{. 

iv. Toplu sözle§me uygulamasının bütününü kapsayan 1963~~~79 D~ 

neminde ise, imalat sa.i:fayinde brüt gerçek ücret artışı ,r;4.9, net ger

çek ücret art:ı.şı da ~.a. olmuştur. 

Sabit fiyatlarla yıllık kişi başına gayrisafi milli has~ladaki 

artış ise, %3.4 olarak gerçekleşmiştir. 17 yıllık bu dönemde işçile

~in gelirb~Umünü kendileri yararına değiştiremedikleri görülmekte

dir (44), Belirlenen bu sonuçlar, ülkemizde toplu sözleşme d~enine 
'·' 

rağmen; işçilerin gelir bölüşüınü.nden zararlı çıktıklarını ort~ya koy-

tnaktadır. 

{42) 1963-1970 Dönemi'nde Sosyal Sigortalı İşçilerin parasal~~cret 
artışları:%10.1, gerçek ücret artışlarının ise %3.4 old-q.lu. gö-
rülmüştür. · . ' 

(43) 1970-1979 Dönemi'nde ise Sosyal Sigortalı İşçilerin parasal üc
ret artışları ~26.9, gerçek ücret artışları ~-0.7 olmuştur. 

(44) 1963-1979 Dönemi bütün olarak ele alındığ~nda ise; Soayal Sigor
talı İşçilerin parasal ücretlerindeki artış %19.1, gerçek ücret
lerindeki artış da %1.1 olmuştur. 



! • 

- 253 -

Özellikle 1975 yıl~ndan sonra 9 gerçek net ücretlerin eksi değer

lie gerçekleştiği, S3.bi t fiyatlarla. yıllık kişi başına ~ayriaafi mil

li hasıla artışının, ya da başka bir deyişle ortalama milli verimli

lik artışının altında kalındığı görülmüştür. Parasal ücretlerdeki ö

nemli artışlara rağmen, gerçek ücretlerde artış olmaması, bundan 

sonraki kısımda i0celenecek olan, enflasyonist etkilerin sonucu ile 

ilgili olmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak, sendikalaşma hareketinin, bütün işçileri 

kaps~dığı ve ücret artı§larından, sendikasız kesimdeki işçilerin 

de zarar gördüğü gözönüne alınırsa; gelirler politikasına, ücret ıe

lirlerinin düzenlenmesi yönünden önemli görevler düştü~ü görülecek

tir. Bu yönüyle de, ülkemizde gelirler politikasına, ücret artışla

rına sınırlamalar getirmekten çok, ücretlilere istihdam güvencesi ile · 

birlikte, yeterli bir satınalma gücü sağlamak için gerek duyulacak

tır. 

Q. ENFLASYONİST ETKİLER 

Bir önceki kısımda görüldüğü gibi, ülkemizde 1963~1979 dö

neminde ücret artışları ile ilgili olarak, belirlediğimiz ön~mli so

nuç; parasal ücretlerdeki çok önemli artışlara rağmen, g•rçe~ ücret

lerde a.y.nı eıilimlerin görülm.emeai, hatta gerçek ücretlerin ~erile

.ınesidir. 

Aşağıdaki tabloda,enflasyonun göstergesi olarak alınan tstanbul 

Tüketici Fiyatları İndeksi ile, imalat Sanayi Net Parasal ve,Gerçek 

Ücretleri'ndeki gelişmeler görülmektedir. 

. -· ' l . 
, .. •·" .... .,. 

i - .. . . 
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Ta~1o: 26 1963-1979 Döneminde İstanbul Tüketici Fiyatları ve Jmaıat Sanayi 
Net Parasal Ücret İndekai 

(196.3~1 00) 
İSTANBUL TÜKETİCİ hu T.A'f SAllA..Yİ llET PA- İMALAT S.ANAY:t NET GER.i-
FIYATLAR! İNU~Sİ(1) RASAL ÜCRET İNDEKSİ ÇEK ÜCRET I~DEKSİ 

Fiyat Zincirleme Ücret ı Zincirleme Uc ret Z.inc ir le me 

~~ILLAR 
!ndeksi İndeks Ar-i İndeksi, Indeks Ar- İndeks i !ndeks Ar;... 

. i ' 

1 tış Oranı% l ! tış Oran:ı.i, t:ı.ş Oranı% 
i j ı 

1963 ıoo.o r - l ıoo.o ı ıoo.o -1 -
19f4 ıoo. 8 1 0.8 

1 

ı 
112.0 

ı 
12.0 112.2 

ı 
11.2 

1965 104.8 ' 4·6 120.8 1·9 115.2 ,3.6 
1966 

ı 

8.4 ı 117.6 113.6 ı 
ı 

135·5 ı 10.5 2.1 
1967 14.0 146-5 ı 

9·1 113.0 -3·9 129.6 

' . 1968 ı 137,6 6.2 • 156.3 6.7 113.6 0.5 

ı 
• 

. 196'9 1 144.2 4.8 - - - -
1970 155.6 7·9 179·4 - 115·4 .... 
1971 185.2 19.0 242.1 34·9 130.7 13.2 
1972 213.7 15·4 261.2 7·8 122.1 -6.6 
1973 243.6 14,6 292.0 9·7 120.0 -1.8 

. 1974 301.8 23.9 364.9 25.0 121.0 o.B 
1975 365.8 21.2 464.3 27.2 126.9 5·0 
1976 429.6 17 ·4 521.9 12.4 ı 121.6 -4·3 
1977 541.3 26.0 769.9 47.5 ı 142·3 17.1 
1978 876·3 

l 
61.9 1165·9 51·4 1 133.1 -6.5 

1979 1433.1 63·5 1367 .. 9 17.3 94·4 -28.3 

Kaynakı 25 No.ıu tablodan yararlanılmıştır. 

Tablbda görüleceği gibi, dönem sonunda İstanbul Tüketici Fiyat 

indeksi 143).1 olurken,İmalat Sanayi Net Parasal Ücret İndaksi 1367.9 

ile bu indeksin gerisinde kalmıştır.Buna ba~lı olarak da,gerçek ü~t 

indeksi gerileyerek, 94.4' e düşruüştür ( 45). 

Tabloda görüldüğü gibi,yıllık artışlar 1972 yılından itibaren 

başlamaktadır.~u jıla kadar net parasal ücret artışı -1967 yılı ha• 

riç-, daima İstanbul Tüketici Fiyatları İndaksi'nin üzerinde seyre-

(45) Aynı dönemde İmalat Sanayi Aylık Erüt Parasal Ücret İndaksi 
2689.0, aylık gerçek ücret indeksi de 308.7 olmuştur. 
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derken~ bu yıldan sont-a eğilimler değişmiş ve ücret indeksleri, fi-:- ,_.;: 

yat indeksinin altına düşmüştür~ Özellikle de, 1977 yılından sonra, 

bu eğilimin daha da şi~detlenerek artığı görülmüştür. 1977 yıllna ka

da~ en fazla %23 civarında olan fiyat artışı, 1977'de ~26, l978'de 

~61.9 ve 1979'da %63.5 olmuştur (46). Genel bir değerleine ~rapıldığın

da, 1963-1979 döneminde 155.6 ile, %55.6 oranında bir artiŞ göste~en 

İstanbul Tüketici Fiyatları İndeksi, 1970-1979 döneminde l65.6'dan 

1433.l'e yükselerek, %821 oranında artmıştır. 

a. Enfla.syonist Etkilere Genel B1t~o.ln.t 

Ortaya çıkan bu gelişmeler, ülkemizde enflasyon olayın~n tar~ 

tışılmaeını, önemli bir sorun haline getirmiştir. Ekonomik ve .sosyal 

sorunların odaklaştığı böyle bir konuda, ekonomik ve sosyal po.:J.itika

larla birlikte, çözQ~ler aranması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, 

daba sonraki kısımlarda." belirtileceği gibi, ülkemizde gelirler poli

tikası tartışmalarının, geç de olsa başlamış olması, önemlidir. Özel

likle, enflasyonist etkilerin baskısını arttırdığı dönemlerde,gelir

ler politikası tartışmalarının gündeme getirilmesi, konunun ö.p.emini 

daha fazla vurgulamaktadır. 

Bu konu. ile ilgili olarak, genellikle her ülkede tartışılan so

run, enflasyonun kaynağı sor~nudur. Özellikle de, ülkemizde $On yıl

lardaki fiyat artışlarının nedeninin, ücret artışlarından gel~p gel

mediği, başka bir deyişle ülkemizdeki enflasyonun, bir "Ücret· E:ı:ı.f

lasyonu" olup olmadığı tartışılınaktadır. Şüphesiz ki konu çok yönlü,. 

aynı zamanda da kapsamlı bir çalışmayı gerektirecek kadar karmaşık• 

tır. Ancak, çalışmamızın kapsar.n içinde kalarak, 25 No·.ıu tabiodan 

(46) 1980 yılında İstanbul Tüketici Fiyatları inaeksi'ndeki a~ış; .. 
~94.3'dir. 

'i. 
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hareketle, aşağıdaki tesbitleri yapmamız da, mümkün olabilmektedir. 

Şöyle ki; 

a. 1971 yıl:ı.ndan sonra net parasal ücretlerdeki artışın, tüke

tici fiyatları indeksindaki artış:ı.n gerisinde kalmaya başlamasl., fi ... 

yat artışlar:ı.n:ı.n, ücret artışlarının dışındaki nedenlere ba~lı ola

rak arttığını göstermektedir. Tabloda görüldüğü gibi de, 197"9 yılı 

i tibariyle İstanbul Tüketici Fiyatları İndeks i 1433 .• 1, İmalat Sana

yi Aylık Ortalama Net Parasal ücret İndeksi de 1367.9 olmuştur. Bu 

durumda dönem sonu itibar~rıe Ortalama Net i>arasal: Ücret~ İ'ndekid.~:i:. 

Tükoti-ei:ı.Fiya tlari İnd.eksi 'na,tı-=-~*• 5'5 oranında ·:g.eriainQ..e.-· ka.lııı;ı.ş-tı.t'~ 

b. Bu dönemin s9nunda imalat Sanayi Aylık Ortalama Net Gerçek 

Ücret İndeks i' nin 94.4 olmasına karşılık, sabit faktör fiyatlarJ.yla. · 
i 

'ltişi llaş:ı.na ·yıllı~ gayrisafi :ıiiill1 hasıla ·indeksi 180.9 olarak ger-

çekleşmiştir (47). Ortalama yıllık net gerçek ücret artışlarının 

%0.2 1 yıllık ki:s•i başına sabit faktör fiyatlarıyla yıllık gayriaa ... 

fi milli hasıla ya da ortalama verimlilik artışının dönem ortalama• 

sının %3.4 olması, net ücret artışlarının, verimlilik artışıbl.n al

tında kaldı~ını ortaya çıkarmaktadır. 

İmalat Sanayi Anketleri'nden hareketle yapılan çalışmalarda da, 

1965-1973 döneminde yılll.k ortalama ücret indeksinin.dönem sonunda 

305.7 olarak ge~çekleşmesine karşılık, yılll.k ortalama verimlilik 

indeksinin %319.8 olarak belirlendiği ortaya çıkmaktadır (48). 

(47) 
(48) 

\ ., 

., 
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c. Daha önce belirtildiği gibi,1979 yılı itibariyle toplam nü

fus içinde işçi ve maa.şlıların oranı, yaklaşık olarak %32' dir•. Yal~ 

nızca işçilerin oranı ise, %29 1dur. Toplu sözleşmeden yararlanan iş

çı sayısı 1.273.968 olup, toplu sözleşmederi yararlanma oranı da, 

~31'dir. Bu nedenle işçilerin, özellikle tal~p fonksiyonunu hareke~ 

te geçirme yönünden, sınırlı bir güçleri olduğu söylenebilir. 

Arıcak temel endüstriler olan enerji,. hammadde ile. yarı maiııul 

gibi ara endüstriler ve çok uluslu şirketlerin işyerlerinde çalışan 

işçiler yönünde~durumun farklı olduğu ileti sürülebilir. Bu işyer

lerindaki işçilerin, önce maliyet enflasyonunun, daha sonra da tale.P 

enflasyonunun yaratılmasında, etkilerinden söz edilebilir (49). 

ç. Enflasyonun nedeni olup olmama yönünden, ücretlerin.. çıktı 

içindeki paylarındaki değişmalerin bilinmesi gerekmektedir. DİE ima-

lat Sanayi Anketleri' nden hareketle 1964-1978 Dönemi için ya.pl.lan , 

incelemelerde, çıktı içinde ücret ödemelerinin payının 1964 yılın-

dan 1976 yılına kadar yaklaşık %11 civarında sabit kaldığı görü.l.müş

tür. Sadece 1974 yılında payın %10 civarında düştüğü gö~lanmiştir. 

1976 yılında ~se bu pay %11.73, l977'de %13.45 ve 1978 yılında ~16.27 

olmuştur (50). 

Bu sonuçlara göre, 1976 yılına kadar ücretlerin paylarının yak

laşık sabit kalması nedeniyle, bir enf1aayonist etkinin söylenemeye-

(49) "Türkiye'de bulunan çok ulualu şirketlerin sözleşmelerle istih
dam şartlarını süratle ve kolaylıkla yükseltmeleri, iş piyasa
sındaki dengeyi bozmaktadı.r.Çok ulualu şirketler,k&r ··mar'jiar.m.aı 
Çokyüksek alanlara yatırım yaptıklarından,ödeme güçlerinin fas
la olması,bulunduğu yere rahat yerleşmesi ve o işkoluna hakimi
yet sağlama amacı,daha yetenekli usta işçileri istihdam etmesi 
nedeniyle, diğer şirketlere göra daha yüksek ücretler ödemekte
dirler.Bak.Sahahattin ZAİM;"Türkiye'de Sözleşme Düzeninin İkti
sadi ve Sosyal Sahadaki Tesirleri",Soaya1 Siyaset Konfera.n.siarı, 
İ.Ü.İktiaat Fakültesi,Otuzuncu Kitap;İstanbul,l979, s. 154. 

(50) ücretlerin,çıktı içindeki payları şöyledir:l964 ~11•06,1965 
%10.93,1966 %10.88,1967 %10.68,1968 %10.81,1970 %10.50,1971 
%11.3791972 %10.93,1973 %10.55,1974 %9.90,1975 %11.11,1976 
~11.73,1977 %13.45,1978 %16.27'dir.Bak.DİE.~ı.llık imalat .s~zi 
Anketleri •. 
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ceği, ancak bu yıldan sonra payların art iş göatel'ıaesiniil nedeni ise, ar

tan tüketici fiyatlarl. indeksine olan t~pkti ile ~Çl.kit.ı.ttabilil'• 

d. Fiyat artışlarının nedenlerini, ücret artışla:rJ. yanındt:t., di

ğer girdilerle, k'rlardaki artışlarda da aramak gerekmektedir• Mil1i " 

Prodüktivite Merkezi'nce, 1964-1968 ve 1968-1972 Dönemleri için yapı

lan bir çalışmanın sonucuna göre "Ortalama parasal ücretlerdeki de

ği,meler ile, fiyatlardaki değişmeler arasındaki ilişki ters yönde

dirl! Başka bir deyişle İmalat Sanayi'nde ücret artışlarının en hızlı 

olduğu alt kesimler, en yüksek fiyat artışları gösteren alt kesimler 

olmamaktadır. Böylece yatay kesit analiz sonuçları öZellikle 1968-1972 

döneminde yüksek fiyat artışları gösteren imalat sanayi alt kesimle

rinde, bu durumun başlıca nedeninin ücret artışlarJ.nda değil, di~er 

faktörlerde aranması gerektiğini belirtmektedir (51). 

e. Türkiye'de 1974 yılı itibariyle, kdr marjlarının sabit kal

di~J. varsayımından hareketle, Devlet Pl~nlama Teşkilatı tarafından 

yapılan bir çalışmanın sonucu da, fiyat artışlarının yalnızca ücret 

artışlarına bağlanamayacağını göstermektedir. Çalışmada, fiyatları 

1973 yılına göre 1974 yılında %23.37 oran:ında artıracak etkenterin 

ağırlıklarJ., şöyle hesaplanmıştır; SigortalJ. işçilerin günlük: ücret

lerdeki artış g?sterge alJ.narak global yaklaşımla, işçi ücretlerin

deki artışJ.n %8.64, 25 Şubat 1974'de ve hemen onun ardındahalınan 

idari kararla yapılan toplu zamların ekonomide doğrudan yarattıı1. 

etki %8.20, petrol fiyatlarındaki artışlarJ.n %2.55, kamu iktisadi 

teşebbüalerinin %1.91, ithalatJ.n pahalılaşmasın1.n etkileri de ~2.06 

olmuştur. Görüleceği gibi tahmin edilen %23'lük fiyat artJ.şlarında, 

(51) Raşit HOŞGÖR; İktisadi Kamu Kurulu§larında ve Büıük İmalat Sa
nayinde ücret-Fiyat-Verimlilik-İstihdam İli§kileri, MPM,Ankara, 
ı~n~, s. 43-44• 
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ücret artışlarınJ.n payı %37.6 olarak hesaplanmış bulunmaktadır {52).· 

DPT'nin bir başka çalışmasında da, 1974 yılı için ücret artJ.ş

larJ.nın genel_fiyat seviyesine etkisi, üç varsay~ma göre; %53•871 

%36.31 ve %38.69 olarak hesaplanmJ.ştJ.r (53)J 

f. Ülkemizde fiyat artJ.şlarının en önemli nedeninin, KİT'lerden 

ve bütçe açıklarJ.ndan kaynaklandığı görüşü genellikle kabullenilmak

tedir. Bu açJ.klarJ.n karşJ.lanmasJ. için, karşJ.lJ.ksız para basmak yo• 

luyla para arzının artJ.rJ.ldığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak da, 

artan para arzının fiyatları yukarı doğru itti~i açıktır. 

Özellikle, taban fiyatları politikası, para arzının artırılma

sında etkili olmuştur. Bunun dışJ.nda devalüasyonlar sonucu artan it

halat girdileri, az talep dengesizlikleri ve politik istikrarsızlı

ğın birer enflasyon nedeni olduğu kabullenilmektedir. Gönensay, "Tür

kiye'de harcamalarla üretimi dengeleyebilmek için. harcaınaların kay

nağını (yani ücret ve gelirleri) doğrudan doğruya kontrol etmek ge

reksizdir. Türkiye'de harcamalarJ. ve fiyat artışlarını etkileyen ve_ 

tek başJ.na izah edebilen en önemli faktör, para a.rzıdır" demektedir. 

l930'lardan günümüze kadar elde edilen serilerin, para arzı ile fi

yatlar arasında çok yakJ.n ve açJ.k bir bağlılığı olduğunu, para ar

zındaki artışlarJ.n, şaşmaz bir kesinlikle ve aşağı yukarı aynı oran

larda fiyat artışlarJ.nı doğurduğunu belirtmektedir (54). 

(52) Sevin YAYIN; 1974 l'J.lında Maliyetleri Art;ı..ra.oa. ·Et§e&ı2dl" .ve 
Fiyat Artı§larJ., DPT; Ankara, 1975, s. 30, Tablo: II. 

(53) Yusuf HAMURDAN; ğcret Artı§larının Fi~tlara Etkisi, DPT, 
( Teksir). 

(54) GÖNENSAY; A.g.e., s. 18. 
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b. Enflasyonist Etkilerin Gelirler Politikası Yönünden 

Değerlendirilmesi 

Ancak, ülkemizde· enflasyonun tek nedenini, para arzı~daki 

artışlarla açıklamak d.a, bir genellemaden ötey:e gitmemektedir. BunWl 

yanında hızlı fiyat artışlarını, yalnızca sendikaların mono~olcü gü

cüne bağlayarak, ülkemizdeki enflasyonu, ücret enflasyonu olarak ta

nımlamak da mümkün değildir. Ayrıca, aktif nüfus içinde i~gücünUn 

oranının düşüklüğü ve yine aktif nüfus içindeki sendikalaşma. ora.ı:ü..ı. 

nın önemsizliği nedeniyle, işçilerin· toplam talebi etkileyerek, ta

lep enflasyonıuıun nedeni olduğu söylenemeyecektir. 

Bununla birlikte, sendikalaşma hareketinin, ücretlerin aşa~ı 

doğru rijit ve yukarı doğru esnek olmasını sağlaması nedeniyle, ge

nel fiyatlar seviyesini belirli ölçüde etkilediği de şüphesizdir. 

Özellikle daha önce de belirtildiği gibi, ekonomi için temel özelli

ği olan sektörlerle, çok uluslu şirketlerin yogunlaştığı sektörler

de, sendikaların yüksek pazarlık güçleri nedeniyle,önemli ölçüde üc

ret artışı elde ettikleri ve bunun da fiyatlara yanaıtıldl~l bilin~ 

mektedir. Sendikaların, bu sektörlerle ve bu sektörlerin üretimleri• 
' 

ni kullanan diğer sektörler aracılığıyla, maliyet enflasyonunun ya-

ratılmasında güçlerinin ·olduğu belirtilmelidir. 

Ayrıca, sonraki kesimde ineeleneceği gibi, çalışma barışının 

iyi işletilemediği ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, sendika

laşma hareketinin, çeşitli yollarla ~. üretim maliyetlerini etkilaye

bildikleri gözden uzak tutulmamalıdJ.r (55) • 

(55) Ülkemizde 1970-1977 Döneminde, enflasyonun nedenleri ile ilgili 
olarak yapılan bir gruplamada, aşağıdaki etkenlerin, yüzde ola
rak ağırlJ.klarJ. olduğu belirtilmiştir. Arz ve Talep dengesizli~
leri: Taban fiyat politikasJ. ~4; Devlet MemurlarJ. Kanunu ~5, 
Asgari ücret Politikası %10, İşçi dövizleri %6• Arzın Artırıl
maması: Tasarruf yetersizliği %10, AtJ.l kapasiteli işletmeler 
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Belirtilen nedenlerle, gelirler politikası, enflasyonun kont

rol altına alınmasını sağlayacak ar-açlara sahip olduğu için, kaçı

nılmaz olarak gündeme getirilmektedir. Gelirler politikasının gücü 

de; yalnızca faktör gelirlerine sınırlamalar getirmesinden kaynaklan

mayıp, enflasyonist dönemierde ekonomik ve sosyal güvencenin bir te

minatı olmasırtdan ileri gelmekteai~. Enfl~eyönist etkilerdert~ toplu

'mumuzun büyük bir kesiminin zarar gördüğü Ülkemizde, gelirler poli-

tikasına önemli görevler düştüğüne şüphe yomtur~ 

D. DÜŞÜK VERİ?nLİLİK 

Daha önce rıEkonomik Gelişme Düzeyin ile ilgili bilgiler 

verilirken, ülkemizde 1977 yılından sonra ekonomik faaliyetlerde 

duraklama ve gerileme dönemine girildiği belirtilmişti. Aşağıdaki 

tabloda görüleceği gibi, 1977 yılına kadar GSYİH'de yaklaşık ~?'lik 

bir büyüme hızı sağlanırken, 1977 yılından sonra büyüme hızının 

düştüğü ortaya çıkmaktadır. 1978'de büyüme hızının %3.6, 1979'da 

%-0.3 ve 1980 yılında da %-0.5 olduğu görülmüştür. Oysa bu yıllar 

için plan hedefleri sırasıyle~ %5.9, %6.9 ve %7.5 olarak öngörülmüş

tü. 

Aşağıdaki tabloda , belirtilen eğilimler görülmektedir. 

(55'in devamı: %5, Enerji yatırımları azlığı %5, Stoklar ve Spekü
lasyonlar %5 1 Özel kesimin yatırımlarının azaltılması %5. ~ 
ve Kredi Politikası: Emisyon artışı %10. Maliye Politikası: Büt
çedeki hızlı artış %5, vergilerin ağırlaştırılması %5, Devlet İs
tikrazlarında azlık %2, Bütçelerde tasarruflara uyulmaması %3. 
Dış Faktört~: Yabancı ülkelerde enflasyon %5, Petrol ithalat~nın 
etkileri %5. Diğer Psikolojik-Sosyolojik ve Politik Etkiler: ~10 · 
Bak. İlhan ÖZER; Türkiye Ekonomisinin Önemli Sorunları, Maliye 
Bakanlı~ı Tetkik Kurulu, Yayını, Ankara, 1978, s. 118-119. 
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Taslo:27.Pl~nlı Dönemde Türkiye'de GSYİH'nın Büyüme Hızları 

------~~-----"----------...,--........ --------------........... 
ı GSYİH Artışı % 
i (Faktör Fiy-•t~a.t-ıyle) 
ı . 1. 

I.P1~n Dönemi (1963-1967)1 
IL,P1ltn Dönemi (1968-1972) ı 

III•Pl~n Dönemi (1973•1977) 
IV.Fl~n Dönemi 1978 

1979 
1980 

6.4 
6.7 
7.3 
3.6 

-0.5 
"-0.5 .... 

' 

Kaynak: Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Bi~lili, A.g.e., s~ 7, 

Ülkemizde 1977 yılından sonra ortaya çıkan bu durum, gelişmiş 

ülkelerde de görülmüştür. Bu ülkelerde üretim artış hızındaki düşme, 

işsizlik oranındaki düşmenin de üstünde olduğundan, verimlilik büyük 

ölçüde azalmıştır. 

Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunlukla birlikte, petrol fi7 

yatlarındaki biiyük artışlar ve enerji dorboğazı,ülkemiz ekonomisini 

mlumsuz olarak etkilemiştir. Görülen ekonomik gerileme, verimliliği 

de önemli nranda olumsuz olarak etkilenmekten geri kalmamıştır. 

Bu eğilimlere bağlı olarak da, 1976 yılında ortalama 162 n de

ğerinde olan bir adam/saatlik üretim yapilabilen imalat sanayinde, 

1977 yılı başında 149 TL, 1978 yılı başında da 140 TL' lık üretim yapı~ 

labi1miştir. Bu düze.y 1979 yılının ilk üç aylık döneminde 135 TL'ye 

düşmüştür. Bunlara bağlı olarak da işgücü verimliliği indeksi, 1976 

yılına göre 1977 yılında 92.0, 1978 yılında85~0~ inmiştir. Özellik

le de bu azalma, kamu kesiminde, özel kesime göre daha hızlı bir o

randa gerçekleşmiştir (56). 

(56) Bu konuda bak. Enver KAYA; Türkiye YaPJ;.ıiı {İmtılat)- Sa.na:x;iinde · 
Emek VerimlJJJ~östergel~ri 'l276-l972),ı~M,Ankara,1981,s.lO. 
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Belirlenen eğilimler, aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Ülkemizde yaşanılan bu bunalımın nedenleri aras~da, dışa bağım

lı olan Tü~k Sanayinin, gelişmiş ülkelerdeki durgUnluktan etkilan~ 

mesi yanında, petrol fiyatlarının artışı, enflasyonist etkilerin hız

lanması ve enflasyonist etkilere bağlı olarak dış ödemeler dengesi

nin açık vermesi sayılabilir. Ayrıca daha sonraki kıskmda görüle

ceği gibi, ülkemizde özellikle son yıllarda, emek-sermaye ilişkile

~in bozulması sonucu, üretim kapasitesinin önemli oranda düşm~sinin 

de, verimlilik üzerindeki etkisi gözden uzak tutulamamaktadır• Bu· 
nedenlerle, hem istihdatnın daha az esnek oluşu ve hemde miktar 'Ve 

niteliği iyi ~lmayan gii'dilerle,üretimi sürdürme zorunluluğu verim

liliği ve dolayısıyle işgücü verimliliğini düşürmaktedir. Bunlara 

bağlı olarak, imalat sanayinde verimlilik artışından değil, verimli

lik düşmesinden söz etmek kaçınılmaz olmuştur (57). 

Bu durumda gelirler politikası, bir yandan ekonomik gelişmede 

sağlanacak iyileşmelerle, diğer yandan da emek-sermaye barışını sağ

lamaya dönük çabalarla, ülke düzeyinde verimlilik·artışına katkıda 

bulunabilme şansına sahip olabilir. 

ı;. SENDİKALAŞ?HA HAREKETİNİN ETKİNLİGİ SORUWJ 

Türkiye'de iktisaden faal nüfus içinde, ücretlilerin ve 

maaşlıların %32.3 gibi düşük bir oranda olduğu bilinmektedir. ~unun 

yanında,bu sınırlı grubun, sendikalaşma ve toplu sözleşmelerden ne 

oranda yararlanabildikleri sorunu vardır. 

(57) A~g.e., s. ıo. 
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Tablo: 28 1976-1979 Döneminde Türkiye 'de İmalat Sanayinde Verirolilikle İlgili .Ge.ılıişme.O.:~ 

Çalışılan S~at Başın~ Çalışılan Kişi Ba- Çalışılan Saatler ve Walışanlar Ortalamasına 
tTretim Değeri TL şına Üretim Değeri Göre, Verimlilik İndeksleri 

[Calısılan Saatlere GörelÇalışanlar Ortalamasına Göre 
1 

Özel Özel Özel ... Özel Devlet Toplam . Devlet Toplam Devlet Toplam .lDe.-:ı:.et Toplam 

186 162 108.571 81.178 96.233 100~0 100' •• ı 
ıoo.o 100.0 ' 145 1oo.o 1 1oo.o 

' 
168 135 149 108.028 77·934 90.05'~ 90d 9:3.1 92~0 99~5 ı 81.4 93·6 

1. 

144 133 140 96.114 82.-364!88.056 80.1 .· 91.7 86.4 88.5 
·[ 

91~5 94·5 , 
ı 

ı 144 127-3 135 88.918 "(7.666,~:<.666 77·41 87.8 Ş).) 8ı.8 89.3 ı 85~9 
• ı 

,. 
Kaynak: Enver KAYA; Türkiye Yapım (İmalat) Sanayiinde Emek Verimlilik Göstergeleri 

(1976-1979), l•lPM:, Ankara, 1981, s. 10, Tablo: 2-3· 

..... 
1 

' 
i 
1 

1 

1 

ı 



Ülkemizde 1963 yılında kabul -olunan 274 sayılı "Sendikalar Ka

nunu" ve 275 aay'l.lı "Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu1'ileo&

~·J8Sal.siya..sal ve sosyal etkinliklerini artırdikları bilinmek

tedirJ Ancak çalışanların büyük çoğunluğumna,n~ zamanda ekonomik et

kinliklerini artirdıkları aö~nemeyecektir. Özellikle de, tarım ke

siminde İş· Kanunu'nun ve asgari ücret uygulamasının etkinliğinin ol

madığı, bu kesimitı sosyal aigortalat'ca kapsanı:rıadığı, toplu sözleşine 

uygulamasının.da genel ofuarak, kamu iş yerleri ile sınırlı kaldııı 

bilinmektedir. Belirtilah nedenlerle, tarım ve tarım dışı kes~er~ 

de çalışanların, aynı şekilde kendilerine sağlartan haklardan yf:ı.rar

lanamadıkları açıktır. 

Ülkemizde 1979 yılı itibariyle, işçilerin tümünün sendikalaşmış 

gözükınesine karşılık, ancak %31.28'inin sendikaların kendilerine sa~

ladığı toplu sözleşme hakkından yararlanabildikleri ortaya çıkmakta

dır4 

Aşağıdaki tabloda, belirlenen gelişmeler görülmektedir. 

Tabloya göre, ülkemizde_l978 yılı itibariyle ).897.290, 1979 

yılı itibariyle de 5.465.109 sendikalı işçının olduğu ortaya çıkmak

tadır. Oysa 7 No.lu tabloda da görüldüğü gibi, toplam işçi ve memur 

sayısı 5 milyon eivarındadır. Bu durumda toplam sendikalı sayısı, 

ülkemizdeki toplam işçi ve memur sayısının üzerinde gözükmektedir(58). 

Bu durum, ülkemizde sendikalı sayılarını belirleyen bilgilerin ger-

(58) 1977 yılında 4.920.000 olan işçi ve memur toplamının, yaklaşık 
2 milyonunun memur olduğu görülmektedir. 
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Tablo:29 1963-1979 Döneminde Türkiye'de Sendikalaşma ve Toplu 

Sözleşme Uygulaması İle İlgili Gelişmeler 

~ SENDİ~;:;=~---.,..,-----..;T:;..;O;.;:;;P.=L:.:::.tJ....:S;;:;..;Ö:;.:;. Z:.:;:L:.=E~:.:ıo.:ll-c.:.ı:rt==~t:~JER:,:.;-__ ...._ ____ _ 

~endikaj ~endikalı Kapsanan İşyeri Toplu Sözleşmelerden 
~ayısı ı Işçi Sayısı Yararlanan İşçi 

Sayısı ~--~~~~~--~··· ~;s~·a~,y=:ıs.ı~--~~~~,--~ 
YILLAR _ --~ 

1 
Kamu 1 Özel Toplam; Kamu J Ozel Toplam 

1963 
1964 
1965 
1966 

1
1967 

1

1968 
1969 
'1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

565 
595 
668 
704 
798 
755 
797 
737 
631 

1642 
1637 
i 675 
t 781 

800 
863 
912 
750' 

ı 
295•710 29 127 156 
338,769 1435 2483 3918 
360;,285 1114 1741 2855 
374.058 1000 1595 2595 

·834•680 1124 2506 3630 
1;,057•928 1440 1531 2971 

· 1•193•908 1261 1614 2875 
2;,088~219 2309 2727 5036 
2;,362~787 978 3564 454-2 
2~672~857 1789 1879 3668 
2o.658•393 4211 1 20981 6309 
2•878•624 :t.880 ' 2443' 4320 
3;,328•633 i051 38771 4928 
3•269•577 2087 3156 5243 
3•807•577{2498 3681 6179 
3•897•290!3486 4294 7780 
5•465•109!2013 9117 11.130 

' _ı. 

3494 5968 
26).836 172•926 
121~750 50.109 
159~375 -175.013 
110~041' 78.724 
354~600 163.697 
98~105 136.381 

334-708 215.243 
188.583 153•967 
278.017 148;,428 
ı249-901 193.384 
427.300 174.479 

91 .. 316 209~002 
220~956'255•426 
369.324 220 .. 774 
259.073 424.797 
265.710 480.322 

9462 
43q.762 
171•859 
334.388 
188~765 
418·297 
234-486 
549·9'1 ' 
342•550 
426.445 
443~290 
601.779 
300.318 
476.382 
590.098 
683~870 
746.032 

Kaynaklar: 1963-1977 yil ı için bak. Çalışma Bakanlığı, ~ -.L 

Qa1~ma Dergisi, Yıl 1974, Yıl 1977. 1976-1979 
yılı için bak. Çalışma Bakanlığı; Sayın Devlet 

.i" 
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çeği yansıtmadığıttı göstermektedir (59). Bununla birlikte gelişmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde gerçek sendikalaşma oranı

nın çok düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, ülkemizde toplu sözleşmelerden yararla

nanlardan, 1a da toplu sözleşmeden yararlanma oranından harekGt et

mek, daha anlamlı olacaktır •. Bu orana da, sendikalaşma. oranına oldu

ğu kadar olmamakla birlikte, gerçek durı..Uılu olduğundan daha düşük 

gösterdiği için, itiraz edilmektedir. Tabloda görüleceği gibi,l978-

1979 yılı itibariyle ülkemizde toplu sözleşmelerden yararlananların 

1.273.968 olduğu ortaya çıkınaktadl.r. Bu toplama, toplu sözleşmelerin 

iki yılda bir yapılmasından hareketle, bir tekli ya da çiftli yılla, 

bir çiftli ya da/ bir tekli yılın toplamıyla ulaşılmaktadır~ 

Aşağıdaki tabloda, belirlenen eğilimler görülmektedir. 

Genel olarak belirtmek gerekirse, ülkemizde 1977 yılı itibariy

le iktisaden faal nüfusun ~8.05, ücretlilerin de ancak %28.40'nın. 

toplu sözleşmelerden yararlandığı görülmektedir. Bilindiği gibi, ba

ğımlı çalışanların diğer bölümü olan memurların ise, ülkemizde to~ 

lu sözleşme hakları hiç yoktur. 

Görüldüğü gibi ülkemizde, sendikalaşma hareketinin, ütretlile

rin çoğunluğuna dönük a'lduğu vı.e gelir bölüşümünün iyileştirilmesi.nde, 

(59) Bu nedenler, şunlar olabilmektedir: Birden çok sendikaya üye 
hakkının tan~~sı, sendikaların üye sayılarını yüksek gösterme 
eğilimleri, ealışma Bakanlığı'nın gerektiği şekilde tesbit iş
lemlerini yapmaması. Gerçek sendikalı sayısın~ ilgililşr, 2 
milyon civarında olduğunu ileri sürmektedirler. Ülkemizdeki bu 
eğilimlere karşılık, İsveç'te sendikalaşma oranı·%80, Federal 
Almanya ve İngiltere'de %40 olarak belirmektedir. 
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Tablo:30 1963;..1979 Döneminde Türkiye'de Toplu Sözleşmelerden Ya-
rarlanma V e S endikalaşma Oranı · 

,, 
1 

TO!>LU SÖZLESMEtER SENDİKALASMA 
Toplu Sö~leşme~ Toplu Sözleşme- Sendikal~' Sendika-ı lerd.e.p. Yararla- lerden Yararlan-

!YILLAR 
nanlaf. Sayısı ma Oranı İşçi la şma. 

Üc~etliler (a) % Sayısı Orart:ı. fo 

' ı 

1963 
1965 
1971 
1973 
1975 
1977 
1978 
.. M·-·'lo ...... 

2.153.019 9462 0•44 295.710 12.06 
. 2.368.973 608.621 25.69 360.285 15•21 
3.155.458 892~501 28.28 2•362•787 74•88 

13.304•245 869.735 26.32 2.658.393 80.45 
3.363.469 ·902.097 26.82 3.328.633 98.96 
3.754.960 1e066•480 28.40 13.807.577 101.40 
4.073.000 1.273.968 31.28 3.897.290 95.69 

Not: a.Toplu sözleşmelerden yararlananların toplamını bulmak 
için, bir tekli/çiftli yılla, bir çiftli/tekli yılın 
toplamını esas alınmaktadır. 

Kaynak:29 No.lu tablodan yara~lanılm:ı.ştır. 

önemli derecede etkisinin olduğu söylenemeyecektir. Bu nedenle, ge

lirler politikası uygulaması ile, memurlar da dahil olmak üzere, 

ücretli ve maaşlıların tümü ile ilgili, politikalar geliştirilebile

cektir, Aynı zamanda da ülke ekonomisi ile ilgili kararların belir

lenmesinde, işgücü taraf olarak yerini alacaktır. Buna bağlı olarak 

da, sendikaların etkinlik kazanması ile, işgücünün de her türlü ka

rar alma seviyesinde etkinliği artacaktır. 

F. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMININ DAR OLUŞU 

Bilindiği gibi sosyal güvenlik sistemleri, kişileri ken

~i iradeleri dışında karşılaşacakları hastalık, ülüm, işsizlik gibi. 

benzer tehlikelerin, olumsuz etkilerinden kurtarmayı amaçlamaktadır. 

, 
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Bu amaçla da, sosyal sigortalar ve sosyal yardım proğramlarından ya

rarlanılmaktadır. 

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'ni değerlendirdiğimizde, önemli ö

zelliğinin, dar kapsamlı olduğu ve dikey bir genişlameden yana olmak 

yerine, yatay şekildeki bir genişleme gösterdiğidir. Daha çok, baskı 

grubu dediğimiz senaikalaşmış kesimdeki iŞçilsri, memurları ve 1871 
yılından sonra da, serbest meslek sahiplerini kapsayan sosyal güven

lik sistemimizin bu yönüy.le etkili olduğu sö~lertebili~ (GO). Anc~k 
sendikalaşmamış kesimde çalışanlarla, özellikle tarım kesiminde ça

lışanların kapsam dışında kalması, konunun makro düzeyde ele alınma

sını zorunlu hale getirmektedir. Pldnlı döneme geçildikten sonra, 
' 

Kalkınma Pl~nları ile, sorunun makro düzeyde ele alınmasın~ gerek-

tiğinin belirtilmesi ve bu konuda her dönemde görüş birliğinin sağ

lanmasına rağmen, yine de so~un çözülemediği görülmektedir. 

Ülkemizde 1960 yılında iktisaden faal nüfusun ancak ~7.59'unun 

sosyal sigorta programları ile kapsanmasına karŞılık, 1979'da bu o

ranın %32.90'a çıktığı görülmektedir. 

Sektörler yönünden bir değerleme yapıldığında, 1979 yılı itiba~ 

riyle sosyal gü~enlik haklarından yararlananların yaklaşık ~80'nin, 

tarım dışı sektörlerde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda da ülkemiz-

(60) Ülkemizde devlet sesi çıkan grupların sosyal güvenliğini, de-
#vamlı şekilde dikey olarak artırarak ve ödenekıerin oranlarını 
yükselterek, böylece hem iktisadi, hem de sosyal yönden çok bü
yük sakıncaların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Öncelikle de 
böyle bir yiikseltme,bir yandan bazı grupları dışarda bırakırken, 
diğer yandan da kapsanan grupların sosyal güvenlik haklar~ di
key olarak artırılmaktadır. Bu da dışarıda bırakılanlara büyük 
bir haksızlık olmaktadır. Bak.Turhan YAZGAN; "Sosyal Güvenlik 
Sistemi", İktisat ve Çalışma Hayatı, A.g.e., s. 438. 
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Tablo:31 1960-1.979 Döneminde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Haklar~n

dan Yararlananlar 

SSK 

Y'ItLAR 

1 
T .c. ~Bağ 

1 Emekli 1 Kur 
1 Sandığ:ı. / 

. i 
ı 

. 1 1 
'Özel 
Sigorta 

l 

Sandıkları 
ı i-·· 

Genel 
Toplam 

Sosyal Sigo,rta~ 
lardan Yararla
nanlar~n,İktisa
den Faal Nüfusa 

- - · · · Oranı ""'·--··:-

1960 611~703 3~359;303 - 160.000 981~006 7~5~ 
1965 921.4$8 543.383 - 20.000 1.484.841 10•95 
1970D.-.313.500 732.566- 35.000 2.081.066 14•81 
1975~823.338 ago.ooo Bso.ooo 43.000 3.606.338 23.72 
1976~.017.000 1•145;.000 885.000 !37.000 4.104.000 27•90 
1977,~ ;491.000 1•175•000 962 !000 62 .ooo 4. 390 .ooo 29 •40 

~7~zn2ıooo~~~-·o_o_o.·~-·-37-!~o_o_o~6-9_.o_o_o~4-·-9_4_3~'o_o_o~~~-3-~-'-oo~~~ 
Kaynak: 1960-1915 Döneini için bak. KARAHASANOGLU; cte1ii 

Dağıl];,_mı Yönünden Türkiye • de l@ıe,k lltlirlf!Gi AM
lizi ve Sendikalaşmanın Ekonomik Etkinlilil 
A.g.e,, s. 614, Tı:iblo: 97, 1975-1977 Dönemi iÇin 

1
, 

bak• DPT; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Fl~nı, 
A.g.e., s. 139, TablO: 99, 1"978-1979 bönemi için 
bak~ DPT; 1980 Programı, A~g~e., s. 100. 

deki işçilerin %~4'nün, sosyal sigorta programından yararlandığı or-
• 1 ~ .......... , 

tata çıkmaktadır. 1963 yılında ise, bu oran %33'dür. Toplam işgücü 

yönünden bir karşılaştırma yapıldığında,so~s~tap~~an yarar-
/ 

lanan işçilerin, Türkiye Ortalaması'nın üz~rine çıktığı görülecektir. 

-
Daha önce de belirtildiği gibi, sosyal güvenlik kuruluşları, 

sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilAtlarından oluşmakta-

dır. Ülkemizde prim ödeme gücü olanların belirli bir kısQının sosyal 

sigorta programları ile kapsanmasına karşılık, prim ödeme gücü olma

yan korunmaya ve bakılmaya muhtaç yaşlılar ve çocuklarla, dul ve ye

timlerin ise, gerektiği şekilde bu programlardan yararlandığı söylene

memektedir. 1979 yılı itibariyle 0-18 yaş grubunda bulunan yaklaşık 

20.3 milyon çoculdan,3.684.000'nın kimsesi bulunmayan veya özel eğitim 
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gerektiren özürlü çocuklar olduğu tahmin edilmektedir. Yine mahkeme

lerce "Korunma Kararı" alınan 15.410 çocuğun, sosyal hizmet kurum
larına girebilmek için sıra beklediği bilinmektedir (61). 

Bu yönüyle gelirler politikası, yainızca belirli kesimleri4 de• 

ğil, toplumun bütünfu1ün sosyal güvenlik haklarından yararlanması 

için, konuyu makro düzeyde gündeme getirebilecektir. Anayasa'mız· 

48.maddesinde ,11Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.- Bu hakkı Sağ

lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve 

kurdurmak devletin ödevlerindendir" diyerek, s·osyal güvenliğin kiŞ·:i;..;. 

ler için bir hak, devlet için bir görev olduğunu vurgulam:ı.ştir• 

Yazgan, "Sosyal güvenlik sistemini insan hakkı olarak kabul et

tigimiz takdirde, Türkiye'de bunun böyle olmadığı açıkca ortaya çı

kar" demektedir. Yazgan 'a göre, sosyal güvenlik hakkı b~ i'ısıinfaldo. oJaı... 

rak kabul edilmiş olsaydı, herkesin, özellikle de sokakta bıraktığı

mız korunmaya muhtaç çocukla~ tarım kesimindeki köylünün de insan 

olduğu kabullenilecek, yalnızca memur ve işÇilerle, bağımsız çalışan

ların insan olduğu kabullenilmeyecektir. Bu nedenle,Türk Sosyal Gü

venlik Sistemi'nin,.yanlış ve eksik bir uygulama içinde olduğunu 

belirtmektedir (62). 

Sonuç olarak, devlet için bir görev, toplum için bir hak olan 

sosyal güvenlik hakkının, ülkemizde gereğince sağlanmadığı görülmek

te, baskı ve çıkar gruplarının yararıarına dönük bir mekanizmanın 

işletildiği ortaya çıkmaktadır. 

(61) DPT; 1280·Pro~r~~ı, A.g.e., s.ıoo. 
(62) YAZGAN; A.g.e., s. 438. 

.,. 
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:nu noktada gelirler politikasının, konuyu makro düzeyde, Ana

yasa'nın belirttiği ilke doğrultusunda gündem~ getirmesi mümkün ola

bilecektir. Pldn çalışmalarında ve hükümet programlarında, konunun 

makro düzeyde gerektiği şekilde de alınabilme şans:ı. doğabilecektir. 

G. VERGİ SİSTEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ 

Ülkemizde sabit gelirli olarak çalışan ücretli ve maa.şl.ı.;.. 
' 

lar yönünden, 1980 yıl:ı. sonuna kadar örtaya çıkni:ı.ş olan önemli b:J.r 

adaletsizlik de, vergi sisteminden gelmiş bulunmaktadır• Daha ört~a 
ücretlerle ilgili açıklamalar yapılırken görüldüğü gibi, ülkemizde 

brüt ücretler önemli oranda yükselirken, net ücretler gelir vergisi 

ve sigorta primleri ile önemli oranda azalmaktadır. 

Özellikle enflasyonun hızlanmaya başlamasından sonra, brüt üc

retler bir yandan yükselirken, aynı zamanda enflas~ron nedeniyle ge

lir vergisi oranlar:ı.nın yükselmesi sonucu, brüt ücretlerin büyük bir 

bölümünün devletçe vergi olarak alındığı görülmüştür. Bunun da nede• 

ni, enflasyonun vergi dilimlerinin gerçek değerlerini azaltarak, sa

bit gelirliler yönünden vergi yükünü ağırlaştırmasıdır. Asgari ge

çim indiriminin de gerçekçi olmamas~ nedeniyle, ülkemizde gelir ver

gisinin, bir ücretliler vergisi olarak ağırlık kazandığı görülmüş

tür. 1975 yılında gelir vergisinin %63.3'nü ödeyen ücretli ve maaş

lıların yükünün, 1976 yılında %68.1'e çıkması bu durumu doğrulamak

tadır. Oysa aynı şekilde, ücretli ve maaşlıların gayrisafi milli ha

sıladaki paylarında bir artış gözlenmemiştir. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi,toplam gelir içindeki pay

ları 1973-1976 döneminde %33.6 ile, %30.9 arasında değişen ücretli 

ve maaşlıların, gelir vergisindeki payları 1976 yılında %68.1 olmuş-

tur. 
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Tabloda belirtilen eğilimler görülmektedir. 

Tablo:)2 1973-1976 Döneminde Türkiye'de Ücret ve Maaşl~lar~n 

Vergi Yükü 

: 

YILLAR 

1973 

1974 

1975 

1976 

Toplam Vergi 
! 
1 Ücret ve Maaş Ücretlilerin, 

Gelirleri İçih_;; Gel:irlerinin, Gelir Vergisin-
de.Gelir Vergi- Toplam Gelir deki Payı (3) 
sinin Oranı (1) İçindeki Payı(2) 

- -·· 
41.3 3j.6 31.3 

45.1 30•9 

ı 
64.5 

i 
i 45.4 32.2 6.'3.4 
j 

ı i 

68.1 1 46.7 33.6 ' ı j ; ı 
,_.._,_.,.._ -·-·· 

Kaynak: (1) (2) 1980 Prog~amı, A.g.e., s. 47, Tablo: 32. 
(3) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel·Müdürlü~ü; 

Bütçe Gelirleri Yı1lıgı 1974-1976, Ankara, 
1977, s. 73, Tablo: 5.-A. 

1975 yılı ile ilgili bir çalışmanın sonucu ilgi çekicidir. Bu 

çalışmaya göre; 1975 yı1ında~yurtiçi faktör gelirinin bölüşümünden 

%32.78 oranınd~ bir pay alan ücretli ve maaşlılar. · , toplam gelir 

vergisinin %63.40'ını ödemektedirler. Buna karşılık, diğer faktör 

sahipleri yurtiçi faktör geli~lerinin %67.22'ni alma1~akarşılık, 
%36.80 oranıdda bir payla gelir vergisine katkıda bulunmaktadırlar. 

Aynı zamanda da ücretli ve maaşlılarıh verg~ yükünün ~15.71 olarak 

gerçekleşmesine karşılık, diğer faktir sahiplerinin vergi yükü 3.23 

olarak belirmiştir. Görüldüğü gibi ~cretli ve maaşlılar aleyhine iş

leyen ve iki kata yaklaşan bir bölüşüm eşitsizliği söz konusu olmak

tadır. Bu durumun nedeni, yüksek enflasyon hızının etkisiyle, gelir 

vergisi oranlarının yükselmesidir. . . 
Aşağıda belirlenen gelişmeler görülmektedir. 
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Tablo:33 1975 Yılında Türkiye'de Ücretli ve Maaşlılarla, Di~er 

Faktör Sahipleri Yönünden Vergi Yükü 
• ..__.""'!""-_· .. !$ Olarak) 

İktisaden Yurtiçi 1 Ödenen t Gelir Vergisi Yükü 
Faal Nüfus Faktör Gelir i ·· (Gelir Ver-

SOSYAL - Gelirleri Vergisi sigi/G.S.M.H.)· L,•• 

GRUPLAR .. 
·-

"'·"" ... 

tlcret1i ve 
Ma.aşlıle.r 26.74 32•78 63,20 l5.7i .. 

Diğer.· Fak-· 
tör Sahip:-
leri 73.26 67.22 36.80 3~23 

TOPLAM 1oo.oo 1oo.oo 1oo.oo -
,,, ... _,_,_,.._.,. 

Kaynak: KARAHASANOGLU; A.g.e., s. 561, Tablo: 88. 

Ülkemizde 1980 yılı sonuna kadar süren bu sağlıksız vergi yapı

sının, değiştirildiği bilinmektedir. Şüphe yok ki gelirler politika

sının, ekonomik ve sosyal istikrarı.n sağlanmasında kullandığı etkili 

araçlardan biri, vergi düzenlemeleridir. 

Genellikle Batı Avrupa Ülkeleri'nde hükümetlerin, kısa dönem

lerde etkin olabilmek için, doğrudan vergi oranları üzerinde de~i

şiklik yaptığı, ya da enflasyon oranına bağlı olarak, geçinme indek~ 

lerine göre, her yıl otomatik olarak düzenlemelere gittiği bilinmek

tedir. Bu yönüyle son vergi düzenlernemizi en az geçim indirimini ve 

vergi dilimlerini, en azından asgari ücretlerdeki değişmelere göre 

ayariayacak bir mekanizma getirmediği için, gelirler politikası yö• 

nünden eksik olarak nitelenebilir. 
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H. SOSYA-EKONOMİK NEDIDlLERİN, GELİRLER POLİTİKASI 

YÖNÜNDEN GENEL DEGERLENDİRİLl'IESİ 

Sosyo~ekonomik nedenler olarak belirlediğimiz nedenler, 

görüldüğü gibi, ülkemizde gelirlher politikası uygulamaaını zorunlu 

kılmaktadır. 

Gelirler politikas~nın, bu nedenler üzerindeki etkileri, varı

lan sonuçlar ışığında genel olarak şu şekilde özetlenebilir; 

a. Gelirler politikası ile, ekonomik gelişme ve sosyal adaletin 

sağlanması arasında bir denge kurulabilir., Ekonomik gelişme eng-ellen

meden, yaratılan gelirin üretim faktörleri arasında adil bölüşühlü 

sağlanabilir. 

b. Gelirler politikası ile, sadece ücret gelirlerinin kontrol 

altına alınması yerine, gelir bölüşümünden zararlı çıkan bütün sos

yal grupların, gelirlerini ve statülerini iyileştirecek tedbirler 

gündeme ,getirilebilir. 

c. Gelirler politikası ile, yalnızca belirli ve imtiyazlı bir 

gruba parasal ücret artışları sağlamaktan çok, bütün ücretli ve maaş

lılara istihdam güvencesi ile birlikte, yeterli bir satınalma gücü 

sağlayacak mekanizmalar işletilebilir. 

ç. Gelirler Politikası ile, etkinliğinin derecesi tartışılmakla 

birlikte, enflasyonu kontrol altına alabilecek mekanizmalar getiri

lebilmektedir. Özellikle de gelirler politikası, kendisini güncel 

kılan nedenler dolayısıyle, enflasyonist dönemlerde, geçim sıkıntı

sı çeken gruplara ekonomik, sosyal ve psikolojik güvenceler verebi

lir. 

d. Gelirler politikası ile, düşük verimlilikten, yüksek verim~ 

liliğe ulaşılabilir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan düşük verimli

lik, ekonomik ve sosyal gerilernelerin bir sonucu olmaktadır. Gelir

ler politikası, özellikle sosyal alandaki gerilemeler üzerinde etki 
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kurarak, iyileştirmelerde bulunabilir. 

e. Gelirler politikası ile, baskı ve çıkar gruplarının yararı

na işletilen sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütününe dönük bir 

! · yapıya kavuştu:rulabilir. Bunun için konu,.makro düzeyde gündeme geti

rilebilir ve etkin çözümler gerçekleştirilebilir-

f. Gelirler politikası ile, ekonomik ve sosyal istikrarı sa~~ 

layabilecek, bir vergi sistemi işletilebilir. Özellikle de, geçim 

sıkıntısı çeken g:rı.:ı.plax-in~ kısa dönemde gelirlerinin iyileştirilme

si amaçland.ığ:ı..nda, gelirler politikası ile doğrudan doğruya vergi 

oranları üzerinde oynayarak, etki yaratılabilir. 

g. Gelirler politikası ~le, belirli ve sınırlı orandaki grupla- . 
. 

rın yararlandığı toplu sözleşme sistemimizin, etkinliği artırılabilir. 

Tarım ve tarımdışı bütün sektörlerde çalışan ücretli ve maaşlıların, 

ülke ekonomisi ile ilgili kararların ~lınmasına iştirakleri sağlana

bilir ve sorumlulukları o1dugu::..kamum;ı.ına açıklanabilir. 

3 .. K"tİLTiİREL .VE HUKUKİ NEDENLER 

Türkiye'de gelirler politikası ihtiyacının sosyo-ekonomik 

nedenlerinin sonuncusu olarak, kültürei·:ve hukuki nedenler ta.rt:ı.ş:ı.

lacaktır. :Bunlar da; ·eğ:Ltim .. ve kültür düzeyin.dek~.".fa.rklllıklar ve 

yet işın iş insatıgü~i.t .. ·açı.klar.:t:,. '· tük,~tit.ı harce1.n.al~rında art;ı,ş.lQ.r, toplu 

iş aöz].eşncsi düzeninin eoşlukli:u::~l: ile enek-,ser.r.ıaye ilişkilerindeki 

bozuklu.klar olm=.ı.kt.a.dı:r • ·.: ı':'> 

Özellikle de son iki etken, gelirler politikası yönünden önem 

kazanmaktadır. Çünkü bu iki etken, bir ülkede toplu iş sözleşmesi 

düzeninin iyi işletilip, işletilememesinin sonucuna bağlı olarak or

taya çıkmaktadır. Bu nedenler gelirler politikası ile, bu iki etke

nin doğru~an etkilanınesi mümkün olabilmektedir• 
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A 1 E(}İTİ).III vg KÜLTÜR DÜZEYİNDEKİ FARKLILIKLAR ve 

YETİŞUİŞ İNSANGÜCÜ AÇIKLARI 

Ülkemizde gelirler politikas~ ihtiyacının, hukuki ve kültü-

rel nedenleri içinde, önem kazananlardan birisi eğitim, kültür 

ve insangücü politikas~ ile ilgili olmaktadır. Bunları, gelirler po

litikası ile ilgisi yönünden, şöyle belirtebiliriz: 

a. Ülkemizde 1978-1979 öğretim yılında okullaş.ina. oranl.nl.n ~87~4 

olmas~na rağtne.ti, eğitim sistemimiz fır,sat eşitliği yaratamaml.ş ve 

abs~aı adaleti sağlayacak b:Lr gelir J8J*n ht'tac~. "b~er yana..a.n/.da, 

kalkınmanın gerçekleştirilmesi için, yeterli sayıda ve belirli nitelik

te insangücünü yetiştirememiştir. Belirtilen nedenlerle, ülke gerçek• 

leriyle uyum sağlayacak bir- yap~ya kavuşamamıştır. 

b. Toplum~ çeşitli sosyal kesimleri ile, co~rafi bölgeleri a

rasında görülen ekonomik ve sosyal dengesizliklerin, k~ltürel alana 

da yansıdığı görülmüştür., Özellikle de, ekonomik ve sosyal gelişmeye 

bağlı olarak, kültür farkl~lıklarının daha da belirginleştiği ortaya 

çıkmıştır. 

c. Yüksek nitelikli insangücünde, önemli sayıda artışlar sağlan~ 

makla birlikte, telmik nitelikli insangücü yönünden açıklar bulunmak

tadır. %15 civarı~da işsizliğin olduğu ülkemizde, özellikle sosyal 

alanlarda öğretim yapmış binlerce genç iş ararken, teknik işgücü a

çıklarının büyüdüğü görülmektedir. 1978-19~9 ders yıll.nda mesleki ve 

teknik orta eğitimde, teknik liselerde okuyan öğrenci aayl.sının, top

lam öğrenci içindeki payının %1.9 olması, durumu açıkça ortaya koy

maktadır ('63). 

------------------------(6J) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Od.aları ve Ticaret Borsalar:ı. 
Birliği, A.g.e., s. 56. 
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Aşağ~daki tablo~ bu yönden ilgi çekmektedir. 

Ta.blo:34 1971 ..... 1999 DönEilminde Türkiye'de 1971 Mevcuduna Göre Yetiş

kin İşçi Açıkiari 

ı MESLEKLER __ : :1 
............. _ (.Bin Kisi) 

1972 1977 1999 
.. c 

ı -17.0 İzabeci-Haddeci -43.0 .:..223•0 
ı '. 

Makina İle İlgili ı -161.0 
ı 

-333•0 -'2136.0 
J Meslekler ., 

,.,.._,_. -
ı Elektrik İle İlgili -82.0 -155.0 1 -823.0 

Meslekler -----. ... .~~ 
1 
ı 

İnşaat İle İlgili +64.0 ı -20.0 -679.0 i ?<I es 1 ekler j ---
Diğer -284.0 -448.0 -4156t.O 

1 TOPLAM 
·--

-480.0 -999.0 ~8017~0 
ı. ---

Kaynak: DPT; Yeni Strateji ve Kalk~nma Pıanı 1 • V~üncü · 
B!ş Y~;, 1~7J-l977, Ankara, 1977, s.776, Tablo:603~ 

Tabloda görüleceği gibi, DPT'nin tahminlerine göre; 1972 yıl~

da 480 bin civarındaki yetişkin işçi aç~ğ~, 1977 yıl~nda 999 bine, 

1999 yılında da 8.0 milyona ulaşacıktır. 

Eğitim, kültür ve insangücü yönünden belirlenen eğilimler, emek 

kaynağında dikey yönden farklılık olduğunu ve yüksek gelir getiren 

mesleklere geçişin kolaylıkı·a sağlanamadığını ortaya çıkarmaktadır• 

Bu nedenle gelirler politikas~ ilef makro düzeyde emek kaynagJ.nın 

yitnlEilidirilmesi ve gelirlerinin iyileştirilmesi sağlanabilir• 

B. TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ 

Ülkemizde özellikle 1977 yılından sonra, toplam tüketim har• 

camaları ve özel tüketim harcamalarının Fl&n Hedefleri'nin oldukça 

1 

\ 
! 
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üzerinde gerçekleştiği ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak da, ta

sarruf eğilimi azalma göstermektedir. 

1972 yılında sabit fiyatlarla GSMH içinde toplam tüketimin pa

yı %83•2 olmuş ve Üçüncü Pl~n Dönemi'nde, bu payın ~76.0 olarak ger

çekleşmesi pl~nlanmıştır.O;r.ea ·9b8._5 oranında bir fazlalıkia, gerçek

leşma %84•5 olmuştur. 1979 yılında ise GSMH içinde toplam tüketimin 

payı,%84.6 olarak gerçekleşmiştir (64). Bu eğilimiere bağlı olarak 

da, Üçüncü Pl~n Dönemi olan 1972-1977 yılları arasında, özel tüketim 

harca~aları kişi başına ertalama %3.3 artarken, 1978 yılında artış 

%12.9, 1979 yılında ~-3·9 ve 1980 yılında %5.0 olmuştur. Görüleceği 

gibi de, 1978 yılından itibaren kişi başına özel tüketim harcamala

rındaki artış, dengeli olmakta~ çıkmıştır. 

Aşağıdaki tabloda belirlenen eğilimler görülmektedir. 

Tablo:35 Pl~nlı Dönemde Türkiye'de Kişi Başına Tüketim · Harcamala

rın Yıllık Artış Oranları (%) (1968 Fi.y_atlar:ı.y_le1 
t 

I.PJ.~n II.Platı • III.Pla.n 
Yıllık Yıllık " Yıllık 

TÜKETİM Ortalama · Ortalama Ortalama 
ÇEŞİTLERİ 1962-1967 1967-1972· 1972-1977 1978 1979 1980 

Toplam Tüketiıcı 2.6 4.4 4.1 9.3 -11.5 3.0 
Özel Tüketim 2•2 4.6 3.3 12.9 -13". 9 5.0 
Kamu Tük et imi 5.3 

ı 
4.4 8.6 8.1 2.9 -6 .. 4 

Kaynak: Türkiye Ticaret Oda1arı,Sanayi Odaları ve Tiearet 
Borsaları Birlıgi, İktisadi Raporz A.g.e., s. 20, 
Tablo: 11/B. 

, ,.· •; _:.. 
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1978 yılından itibaren tüketim eğiliminin artarak~ tasarruf e~ili

minin dü,şmesinin nedenleri arasında; ekonominin bir darbağazla kar

şılaşması, enflasyonist baskıların artması, mal v~ hizmet talebi ile 

arzı arasındaki dengesizliklerin görülmesi, sağlıksız bir tüketim e

ğilimi ile, gösteriş eğilimine döriük bir tük~tim kalıbının geçerli

ğinin ağır basması söylenebilir (65). Özellikle 1979 yılında kişi 

başına özel tüketim harcamasında ~-13.9 oraninda gerileme görülmesi, 

belirtilen eğilimlerin sonucu olarak kaçınılmaz olmuştur. 

Belirlenen eğilimler, ülkemizde özellikle son yıllarda, sağlık

sız bir tüketim eğilimi ile, gösterişe dönük bir tüketim kal1.hının 

şekillendiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmelerden de en fazla 

etkilenen ve aynı zamanda da zarar gören grupların, orta ve düşük ge

lirli gruplar olduğu bilinmektedir. 

Gelirler politikası ile, bu grupların tüketim kalıbına giren te

mel malların üretimi ile, fiyatlarının belirlenmesinde ve gösteriş 

eğilimine dönük olmayan bir tüketim kalıbının topluma benimsettiril

mesine yard1.mcı olanabilir. En azından, gelirler politikası ile; 

toplumun tasarruf eğilimleri belirlenerek 9 gelirleri yönlendirici 

tedbirler tartışma konusu yapılabilir. 

c. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİN BOŞLUKLAR! 

Görüldüğü gibi gelişmiş Batı Ülkeleri'nde gelirler politikası, 

( 65) DPT' nin bir çahşmaı.;Jma göre; ekonomik gelişme ve gelir artışına 
bağl1. olarak kişilerin tÜketim kal1.bının tarım ürünlerinden, 
tarım dışı sektörlerin ürünlerine·doğru nisbi bir değişme gös
terdiği ileri sürülmektedir. En ~ızlı artış gösteren harcama 
kalemlerinin de dayanıklı tüketim, dokuma-giyim, içki-tütün 
deri ve besin ürünlerinde olduğu görülmektedir. Dayanıklı tü
ketim mallarına yönelik harcamaların ise, daha çok televizyon 
alıcısı, elektrik süpürgesi, otomobil ve buzdolabı-ile, yaban
cı kaynaklı malların alımlar1.ndan kaynaklandığı belirtilmekte
dir. Bak. DPT; A.g.e., s. 47. 
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genellikle sendikal~şmanın ve buna bağlı olarak toplu iş sözleş

mesi sisteminin yol açtığı e~onomik ve sosyal sorunlaran çözümünü 

amaçla.mıştı.rı. Hareket noktası da, sendika gücünün kontrolüne dayan

mıştır. Çünkü bu gücün sınırsız olarak kullanılması, enf~asyon, iş

sizlik, dış ödemeler dengesi a~ıkları ve dÜşük büyüme hızları gibi 

sonuçlara yol açabilmiştir. Bazı sorunlar şunlar olmaktadır. 

a. Sendika çokluğu, Sendikalararası Rekabet ve Yetki So~u 

Ülkemizde 1979 yılı itibariyle 75Ö sendika olduğu görülmek

te ve sendika başına da ortalama 5198 işçi düştü~ü ortaya çıkmak

tadır. Ülkemizde sendika kurma özgürlüğünün sendika emflasyonu ya~at

tığı ve sevimli olmayan bir deyişle, sendika ağalı~ına yol açtı~ı 

çoğu kez ileri sürülmektedir. Oysa ülkemizde önemli olan, güçlü sen

dika kavramının yaratılmasıdır. Bunun tersi bir eğilim geçerli oldu

ğu için de, yetkili sendikanın belirlenmesi sorunu ile karşılaşıl

maktadır. Özellikle de, işkolu ve işyeri ayrımına dayanan ikili top

lu sözleşme uygulamamızın, bu duruma yol açtığı ortaya çıkmaktadır. 

Sendikalararası rekabet, toplu sözleşme sürecinde yetkili sen

dikanın belirlenamamesine yol açmakta ve sendikaların kendilerini 

yetkili kılma mücadelesi de, sistemin normal işleyişini bozmaktadır. 

Hatta sendikalar, güçlerini gösterebilmek amacıyla, grev y~~una baş

vurabilmektedirler. Amaç, yetki kazanmak olunca da, her türlü davra

nışlarla karşılaşılmaktadır. Bu eğilimler de ülke düzeyinde devamlı 

birga-gillitin yaratılmasına neden olabilmektedir. 

Send:ika özgürlüğüne bağlı olarak, işçilerin aynı anda birden 

fazla sendikaya üye olduğu durumlarda, sendikaların üyelerini ikna. 

edebilmek için aşırı taleplerde ve gövde gösterisinde bulunması, e-
! 

konomiyi olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 
ı 
ll 

ll Belirtilen neder.ı.le·rle ,yetkili sendikanın belirlenmesi konusuna 

çöz~ getirecek yasal düzenlemeler kaçınılmaz olmaktadır. Öncelikle 

de 1 btrden fazla sendi~ya üye olmanın önlenmesi gerekmektedir. Yet-
1 
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kili sendikanın be+irlenmesi konusunda, güncelliği olan çözümlerden 

biri referandumdur. Bu yolla demokratik bir süreç içinde, yetki so

rununun çözülebileceği ileri sürülmektedir. 

b. Sendikaların Denetimi Sorunu 

Sendikaların uygulamada, ·.:ı etkili idari ve mali denetime 

tabi olmadıkları görülmektedir• Var olan denetim, sendikaların ken

di iç denetimidir. Yasal bir denetimin söz konusu olmaması ve sendi

ka içi demokrasinin de yeterince işletilememesi, sendikaların ger

çek amaçlarından sapmalarına yol açabilmiştir. Sendikaların çok bü

yük mali kaynaklara sahip olması ve çeşitli nedenlerle denetim meka

nizmasının işleyememesi, sendikaları çıkar çatışmalarına itmiş ve 

sendikal amaçlar dışındaki amaçlar, . ağırlık kazanmıştır. Bu durum 

sendikaların bölünmelerine ve giderek güçsüzleşmelerine yol açmış

tır. Başka bir deyişle de, işçileri birleştirme ve kuvvetlendirme a

macına dönük sendikacılık hareketi, Türkiye'de amacına ters düşmüş, 

işçileri birleştirecek ve kuvvetlendirecek yerde, bölmüş ve zay~f

latmıştır. 

Sendika aidatıarının işverenlerce, i9çilerin ücretlerinden ke

silerek sendikalara verilmesi olarak bilinen "check-off" sistemi de, 

sendikaların etkinliği yönünden gerekli olurken~ toplu sözleşme uy

gulamamız yönünden olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Özellikle de sen

dikaların üyeleri ile ilişkisinin kesilmesi, sendikalara he~ z~ 

güvenilir bir gelir kaynağı yaratılması ve· bu gücün istismar~ın ya

pılması, olumsuz ettiler olarak belirtilebilir. Cheok-off sistemin

den yararlanmanın, o işyerinde toplam işçilerin l/4'nü temsil eden 

her sendikaya tanınması ise, sendikaların parçalanro~~~ eder 

olmuştur. Check-off sisteminin kaldırılmasını, işveren sendikala~ 

rı savunurken, işçi sendikaları şiddetli itirazlar da bulunmaktadır. 

Sorunu check-off sistemini değil, sendikaların etkili idari ve mali 

denetim.mekanizmasına işlerlik getirerek çözmek, toplu sözleşme sis-

\ ı \ 
1 
1 
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temimizin gelişmesi yönündeh önemli olmaktadır. 

c~ Uzlaştırma Mekanizmasının Etkin Olmayışı 

Tarafları~ grev ve lokavt öncesi uzlaştırroaya davet ederek, 

kendileri ve toplum yönünden an1aşmazlıklara çözüm bulmalarını amaç

layan uz1aştı~ma yöntemi- etkinliğini ka~betmiş durumdadır. Anlaş

mazlığın toplu~ yönünden ele alınması ve makro düzeyde duşünülmeai 

gereği, ikinci pl~na itilir olmuştur. 

Bu nedenle grev ve lokavt öncesi, tarafıara topluma karşı da so

rumlulukları olduğu gerçeğini hatırlatacak arabuluculuk ve uzlaşt1r

ma yöntemlerine etkinlik kazandırılması gerekmektedir. Özellikle de 

arabuluculuk müessesinin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Daha ön

ce belirtilen çeşitli nedenlerin, genel amacın çoğu kez uzlaşma değil, 

uzlaşmazlık yönünde olmasını teşvik ettiği görülmüştür. 

ç. Toplu Sözleşmelerden Yararlanabilmenin Kısıtlanması Sorunu 

İşçilerin toplu sözleşmelerden, sendikaya üye olmaksızın da

yanışma aidatı ödeyerek yararlanabilmeleri,toplu sözleşme uygulama-. 

mı&da çeşitli dönemlerde, farklı şekillerde yoruma tabi tutulmuştur. 

Sendikaya üye olmadan, dayanışma a.idatl. ödeyerek toplu sözleş

me haklarından yararlaıLma yolunu kapatacak uygulamaların kurallaştı

rılması, sorunlara yol açmaktadır.Bu koGuda sendikaların yazılı iz

ninin aranması, işçilerin haklarınl. kullanmasına sınırlamalar getir

diği ve sendika baskısDıı artırıcı etkide bulunduğu için, sendikal 

demokrasi yönünden olumsuz gelişmeler olmuştur. Bu nedenle sendikal~ 

olmayan işçilerin toplu sözleşmelerden yararlanmalarını sağlayacak 

yeni düzenlemeler getirilmelidir. 

d. Yasa Dışı Hareketlerin Meşrulaştırılması Eğilimi 

Sonraki kısımda görüleceği gibi, ülkemizde son ~llarda yasa 

dışı grev, işgal, ig yavaşlatma, direniş ve benzeri gibi hareketler 
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yoğunluk kazarunıştl..t~ Çoğu kez de bunlar, ekonomik isteklerden daha 

çok, politik ya da doktirinel davranışlardan kaynaklanmıştır. 

Bu duruma gelin:mesinde. siyasi partilerin, sendikaları kontrol 

altına almak istemeleri, sendikaların da ideolojik bütünleşm~nede

n~yle• siyasi partilerin güdümüne girmek arzularının etkili olduğu 

söylenebilir. Bu eğiliriılere bağlı olarak da, sendikalaşma hareketi

nin siyasi nitelik kazanması ilet yasa dışı hareketlerin bazı d~nem

ierde :meşrulaştır:ı.lmak istenmesi d_~, diğer bir soh_y.-t otrnaktadıt'~ 

e~ Sendikaların ve Işverenlerin Kısa Dönemli Bakış Açıları 

Sendikalar bilindiği. gibi üyelerinin iktisadi ve sosyal du• 

rumlarını korumak ve düzeltmek , onları kÜltürel açıdan geliştirtrtek-:r .... 
le sorumlu kuruluşlardır. :Bu tısd.enlij de sendikalar, toplu pazarl1.k 

dışında, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi faaliyette bulunufila.r• 

Ülkemizde ise, sendikaların faaliyetlerinin genellikle, toplu söz

leşme sistemi üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. 

i. Bu nedenle, sendikalar toplu sözleşme sistemini sadece 

ücretleri artıran bir mekanizma olarak görmüşlerdir. Bunun sonucu 

olarak da, toplu sözleşme sistemini kendi çıkarları yönünden, sonu

na kadar zorlamışlardır. Çünkü sendikalar genellikle yapıları gere

ği ve bazen de politik ve ideolojik amaçlarla,üyelerine daha fazla 

imkan sağlamak durumundadırlar~ :Sunun için dı;ı;toplu sözleşme görüş

melerine.çok büyük taleplerle başlamakta, daha sonraki safhalarda 

ise, bu taleplerin küçüldüğü görülmektedir. Sendikaların talepleri

ni belirleyecek önemli ölçünün ise; verimlilik artış~, geçinme in

dekslerindeki değişmeler', büyüme hızı, benzer işletmelerdeki ücret

ler ve işletmelerin ödeme güçleri olacağında şüphe yoktur. 

Oysa başta verimlilik ilkesinin önem kazanmaroış olmas~, sonun

da uyuşmazlıkların, sendikaların pazarlık güçleri ile çözümlertmesi ile 



- 285-

sonuçlanmıştır. Ancak buhun sonucu olarak, ülke ekonomisi yönünden 

ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan da 9 en fazla etkilenenlerin, işçi

ler olduğu daha önce belirtilmişti. Ekonomik durgunluk ve enfl.asyo7 
nist etkiler, kamuoyunu yakından ilgilendirme~e başlayınca da, ücrat

lerin artırılması ve"sendikaların etkinliği ile ilgili tartışfualar 

yoğunluk kazanmıştır. Sendikaların üyelerinirt ekoriömik durumia~ını, 

kısa dönemli ücret artışları dışında, diğer yoliarla geliştirme çaba~ 

ları pek önem kazanmamıştır. İşçilerin tasarrufa teşvik edilerek, 

gelir bölüşümünden emek geliri dışında, ka.r ya da faiz gelirleri el~ 

de edebilmelerini sağlayacak ekonomik amaçlı teşebbüslere ortak ol~ 

maları ve bu tür teşekküller kurmaları gibi imkanlar, önemli olma• 

mıştır. "Yatırım Ücreti" gibi, diğer ülkelerde görülen uygulamalar, 

tartışma konusu yapılmamış ve sendikaların stratejileri arasında yer 

almamış tır. 

ii. Sendikalar, ülkemizde kooperatifçilik hareketinin şuuruna 

varamamışlardır. Kooperatifleri de, sendikalar gibi üyelerinin eko

nomik ve sosyal ~~klarını iyileştirecek ku~luşlar olarak görmemiş

lerdir. 

iii. Sendikalar, üyelerinin eğitilmesi konusunda da, yeterli ça

b~yı sarfetmemişlerdir. Sendikal eğitim, işgücünün eğitilerak geli

rii artırması ve devamlı istihdam güvencesi yaratması yönünden, ö

zellikle gelişmekte olan ülkelerde önem kazanmıştır. 

Sendikaların işgücü piyasasının düzenlenmesi ve işgücü politi

kasının yönlendirilmesi yönünden, eğitim prögramlar.~a ağırlık ver

meleri gerekmektedir. Oysa bu ilginin gösterildiği söylenememektedir. 

Bu nedenle, ülkemizde mesleki eğitimin önem kazanmadığı, genel kül

tür programlarının ise sınırlı bir şekilde düzenlendiği görülmekte

dir. 
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ı .. ,. :Biraz (5ncede belirtildiği gibi, sendikala:r-ın siyasi faali

yetleri ise, genellikle amaçlarından uzaklaşmıştı:r-~ Sendikaların, 

varlıklarını devam ettirebilmek için 9 siyasi gelişmeleri yönlendir

meleri şüphesiz ki gerekecektir. Günümüzde sendikaların, sadece top

lu sözleşme mekanizması ile, amaçlarına ulaşılamayacakları ··,bilin

mektedir. Çünkü tUke düzeyinde alınan her karar, delaylı bir şekil

de sendikaları ve üyelerini etkilemektedir. Ancak ülkemiz yönünden 

soruna bakıldığında, sendikaların amaçlarının ötesinde, politik ol

dukları söylenebilecektir. 

Siyasi partilerin sendikaları etkilerine alma çabaları, sendi

kalarında böyle bir işbirliği içine girme gayretleri, ülke yönünden 

yararlı olmamıştır. Özellikle ideolojik sendikacılık hareketi, Türk 

Devleti'nin bütünlüğünü tehlikeye düşürecek boyutlara kadar ulaşmış

tır. Amaçlardan sapınca da, sendikacılık hareketi kendi içinde bölü

nerek, etkinliğini kaybetmiş ve bu amaçlar doğrultusunda, genel grev

lere kadar kenclis.ine yeni rotalar çizer olmuştur. 

v. Sendikaların bu davranışıarına paralel olarak, işverenlerin 

de kısa dönemli bakış açılar~nı genişletmedikleri görülmüştür. Üc

ret artışlarının, fiyatlara yansıtılması çıkar yol olarak görülmüş, 

istihdam sorunun çözilmünün 7 yalnızca devletin görevi oldu~una inanıl

mıştır. İşçi sendikaları ile de, uzun dönemli amaçlardan daha çok, 

kısa dönemli yararlar için anlaşma yolları aranmıştır. Toplum çıkar

ları, öncelik kazannıamıştır. 

f. İşçi-İşveren ve Devlet İşbirli~i 

Türk toplu sözleşme sisteminin yasal çerçevesinin özelliği, 

diyaloğa dayandır~lmış olmasıdır. Oysa son yıllarda, işçi ve işveren

ler arasındaki diye,log kesilmiştir. 

İşyeri yönetiminde sorumlulukla birlikte, yetki verilmesini de 

sağlayacak mekanizmalar yerine, yetki devrini gerektiren tekliflerin 



- 281 -

ileri sürülmesi, diyalog imkanını hepten ortadan kaldırmıştır. İşçi

nin yönetime ve k~ra katılması gibi projeler ise, politik tartışma 

konusu olmaktan öteye gidememiştir. Buna bağlı olarak da, ülkemizde 

hür toplu sözleşme düzeninin işlerliği tehlikeye düşmüştür. 

Buna karşılık diyalog ku.ra.:oak taraflardan birinin de devlet ol

masına rağmen, .çeşitli nedenlerle bu diyaloglar kurulamamış ve her 

kesim, kendi sorununu mikro düzeyde çözer olmuştur. Bunun sonucu o

larak, toplumun çıkarlarının ikinci pl~na itildiği görülmüştür. Hü-. 

kümetlerce, ülke ekonomisini çok yakından ilgilendiren gelir bölüşü

mü, istihdam, ücret ve fiyat kararları gibi makro sorunların çözü

münde, genellikle ekonominin taraflar.ı.olan ~çi ve işverenlerin katkı

sı sağlanamamıştır •. I{atkı sağlayacak bu yolların açık bırakılması 

yerine sorunlar belirince, özel diyaloglar ya da. pazarlıkların ya

pılmasında yarar görülmüştür. Özellikle gelirler politikası mekaniz

masının işletilm~diğf ülkelerde, belirtilen sorunlarla karşılaşıldı

ğı görülmektedir. 

g. Toplu İş Sözleşmesi Düzeninin Boşluklarından Doğan 

Sorunların. Genel Değerlendirilmesi 

Uygulamada karşılaşılan bu sorunlar, Türk Toplu Sözleşme Sis

temi'nin darboğazları olmaktadır,66~An~,bir işbirliği içinde, bu 

sorunlara çoğu zamanda çözüm bulunamadığı görülmüştür. Kanunlarla 

sağlanan çözümlerin ise, genellikle etkinlikleri olmamıştır. 

Belirtilen nedenlerle, toplu sözleşme sistemi ve sendikalaşma 

hareketinden kaynaklanan bu sorunları, makro düzeyde çözecek tek me

kanizmanın, ülkemiz yönünden gelirler politikası olacağında şüphe 

yoktur. 

Herşeyden önce Türk Toplu Sözleşme Sistemi'nin yasal yapısı, di

yalog üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Bu diyaloğun sağlalunası ise, 

toplum yönünden kaçınılmazdır. Böyle bir diyalogdan sendikaların za-

(66) Bu konuda bak. DPT; A.g.e., s. 9. 
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rar göreceği ve toplu sözleşme haklar~n~n ellerinden alınaca~ı ka

bullenilemez. Çünkü gelinen bugünkü noktadan, geriye dönülemeyeceği 

açıktır. Böyle olunca da işçiler, işverenler ve toplum yönünden,. bu 

günkü uygulamayı bir sisteme oturtacak gelirler politikas~, önemli 

bir imkan olacaktır. • 

ç, EMEK-SERMAYE İLİŞKİLERİNDEKİ BOZUKLUKLAR 

Ülkemizde gelirler politikası uygulamasını zorunlu kılan 

önemli gelişmelerden birisi, özellikle son yıllarda emek-sermaye ba

rışının bozulmasına bağlanabilir. Bilindiği gibi grev ve lokavt hak

ları 1963 yılında kabullenilen, 275 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu" ile düzenlenmiştir. 12 Eylül 1980 yılına ka..;. 

dar da, bazı dönemlerde uygulamaya ara verilmiş olmakla birlikte, 

kanun geçerliğini sürdürmüştür. 12 Eylül 1980 yılından itibaren ise, 

2634 sayılı nsüresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorun

luluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe KonulmB;sı Hakkındaki Kanunla" 

275 sayılı Kanun'un uygulaması durdurulmuş bulunulmaktadır. 

a. Grevlerle İlgili Gelişmeler 

Ülkemizde 1974 yılına kadar emek-sermaye ilişkilerin 

genellikle uyum içinde- olduğu, çalışma barışını önemli ölçüde boza

cak şekilde grev v~ lokavt olaylarının etkinliği gözükmezken, bu yıl

dan sonra grev ve lokavt olaylarının arttığı, özellikle 1977'1erden 

sonra grev olaylar~nın büyük boyutlara ulaştığı görülmüştür. 

Aşağıdaki tabloda gelişmeleri izlemek, mümkün olmaktadır. 

-
. . 
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Tab1o:36 1963-1980 Döneminde Türkiye'de Grevler ve İşgünü 
Kayıpları 

.--------~---~=-----~-,----,------------------

Gr ev 
YILLAR Sayısı 

Süre 
( 

(1•• ) ,..-un 
Greve Katılan 
İşçi Sayısı 

Ka:rbolan İşgünü 
Toplamı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 ! 
1980atl 

----~~----~-~-·--· --+--------+----------+-
8 269 1514 19.739 

83 2696 6640 238.261 
46 1730 6593 336.~36 
42 1091 11.414 430.104 

100 3992 3992 344.112 
54 1715 5189 175~286 
86 1926 20~155 323.220 
72 1752 21.150 220.189 
78 2132 10.916 476.116 
48 2297 14.879 659.362 
55 2897 12.266 671.135 

110 4406 24.141 1.143-306 
116 5601 13.708 668.797 

58 3691 7240 325.830 
59 3622 15.682 1-397.124 
87 4457 9748 426.127 

126 10 .. 529 21.011 1.147-.721 
220 ; 24./~1-1· 84.832 7.708 .• 750 .._ _________ _j _______________________ ......._ 

Not: * 1980 yılı, ilk 9 ayı kapsamaktadır. 

Kaynak: 1963-1976 yılları için bak. Çalışma Bakanlığı; 
Q.a.!_.~la~Dergisi, 1974 ve 1977 yılı sayıları .• 
1977-1980 yılları için bak. Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği, A.g.e., s. 44, Tablo: 29. 

Ülkemizde yetkililerin de belirttiğine göre; Çalışma Bakanlı

ğı'nca derlenen grev ve lokavt sayıları, gerçek durumu tam yansıtma

makta ve rakamları olduğundan daha düşük göstermektedir. 

Tablodan hare.ket1e yaptığımız bir hesaplamaya göre, 1963-1974 

Dönemi'ndeki 12 yılda, e~revlerle kaybolan işgünü toplamının 

5.037.666 olduğu e;örü1müştür.Buna karşılık 1975-1980 dönemindeki 6yıld3. 
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ise, işgünü kaybının lt.f;:'"f~."!~~ olması dikkat çekicidir. 

Çalışma ~akanlığı verilerinin, gerçek durumu yansıtmadığı ileri 

sürülmektedir. 1979 yılı itibariyle Çalışma Bakanlığı veriierine gö

re; grevlerle kaybolan işgünü sayısının ı. 432.078 olma.sına karşılık, 

aşağıdaki tabloda bu sayının 2.849.774 olduğu belirtilmektedir. 

Tablo:37 1 Ocak.l979-3l.Aralık.1979 Arasında Yapılan Grevler, 
Greve Katılan İşçi Sayısı ve Grevde Geçen İşgünü 

Grev Uygulanan Greve Katılan Grevde Geçen 
KURULUŞLAR İşyeri Sayısı işçi sayısı İşgünü 

l.DİSK'e Bağlı Sendi-
!kaların Uyguladığı 

jGrevler 143 ı 26.479 1.462.699 1 

]2.Türk-İş'e Bağlı ı 
Sendikaların Uygu-
ladığı Grevler 76 11.137 1.014.935 

i 

3.Bağımsız Sendi- ı 
kaların Uyguladığı 

1 lG revler 40 3.111 310.064 
' ' 

' 

ı 

4.MİSK'e Bağlı Sen- 1 
dikaların Uygula- ' ! 

dığı Grevler lO 4.160 62.046 

TOPLAM 269 41.187 2.849.774 
' 

Kaynak: DİSK; 1979 Ekonomik Raporu, Genel-İş Web Ofset 
Tesisleri, Ankara, s. 132, Tablo: 9. 

Tablo sonuçlarına göre (67), 1979 yılında greve katılan işçi 

sayısı, yaklaşık toplam sigortalı işçi sayısının %18'ini kapsamak-

(67) DİSK; !272_Ekono~ik Rapor, Genel-İş Web Ofset Tesisleri, Anka
ra, s. 134· 
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maktadır (68). 

1979 yılında grevlerden ayrı olarak, 156 işyerinde direniş ya

pıldığı ve bu direnişlere 93 işyerinde yaklaşık 140.000 işçinin ka

tıldığı, diğer 63 işyerindeki direnişlere katılan işçi sayisınin bi

linmediği belirtilmektedir. Direnişierin en çok işi yavaşlatma (pa

sif direniş), işbaşı yapmama, yemek boykotu biçiminde 1 saat ile 6 

gün arasında değişen sürelerle uygulandığı, ayrıca 1 işyerinde otur

ma boykotu, 1 işyerinde ölüm orucu, 1 işyerinde de yürüyüş şeklinde 

gerçekleştirildiAi belirtilmektedir (69). 

Görüleceği gibi, özellikle son yDllarda ülkemizde çalışma barı

şı ciddi şekilde bozulmuş bulunmaktadır. 1977 yılı için yapılan bir 

çalışmaya göre; Türkiye, 1977 yılında grevler nedeniyle kaybolan iş~ 

günü sayısı açısından, 24 OECD Ülkesi arasında başlarda gelmektedir. 

Ancak daha doğru bir karşılaştırma yapmak için, Türkiye'deki işçi 

sayısı ile, bu ülkelerdeki işçi sayıların~ da dikkate almak lazım

dır. Diğer bir ifadeyle, ülkemizde OECD Ülkeleri'ndekinden çok az 

sayıda sanayi işçisi olduğu gerçeği karşısında, Türkiye 1977 yılın

da çalışan bin kişi başına kayıp işgünü açısından OECD Ülkeleri ara

sında başta gelmektedir. Özellikle 1977 yılında çok yaygın ve yoğun 

bir şekilde uygulanan grevler, işveren kadar toplumu ve ekonomiyi de 

etkilemiş, sa~ece Madeni Eşya İşkolu'ndaki grevlerin. 1977 yılı so

nuna kadar 14.5 milyar düzeyinde bir üretim kaybına yol açtığı ileri 

sürülmüştür. Bu durum, gelişmekte olan bir ülkede, üretimin artırıl-

(68) Çalışma Bakanlığı verilerinin gerçeği yansıtmadığı ve çok düşük 
gösteri~diği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 
bir yayınında da belirtilmektedir. Bak.pünya'da ve Türkiye'de 
Ekonomik ve-Sosyal Durum, 1977, Ankara, s. 46. 

(69) DİSK; A.g.e., s. 134. 
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maması yönünden büyük bir darboğaz olmaktadır (70). 

b. Lokavtlarla İl~ili ~elişmeler 

Son yıllarda grevler yönünden ortaya çıkan bu tırmanış, aynı 

şiddetde olmasa da, 1972 yılından sonra lokavt1ar yönünden de gö

rülmeye başlamış bulunmaktadır. 

Lokavtlar1a ilcili gelişmeler de, aşağıdaki tabloda görülmekte-

dir. 

Tablo: 38 1963···1980 Döneminde Türkiye' de Lokavtlar ve İşgünü 

' 

YILLAR 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
19'73 
1974 
1975 i 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980* 

K 1 ayıp arı 

Lokavt Sayısı ! Lokavt Süresi Lokavt Uygulanan Kaybolan İş-

----+- İşçi Sayısı günü Toplamı~. 

ı 21 92 12.180 
1 ı 36 36 1.008 

ı 

52 ı 1092 1092 22.071 
- ı - - -

' - - - -
71 1317 727 14.397 
ı 

ı 
10 18 180 

ı j 276 1389 ' 98.229 ı 

3 i 165 2064 95.730 
20 167 3239 145.385 
10 621 3278 30.578 
17 ( 563 1941 170.935 

1 
267 145.385 20 3239 

7 1589 ı 372 ı 49.431 
13 1937 ı 3379 ı 486.587 

ı 

33 1 ** 1 7951 1 521.454 
15 *K ı 968 ı 141.848 
21 *.::{ i 8288 ı 653.093 1 

j --· .,.L .... 

Not: * 1900 ·#ılı, ilk 9 ayı kapsamaktadır. ** Bilinmiyar. 
Kaynak~ 1963-1976 yılları için bak. Çalışma Bakanlığı, ~

l.?:~~ma J2..~rr;;isi,. 197 4-lQ77. 1977-1980 yılları için 
bak. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği, A.g.e., s. 44, Tablo: 30. 

(70) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; A.g.e., s. 46. 
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Tablodan hareketle yaptığımız hesaplamada, lokavtlar yönünden 

de son Jıllarda sertleşme eğiliminin ortaya çıktığı görülmüştür. 

1963-1974 yılları arasında lokavtlarla kaybedilen işgünü toplamının 

590.693 olmas=!-na karşılık, 1975-1980 döneminde kaybolan işgünü top

lamının l.~~~-~9~ olduğu görülmektedir. 

Grevlerle ilgili sayıların, gerçekçiliği yönünden ileri sürülen 

kuşkuların, aynı şekilde lokavtlar yönünden de, geçerli olduı-u ileri 

sürülebilir. Çalışma Bakanlığı'nın bilgilerine göre, 1979 yılında 

4095 işçiye lokavt uygulamasına karşılık, başka bir kaynakta 60.098 

işçiye lokavt uygulandığı ileri sürülmektedir (71). 

Lokavtlardan ayrı olarak, 1970 yılında 123 işyerinde tensikat 

(düzenleme) uygulamasına gidildiği ve bu işyerlerinden lll'inde, 

32.326 işçinin etkilendiği görülmüştür (72). 

c. Emek-Sermaye İlişkilerindaki Bozuklukların Genel 

Değerlendirilmesi 

Görüleceği gibi ülkemizde grev, lokavt, iş yavaşlatma ve ten

kisat (düzenleme) gibi yollarla, çalışma barışı özellikle son yıl

larda bozulmuş bulunmaktadır. 1977 yılındaki MESS-DİSK Çatışması, 

ülkemizde grev ve lokavt olaylarını, kamu oyuna maletmiştir. Bir kar~ 

şılaştırma yapıldığında, İtalya, Fransa ve son yıllarda ekonomik bir 

bunalımla karşılaşan İngiltere'de grevlerden kaybolan işgünü Türki

ye'ye göre yüksek, Almanya ve İsviçre'ye görs düşüktür (73). Ancak 

(71) DİSK; A.g.e., s. 133. 
(72) Tenaikatların da; ücretli zorunlu yıllık i~in -zorunlu ızın-, 

hammadde yokluğu, yetki uyuşmazlığı, ücret artışları, iflas ve 
enerji kısıtlaması, sendikal mücadele, sendika değiştirmek, di
renişe katılmak, .zam isteği, malullük, yetki uyuşmazlığı ve ben
zeri nedenlerle yapıldığı belirtilmektedir. A.g.e., s. 13). 

(73) TOPÇUOGLU; A.g.e., s. 218. 
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ülkemizin içinde bu.lu.nduğu ekonomik durum ve ücretlilerin sayısının, 

iktisaden faal nüfusa oranının diğer ülkelere göre düşüklügü gözönü

ne alındığında; Türkiye'deki grevierin küçüınsenıneyecek boyutlara u

laştığı_görülecektir. 

Son yıllarda görülen bu eğilimlerin nedenleri olarak, şunlar 

belirtilebil:ir: 

ğ. Özellikle son yıllardaki fiyat artışlarına bağlı olarak or

taya çıkan enflasyonist etkilerin, gelir dağılımını ücretliler aley

hine bozması ve yine son yıllardaki siyasi istikrarsızlıkların, be

linlenen gelişmelere yol açtığ.ı söylenebilir. Başka bir deyişle eko

nomik sorunların, sosyal sorunları, sosyal sorunların ekonomik so

runları etkilernelerine bağlı olarak, neden-sonuç ilişkisinin, çalış

ma barışını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Bu nedenle de ça

lışan gruplar arasında adil bir gelir btilüşümünü gerçekleştirmek a

macıyla, gelirler politikasının gündeme getirilmesi zorunlu olmak•a

dır. 

ii. Sendikalararası rekabet dolayısıyle, sendikaların üye kazan

ma ve rakip sendika.lara karşı güçlerini gösterme arzuları, işi ya

vaşlatma ve grev şeklinde sonuçlanabilmektedir. Yetkili sendikayı 

belirleyecek "Referandum Sistenıi"nin olmayışı, önemli bir eksiklik 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

iii· :Bir başka neden ise, "Sendikacılığımızın yegane fonksiyonu

nun toplu pazarlığa dayanmasıdır. Öyle ki toplu sözleşme yapma yet~ 

kisi .. ıelde edemeyen bir sendika, adeta yaşama şansını yitirmektedir. 

Ülkemizde toplu sözleşme dışında işçiyi sendikaya bağlayabilecek 

başka ekonomik ve sosyo-politik fonksiyonların geliştirilmemesi, bu 

duruma yol açmaktadır ( 7.4) • 

(74) DERELİ; A.g.m., s. 24. 
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iv. Sendikaların ideolojik ~e siyas1·amaçlgrı doğrultusunda ülke 

ekonomisini etkileme çabalarına bağlı olarak, son yıllarda genel grev, 

iş yavaşlatmaları, direnişiert işgaller, boykotlar gibi kanunca ya

saklanan eylemlerin kamuoyuna malolduğu bilinmektedir. Özellikle si

yasi partilerin, kendi amaçları doğrultusunda sendikaları kullanma 

eğilimlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. 

v. Aynı işyerinde hem işyeri, hem de işkolu düzeyinde toplu söz

leşme uygulaması, çalışma barışını bo~ucu ettilerde bulunmuştur. İş

verenlerin:ntGrup sözleşmeleri" şeklinde ileri sürdüğü çözümlere ise, 

işçi kesiminin karşı olduğu görülmüştür (75). 

vı. Ülkemizde güçlü sendikacılığın olduğu, söylenemiyecektir. 

Daha önce görüldüğü gibi, 1978 yılJ. itibariyle 912, 1979 yılJ. iti-ba~ 

riyle de 750 işçi sendikası vardır. 1979 yılında sendikalı işçi sa

yısJ.nJ.n 3~897.290 olduğu gözönüne alJ.nırsa, sendika başına 5198 ki

şinin düştüğü görülecektir. Sendika enflasyonuna, '1Check' off 11 uygu

laması denilen aidatıarın sendika adına kaynakta kesilmesinin yol aç

t!Jiğı ileri sürülmekterlir. Bu uygulama, bir yandan sendikals.rl,·.~güç

lendirirken, dil~er yandan da sendikacılık mesleğini cazip bir hale 

getirmiştir. Ancak bu durum hem sendikaların parçala.nmasına, hem de 

yetki ihtilaflarının artmasJ.na yol açmıştJ.r (?6). 

Bulıran dönemlerinde şiddetini daha da artıran yukardaki nedenle

rin, genel olarak ülkemizde çalJ.şma barışınJ. bozucu etkide bulundu

ğunda şüphe yoktur. Bu etkenleri asgari düzeye indirebilmede, toplu 

sözleşme sisteminin yapısına zarar vermeksizin, işçi ve işverenler-le,, 

(75) Bu konuda bak. Türk-İş; Çalışma Raporu, Ankara, 1979, s.l04-107. 
(76) ZAİM; t~~~~e~cElu Sözl~şme Düzeninin İktisadi ve Sosyal 

~~ki Tesirleri, A.g.e., s. 154. 
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devletin sorumluluk alarak uygulayacakları bir gelirler politikası 

etkili olabilir. Batı Ülkeleri'nde de, gelirler politikası uygulama

sının, önce kamuoyu yaratılarak, tarafları sorumluluk içinde hare

ket etmeye zorladığı bilinmektedir, Gelirler politikası ile, çalışma 

barışının bozulmasında etkili olan bu sorunlara, karşılıklı olarak 

masa başında çözümler aranabilecektir. Bu nedenle Demirgil "İşçi,İş

veren, memur ve temsilcilerinin iştirak edeceği bir Gelirler Konsey'~ 

inin kurulması ve çeşitli gelirler konusunda bir pol.itika tesbit ~ 

mesi, belirli bir ·baskı grubunun hakimiyeti altına girmemesi şartıy

la, Türkiye Ekonomisi ve taraflar için faydalı sonuçlar do~.racak

tır" demektedir (77). 

Ülkemizde gelirler politikası uygulamasına geçiş halinde, ça

lışma barışı ile ilgili bazı konularda, uzlaşma sağlanabileceği ümi

di 1978 yılında yaşanmış bulunmaktadır. 1978 yılı, daha sonra beli~ 

tilecek "Toplumsal Anlaşma"nın uygulandığı yıldır, Sınırlı kapsamına 

ve kısa ömürlü oluş~a rağmen, çalışma barışı yönünden etkinlik sağ

landığı söylenebilir. Nedeni de; Toplumsal Anlaşma'nın uygulanmadığı 

1977 yılında grevlerle 4.761.971 işgünü kaybedilmesine rağmen, Top

lumsal Anlaşma'nın uygulandığı 1978 yılınd~, grevlerle kaybolunan 

işgüDünün 1.624.105 olduğudur, 

Burada gözönünde bulundurulması gereken nokta, toplu iş uyuş

mazlıklarını demokratik olmayan yollarla önlemeye çalışmanın ya da 

bu uyuşmazlıkları, otoriter yöntemlerle çözmeye girişmenin, çıplak 

gözle görülmeyen bir iktisadi maliyetinin olduğudur. Bu nedenle, ça

lışma hayatındaki huzursuzluklara bağlı olarak ortaya çıkacak düşük 

(77) Demir DEMİRGİL; 11 Ücretler ve Enflasyon" 1976 Yılının İkinci Ya
rısına Girerken, TUSİAD, İstanbul, 1976, s •. 59. 
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verimlilik ve çeşitli direnişler; açığa çıkmış bir iş uyuşmazlığının 

yaratacağı kayıplardan, daha çoğunu sürekli olarak ortaya çıkarabi

lecektir (78). Bu durumda gelirler politikasının, tarafları toplum 

adına hareket etmeye davet ederek, çalışma barışının sağlanmasında, 

kamuoyunun da desteğini sağlaması mümkündür. Ayrıca işçi ve işveren

ler dışında, tarım kesimi temsilcileri ile, hükümet temsilcilerinin 

de aynı şekilde kamuoyuna karşı sorumluluk yükleneceklerinde şüphe 

yoktur. 

D. KÜLTtİREL ve. HUKUKİ NEDENLERiN, GELİRLER POLİTİKASI 

YÖNÜNDEN DEGERLENDİRİLriiESİ 

Gelirler politikası aracılığı ile, kültürel ve hukuki neden

ler etkilenerek, şu sonuçlar gerçekleştirilebilir: 

a. Eğitim, kül tür ve insangücü yönünd'en, dikey farklılıkla!'ın 

yumuşatılmasını sağlayacak ve emek kaynağının gelirlerini artıracak 

bir insangücü politikası gündeme getirilebilir. İnsangücünün niteli

ğinin geliştirilmesini teşvik edici, bir gelir yapısı için tedbirler 

alınabilir. 

b. Ülke düzeyinde, tüketim eğiliminin ve tüketim kalıbının yön

lendirilmesini sağlayacak, bir gelir yapısı şekillendirilebilir. 

c. Toplu iş sözleşmesi düzeninin boşluklarından doğan sorunlar, 

bu düzenin arzu edilen şekilde işletilmesini engellemiştir. Bu so~ 

runlara, makro düzeyde, sorumluluk yüklenen taraflarla birlikte ka

muoyu önünde çözüm aramak mümkündür. Bu çözüm, gelirler politikası 

(78) Gürgan ÇEL:ıp3İCAN; "İş Uyuşmazlı.klarıiıdan Doğan İktisadi Kaybın 
Ölçülmes:i n, Tj-i.t,k.Jş Huku.ku;nun Temel Sorunları Semineri, TÜTİŞ, 
DYF-İŞ, L!KAT-IŞ, Ankara, 1977, s. 18. 
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aracılığı ile? demokratik bir süreç içinde ve toplumun bütün grup

larının yararı gözetilerek gerçekleştirilebilir. 

d. Emek-sermaye arasında iyi ilişkilerin kurulması, toplum ya

rarınadır. Bu ilişkilerin, yalnızca tarafların çıkarlarına göre be

lirlenemeyece.ği noktasına gelinmiştir. İlişkilerin makro düzeyde 

ele alınması,kaçınılmaz olmuştur. 12.Eylül.l980'den sonra çıkarılan 

2364 Sayılı" Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zo

runluluk Hatlerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Ra.nun 11 

da, gelirıer politikasını ülkemizde gündeme getirmiştir. 

Yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, gelirler 

politikası bir çözümdür. Böyle bir çözümle; toplu sözleşme uygulama

sına işlerlik kazandırılabilecek ve ekonomik büyüme ' engellJm~e-:-:· " 

deriı: gelir bölüşümünün iyileştirilmesi mti.r.ıkü.ra. olabileoekti.r~· 
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K I S I M II 

TÜRKİYE':)E GELIÜLEII. POLİTİKASI İLE İLGİLİ GELİŞI1ELEii. VE JIAZI 
UYGULAP.M LAR 

I. GELİ:~LElL POLİTİ:KASI İLE İLGİLİ GELİŞHELEl{ 

Ülkemizde bugüne kadar Batı Ülkeleri'nde uygulandığı şekliyle, 

gönüllü ya da zorunlu bir gelirler politikası uygulanmamış ve Kal

kınma Pl~nları'ndaki bazı tesbit ve tedbirlerin ötesinde, son yılla

ra kadar da knouoyunda konunun tartışıldığı görülmemiştir. 

Ülkemizde gelirler politikası ile ilgili tartışmaların genel

likle işveren kesimince gündeme getirildiği, işçi kesiminin ise tav

rının olumsuz olduğu görülmüştür, 

Hükümetlerce gelirler politikası tartışmalarının, ilk defa 1978 

yılında "Toplumsal Anlaşma", 1980 yılında da Eşel-Mobil adı ile ac11an

r'hr.J:!aıl!. "Ücret ve Üc.t'et Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına Uygun 

Olarak Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gündeme getirildiği 

bilinmektedir. 

12 Eylül 1980 3.onrasl.hın gelişmesi olarak, 2634 sayılı n süresi 

Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin, Sosyal Zorunluluk Hallerinde Ye

niden Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kanun"la, Yüksek Hakem Kurulu'na 
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tanınan· yeni yetkiler de, gelirler politikası yönünden üzerinde du

rulması gereken yeni gelişmelerdir." 

önce Kalkınma,. :t:ıa.nları v& yılll.~ programlar· yönünden; gelişmele

ri belirleyebiliriz. 

I. KALKINMA PLANLAR! ve YILLIK PROGRAMLAR YÖNÜNDEN GELİŞMELER 

A. KALKINMA PL.ANLARINDAKİ TEDBİRLER 

a. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı Dönemi 

(1963-1967 Dönemi) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nda, gelirler poli

tikası ile ilgili özel bir tedbir yer almamaktadır. Konunun, ücret 

politikası içinde değerlendirildiği görülmektedir. "Sanayileşmenin, 

toplum refahının artması ile eş anlamlı" olduğu belirtilerek, "İşgü

cünün, sosyal adaletin gerektirdiği şekilde toplum içinde yerini ala

bilmesi ve iktis~dt-sosyal sorunların çözümüne olumlu şekilde katı

labilmeleri"nin gerekli olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle de 

"İşçinin sadece önemli bir üretim faktörü olarak değil, fakat toplu

mun bir parçası olarak, diğer herhangi bir kişi kadar haklarına sa

hip olması ve iktisa.a1 hayatta etkili bir rol oynadığını duyması, 

pl~nlı bir şekilde kalkınacak demokratik bir ekonomide hedeflere u

laşmada zorunlu olan sıkı işbirli~ine dayanan ahenkli sermaye~işgücü 

münasebetlerinin mevcudiyeti için şa.rttırn denilmektedir (79). 

Görüleceği gibi, genel olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~

nı, işgücü yönünden sosyal adaletin sağlanması ve sermaye-işgücü i

lişkilerinin bir ahenk içinde yü.rütülmesini öngörmektedir. Bunun için, 

(79) DPT; Kalkınma Pl~nı, Birinci Be§ Yıl 1963-1967, Ankara, 1963, 
s. 107. 
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"İşçi-İşveren ilişkilerinin_uyumlu olması ve bu çerçeve içinde çall.ş.ı. 

ma koşulların~ düzeltilmesi, verimlilik artışinın temel ilkelerin

den biridir. Bu nokta gözönünde bulundurularak, bugünkü kapasitenin 

daha verimli olarak kullanılmasını sağlamak için çaba sarfedilmesi 

gerektiği"ni belirtmektedir. 

Burada görüleceği gibi, işçi-işveren ilişkilerinde uyumun sağ

lanmasl., verimlilik artışının temel alınmasına bağlanmaktadır. Daha 

özel olarak da ":Bölge ve işkolları için sosyal adalet ilkelerine gö

re tesbiti gereken en az ücretlerin üzerindeki yükselişler, verimli

lik artışları.na bağlanacaktır" denerek, asgari ücretlerin üzerindeki 

ücretlerin belirlenmesind~,verimlilik ilkesinin geçerli oldu~ açık 

bir şekilde vurgulanma.ktadıl'. ":Bununla ilgili olarak işçilerin verim

lilik çabalarını teşvik edec~k ücret sistemlerinin benimsenmesi des

teklenecektir. Sanayi dallarının şartlarına gör$ değişmesi tabii o

lan ücret sistem+erinin seçimi toplu pazarlıkların konusu olacaktır" 

denmektedir ( ı:,r:). 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı 1 nın, gelirler politikası yö

nünden değerlendirilmesi, şöyle özetlenebilir: 

i• Sosyal adaletin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir ücret 

düzeyinin belirlenmesi için işçilerin, iktis~d1-sosyal sorunların 

çözümüne katılması ve işçi-işveren arasında {şbirliğinin gerçekleşti

rilmesi, 

ii. Bu işbirliğinin sa~lanmasında ve çalışma koşullarının düzel

tilmesinde, verimlilik artış~n~n temel olması, 

A.g.e., s. 62. 
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iii. Ücretlerde,asgari ücretierin üzerindeki artışların, verim

lilik artışlarına bağlanması ve özel durumlardaki seçimin toplu söz

leşme sistemi içinde belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

b. İkinçi Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı Dönemi 

(1968-1972 Dönemi) 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~n~'nda, sosyal adaleti ger

çekleştirecek ücret artışları ile birlikte, istihdamın da sağlanma

sını birlikte am~çlayan bir ücret politikasının gerçekleştirileceği 

belirtilmektedir. Pla.nda, 11Asgari ücretlerin, işçinin geçimini ve ra

fahını sağlayacak bir h~yat seviyesini verecek bir duruma getirilme

sine gayret edilecektir.Aaga.ri ücretler üzerindeki gerçek ücret ar

tışları verim artışları ile orantılı olacak, böylece ücretler kal

kınınayı engelleyen ve ekonomideki istikrarı bozan bir nitelik taşı

mayacaktır. Bu anlayışla, ücret politikası istihdam imk~nlarının 

artı~ılması yanında, adaletli bir gelir dağılımı sağlamanın başlıca, 

aracı olarak kullanılacaktır" denmektedir (31). 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~ı; 

i. Ücret artışlarının gereklili~i yanında, bu artışların istih

damı olumsuz etkilemeyecek şekilde olmasını, 

ii. Bu nedenle de, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla.nı'nda oldu

ğu gibi, verimlilik ilkesinin geçerli olmasını ve ücret artışlarının 

verimlilikteki artışlara bağlanması gerektiğini belirtmektedir. 

c. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

(1973-1977 Dönemi) 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~ı'nın, önceki iki Pl~'dan 

farklı olarak, konuyu geniş bir kapsamda eie aldığı ve yeni görüşler 

CJl) DPT; Kalkınma Plttnı İkinci Beg Yıl, Ankara, 1967, s. 135. 
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getirdiği görülmektedir. 

"Fiyat ve ücret PolitikasJ.n· başlığı altında, fiyat politikası~:ı .. :·. 

nın iki genel hedefinin olduğu belirtilmektedir. Fiyat politikası 

ile, bir yandan genel fiyat seviyesinde kalkınma hedefleri ile uyum

lu olarak istikrar korunurken, diğer yandan da üretim, talep ve kay

nak dağılımını düzenleme fonksiyonlarından etkin şekilde yararlanı

lacağı belirtilmektedir. Eu amaçla, fiyat sisteminin esnek şekilde 

işletilmB'Sivn:.is:l. gerekli olduğu: iiaiii sürülmektedir( '82). 

Buna bağlı olarak da,,.fiyat dengesinin korunması açısından aşı

rı talebin kontrol edilmesi yanında, maliyet artışlarından doğan 

baskıların da önlenmesi ve parasal gelirlerdeki gelişmelerin toplam 

prodüktivite artJ.şına uygun olmasının gerekeceğin belirtilmiştir. 

Maliyet enflasyonu yönünden de; tekelci eğilimlerin kontrolü, kamu 

iktis~d1 teşebbüalerinde etkinliğin sağlanması ve maliye ve para po

litikalarının esas alınarak, bu politikaların bir ücret ve fiyat po

litikası ile tam~nlanması istenmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak, şöyle denilmektedir. "Ücretlerde aşJ.

rı artış, noksan rekabet şartları içinde genellikle fiyat hareketle

riyle birlikte oluştuğundan, reel olarak ~eklenen sonucu v.~rmemekte ,an

cak kalkınma yönünden o-lumsuz ~etki:ler.:ia~ı>leıı ıv-e~·J-c:o:n:troJ. al tJ.na alıruna sı 

ekonomik yönden fedak~rlık gerektiren enflasyonist bir ortam yarata-

bilmektedir. Kalkınmanın sağlayacağı üretim artışlarının,istikrarlJ. 

bir fiyat düzeyinde sosyal adalet ilkelerine göre dağılmas~maliye 

ve para politikalarının makro açıdan prodüktivite ile sınırlı bir üc

ret politikasJ. ile tamamlanmasını gerektirmektedir. 

(82) DPT; Yeni ~~eji ve Kalkınma Pl~nı Üçüncü Beş Yıl, A.g.e., 
s. 902-903. 
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Burada gö~üleceği gibi sosyal adaleti gerçekleştir.menin;istik

rarlı bir fiyat düzeninin sağlanmasına bağlı olduğu ve bu nedenle 

de maliye ve para politikalarl.nJ.n esas alına.rak,.makro açıdan verim

lilik ilkesini esas alan bir ücret politikası ile tamamlanması gerek

tiği açık bir şekilde ileri aürül.ınekteılir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma PlAnı'na göre; verimlilikteki artış

ları esas alarak uygulanacak bir ücret politikasının da, şu özellik

leri taşıması gerekecektir: 

-:- Ücret artışları çeşitli sektörlerin özellikleri gözönünde tu~-: 

tularak, verimlilikteki artışlara bağlanacaktır. 

- Parasal ücret ai"tışları yerine, gerçek ücret a.t'tışları verim

lilikteki artışlara bağlanacaktır. 

- Asgari ücret uygulamasında ve yapılan işlerin nitelikleri 

gereği, ücret düzeyi .nisb1 olarak geri kalmış kesimlerde, verimlilik 

ilkesine bir esneklik getirilecektir. 

- ücret politikası uygulamalarında gerektiğinde işkolu düzeyin

de tedbirler önerebilan işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden ku

rulacak iştişt1ri bir 11 Üci"et ve Gelirler Konsey"i kurulacaktır (83). 

- Toplu iş sözleşmesi yapmak durumunda olan kamu iktis&d1 teşeb-

. büslerinde, ortak bir ücret politikası uygulamasının geQel esasları

nı belirlemek, verim art~şını özendirici ücret sistemleri geliştir

mek ve bu alanlardaki gelişmeleri izlemek amacıyla,merkez1 bir "Ka

mu Kesi~i Endüstriyel İlişkiler Birimi" nin kurulması sağlanaoak

tır(G4). 

(83) A.g.e., s.680. 

(34) A.g.e., s.680. 
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Üçüncü Beş Y:ı.llık Kalkınma PlA.nı•nı.n "Fiyat ve Ücret Politikası 1' 

başlığı altında, gelirler politikasına bakış açısı önemli olmuştur. 

Bu bakış açıs:ı.na göreş fiyat istikrarının sağlanmasında para ve ma

liye politikaları esas alınacak ve bu politikalar, ücret politikas:ı. 

ile tamamlanaaaktlr. ücret politikasının esasını da, bazı istisnalar 

hariç, verimlilikteki artışlar oluşturacaktır-

Bu bakış açısıyla Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nın, gelir

ler politikası anlamında bir politikaya henüz ulaşamadığı, ancak sa

dece ücret gelirleri ile sınırlı kalarak da olsa, istişarı nitelik

,te nücret ve Gelirler Konseyi" kurarak, emek gelirlerini yönlendir

meyi arzuladığı söylenebilir. 

ç. Dördüncü Beş Y:ı.llık Kalk:ı.nma Pla.nı Dönemi ( .. 1975-198) ı Dönemi) 

Dördüncü :Beş Yıll:ı.k Kalk:ı.nma Planı'nın,. "Ücret Politikası" 

kısmında, şunlar belirtilmektedir: 

- Uygulanacak ücret politikasının temeli eşit ise, eşit ücret 

ilkesinin gerçekleştirilmesi olacaktır. 

- Pl~n döneminde izlenecek ücret ve fiyat politikaları, çalışan

ların katkısıyla belirlenecektir. 

- Gerçek ücretlerin artırılması amacıyla, zorunlu tüketim mal

larındaki fiyat artışlarının önlenmesi, bu mallarda verimliliğin ve 

üretimin art~rılması ve mevcut kapasitelerin etkin kullanımı, piya

saların işlerliği sağlanacaktır. Bu amaçla ayrıca toplu konut yapımı, 

toplu taşımacıl~k, sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 

- Pl~n hedeflerini gerçekleştirmek ve kamu kesiminin etkinliği

ni sağlamak için, nitelikli işgücü istihdamına olanak sa~layan bir 

ücret politikası uygulanacaktır (85). 

(85) :QPT; Dürdtihcü Beş YıJ:lJ.k Kalk:ı..r.una. Planı, 1919-:198,1, A.g.ee 1 ' . 
s. 279. 
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.J· 

Dö.rdUtl4U ;aeş Yl.~ PUıı görüldüğü gibt• üeretlerin b.eli:-1~ 

· .flHjeinde ne verim.lilik '~lkeainden, ne de üore·t, poli tikalar:ı.n:ı yön

lendirmed e istiş!r1 nitelikte de olsa bir kuruluştan söz etmekte

dir. BUllun yerine·, çok daha genel bir ilke o1an, "Eşit ise, eşit ,, 

üc,ret" ilkesini amaçlamaktad::ı.r. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı~nın bu yaklaşımı; üeret 

artışlar:ı.nda verimlilik ilkesinin esas alınması halinde, ücretli

lerin milli ge,ıirden aldığı payın sabit kalaeağ:ı. görüşünden .ha.~

ket etmektedir. Dördüncü Pl!n'la ilgili hazırlık c;alışmas:ı.nda 

~illi gelir içinde ücretle~in reel payın•n azaldığı, gel;r dağılı

m:ı dengesizliğinin bulwıduğu ltir ekonomide verimlil:Uc ü~ret eşit

liği istenen bir durum olmamak gerekir" denmektedir (86). PlAn'ın 

"Ekonom.ik Ama9lara Yönelik Araçlar" kısm~da, "İto:l g·elirlerindeki 

artışlar, ulusal gelirin giderek da.ha adaletli bölüşümünü sağlar.:... 

ken, kendi içinde dengeli olacaktır, verim ve üretim artış:ıyla 
< • ' 

desteklenecektirtt denmektedir (87), Görüleeeği gibi de, ü,cretlerı,, 

verimlilik arasındaki ilişki dolaylı bir ilişki ,lmaktadır. 
r . 

PlA-nda yeni bir bakış açısJ. ile; "Gerçek üeretlerin artın~-

sınl.tı1 zorunlu tüketim mallarındaki fiyat artl.şlarını.n önlenerek" 

sağl~nacağı vurgula.nmaktad:ır. Bu nedenle Dördünoü Beş Yılll.k Plb '"~ 

da, "Fiyat Politikası", ücret politikasJ. yönündw. önemli olmakta-

( 86) DPT; Dördürt,çil_Be§, Jıl.l:ık Kalk:ı.nmp. Pla.nı Ha.zır;~k Qa.lı~ma.ları.~ 
Çalı~ma ve .Yurtdl.Şl. I~xi So~lar:ı. Rap~ru-1 Nisan, l976 1s. 7. • 

(87) DPT; Dör_g_4!l_oii_Beı:ı Yıllık Kal!fl.nma Pldnı, A.g.e~,. s. 6?8• 
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dır. "Fiyat Politikası" başlığı altında, fiyat politikasının ge

nel ilkeleri olarak; 

- Genel fiyat düzeyinde istikrarın olanaklar ölçüsünde korun-

ması, 

- Fiyatlar sisteminin üretim, talep ve kaynak dağılımını dü

zenleme fonksiyonlarından yararlanılması, 

- Nisbt fiyatlardaki çarpıklıkları düzeltmek amacıyle, piya

salarda fiyat oluşumunun denetlenmesi ve tekelci eğilimlerin ön

lenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi için de, bazı tedbirler ile

ri sürülmektedir. Aşağıda belirtilecek bu tedbirlerden anlaşılaca

ğı gibi de, Dördüncü Beş yıllık Pl~n etkin bir fiyat kontrolünü 

amaçlar görünmektedir~ Oysa aynı bakış açısı, ücretler yönünden 

söz konusu ol.mamıştır. Görüleceği gibi de, fiyat kontrolleri yo

luyla, gerçek satınalma gücünün arttırılmasının amaçlandı~ı orta

ya çıkmaktadır. Bu bizce Kalkınma Pl~nları yönünden bir yenilik 

olmaktadır. Çünkü ne verimlilik kuralı getirilecek bir sınırlama

dan, ne de istişar1 nitelikte de olsa ücretlerle ilgili tavsiye

lerde bulunabilecek bir kuruluştan söz edilmektedir. 

Fiyat kontrollerinin etkinliğinin sağlanması için de, talebi 

kısu.~ak istenmeyen zorunlu tüketim mallarının üretiminin teşviki 

ile,arz yetersizliklerinin ve fiyat yükselişlerinin önleneceği i

leri sürülmektedir. Bu nedenle nisbi fiyat yapısının ve fiyatlar 

genel düzeyini belirlemekte büyük etkisi olan temel sınai malla-

rın fiyatlarının, kamu kesimince belirleneceği ve denetleneceği 

hükmü yer almaktadır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yet

ki veren 3003 sayılı yasanın etkin biçimde uygulanması ve temel 

malların dağıtımı aşamasında oluşan spekül~tif k~rların, etkin bir 

denetim mekanizması ile önlenmesi tedbirlerine yer verilmektedir(88). 

(88) A .g. e., s. 278. 
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Belediye Yasası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yetki ve

ren 3003 sayılı yasa ile gerçekleştirilecek fiyat kontrollerinden 

ayrı o~arak da, dış ticaret kısıtlamalarından dolayı, ortaya ç~

kan rantların kamuya· dönüştürülmesi, Tncaret Bakanlığı'nca ithal 

edilecek mallarda uygulanan ön fiyat denetim sisteminin etkin bir 

biçimde uygulanması, kira denetimine ilişkin yasal önlemlerin a

lınması gibi fiyat kontrollerine dönük diğer tedbirlerin getiril

diği görülmektedir (89). 

'Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nın "Toplumsal Amaçlara 

Yönelik Araçlar" başlığı altında da, "Gelir ve fiyat politikaları, 

çalışanlarla birlikte ve ekonomik uaşamda etkinliği olan kuruluş-

lara danışılarak" belirlenecektir.denmektedir • Ancak Pl~nda, 

bu danışmanın ücretlerin belirlenmesi yönünden nasıl gerçekleşti

rileceği konusunda bir açıklık getirilmediği görülmektedir. 

B. YILLIK PROGRAT!![LARDAKİ TEDBİRLER 

Gelirler politikasına dönük çalışmaların, ilkin 1971 ve 

1972 yıllarının Programlarında ele alındığı~daha sonraki yıllarda 

ise tedbirlerin tekrarlandığı ve 1980 yılına kadar önemli bir ge-
• 

lişmenin sağlanamadığı görülmüştür. 

Yıllık programlar yönünden gelişmeler, şöyle özetlenebilir. 

197'), Programı' nda t nınıli bir ücret ve gelir pc li tikasının es asla-~ 

rını tesbit ar.aaciyle gerekli çalışmalar yapı_lacaktır" de~ektef1ir 

(go). 1971 Proğramı' nda daha ayrıntıya g;i./I,;ile,r:ek, Devlet Pl~nlaım~

Tsşkıi.l~t:ıı'nın · yürütücülüğünde bir "Ücret ve Gelirle.r Konseyi"ni.n ku
ru.lac.ğı ve bu Konsey'in,Yüksek Pl~nlama Kurulu'na alternatif teklif
ıar gctirme~i _k~rar~aştırılmıştır(91). 

(89) A.g.e., s. 668 
(90) DPT; .~-~aLl.. Programı 7 Ankara 1969, s.456. 
(91) DPT; 1971 Prog~~~, Ankara, 1970 1 s. 614. 
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1972 Programı 1 nda, Ücret ve Gelirler Konseyi'nin Devlet, iş

çi ve işveren temsilcilerinden oluşacağı belirlenmiş ve Konsey'in 

"Toplu sözleşme diJzelü sonucu sağlanan veya talep edilen ücret ar

tışlarının, istihdam ve fiyatlar üzerindeki etkilerini devamlı o

larak izleyeceği ve gerektiğinde tedbirler önereceği" belirtilmiş

tir (92). 

1973 Programı'nda, ücret ve Gelirler Konseyi'nin çalışmaları

nı kolaylaştırmak amacıyle 7 "Ulusal Fiyat ve Ücret Özel. İhtisas 

. Komisyonu"nun kurulacağı belirtilmiştir ( 93). Bundan ayrı olarak 

da, "~amu Kesim.i E.ncliJ_stri;yel tlişkiler Birimi~'nin ku~lrr,ıas::ı:. ;LJ,ş 
' . ' - ~. :_ .; -.... . - -~ ".;_ .. ~-

ilgili t~qpi~e yer verilmiştir. 
- ' . ' 

1974 ve 1975 Programları'nda da,kamu kesimi toplu sözleşmele

rinin ortak ve koordine bir politika çerçevesinde yürütülmesi ve 

Bakanlar Kurulüna öneriler getirmek amacı ile, Başbakanlık bünye

sinde "Kamu Kesimi Endüstriyel İlişkiler Birimi"nin kurulacağı hük

mü yer almıştır (94). 

Daha sonraki yıllarda da, kamu ve ~zel kesimdeki toplu iş söz

leşmeleri ile ilgili ekonomik ve mali analizierin yapılabilmesi 

için; Çalışma Bakanlığı bünyesinde "İşveren-İşçi İlişkileri Dai

resi"nin kurulması tedbirinin yer aldığı görülmektedir (95}. 

1980 Programı ile de,. "Toplu is sözleşmelerinin milli seviye

deki esaslarını tesbit edecek bir kurul Başbakanlık bünyesinde teş

kil edilecektir 11 tedbiri getirilmiştir (96) .. 

------~·---·~---

( 92) DPT; 1972~_P_r~, Ankara, 1971, s. 345. 
(93) DPT; 1973 l~?zt~ml, Ankara, 1972, s. 234. 
(94) DPT; 1974 Pro~, Ankara, 197J,s.281. 1975 Programı,.Ankara, 

·19 7 4 ' s • 2 8 9 • 
(95) Bu konuda bak.DPT; ~277 Programı, Ankara, 1976, s. 325. 

1978 Pro~ram~7 .Ankara, 1977, s. 283. 
( 96) DPT; 19Şp Proı:;.t:?mı, Ankara, l979 .i· .•. e· 431. 
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C. KALKINI\IIA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLAR 

YÖNÜNDEN GENEL DEGERLEiifDİRME 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınrr.a Pl~nları'nın, ge

lirler politikası yönünden özelliği; ücret artışlarının verimlilik il

kesine göre belirlenmesi ~olmakta.d.::ı.r. __ 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plt\nı'nda ' fiyat istikrarı-

nın sağlanmasında, para ve maliye politikalarının esas alınacağı ve bu 

politikaların, makro açıdan verimlilik ilkesini esas alan bir ücret :po

litikası ile destekleneceği belirtilmektedir. Bu amaçla da istişar1 ma

hiyette?bir "Ücret ve Gelirler Konseyi" nin kurulması amaçlanmış bulun

maktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı 'nda is~, verimlilik il

kesi yerine, eşit işe eşit ücret ilkesi getiril~ektedir. ~l~nda gerçok 

ücretlerin artırılfi~sının, zorunlu tüketim mallarındaki fiyat artışla

rının önlenerek sağlanac~ğı belirtilerek, bu amnçla fiyat kontrolleri

nin etkinliğini sağlayıcı tedbirler öaerilr:ıektedir. ]~erkezi bir kuru

luştan söz adilmemekle birliktey fiyat kontrolleri yoluyla gelirlerin 

kontrol altına alınnk'lsının amaçlandığı ortaya çıkr:ıaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Pl~n'da fiyat kontrolleri yoluyla, üc

retlerin düzenleneceği hükmüne rağmen 1 1980 Progr~mı'nda toplu iş söz

leşmelerinin mill1 seviyedeki asaalarını tesbit etmek amacıyla, Başba

kanlık bünyesinde bir kurulun kurulacağı tedbiri getirilmiştir. Bu ted

bir gereğince de? 5.3.1980 tarihinde bir genelge ile Başbakanlık bün

yesinde tiToplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu" kurulmuştur. Bu kurul,ka

mu kesirili ile sınırlı kalarak ,toplu sözleşmelerle ilgili bilgileri 

toplayarak, kamu .kesimi toplu sözleşmelerinden hazılarının yönlendi

rilmesinde etkili ö*muştur. 

Plan tedbirlerine rağmen, belirtilen uygulamanın dışında 

hiçbir çalışmanın gerçekleştirilememiş oloası, 17 yıllık bir dönem 

için büyük kayıp olmuştur •. 
·,· ... 
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2. İŞÇİ-İŞVE"HEN ÖHGÜTLEHİ Yörr}Y':DEN G:BLİŞTIELER 

tilicemiz de gelişmiş ülkelerde uygulandı ğı ş ekliyle 1 bir 

gelirler .:.'Jolj_tikarn gUJ'ldeme getirilmemiştir. Kalkıruna PHtr.ı.ları' nda cl.a., 

h elirlenen :;ı,n:ıaç.L:,ra cJötı.ük olarak .kurı.üması arzı_;ı. lanan Konsey' e~ 11 Üoret 

ve Gelirler Kons':ı~.ri ıı c1en1;ıesine rağmen, {"8nel olarak ücret ı erle ilgili 

gelişme ler in r:ı, .. :::ıaçL~nclı ğı gör:ilx·1ekt e~ :..l:bğer f:t.i:.:.~<Sr ,?:elirlerinden s öz 

erlilmemektedit·. Tartışma ve- uy~gular.aaların ise, daha çok ;ıJcret Poli~· 

tikası" olmak!:an öte,ye gidemediği gör:ümüştür. İşçi ve işveren örgüt

leri yönünden bcliretı. geliş:neler? şöyJ_e öz8tlenebilir. 

A. İŞÇİ ör:w·:tTLERİ YÖNÜNDEN GELİŞ1''lELER 

İşçi örgütleri genellikle, asgari ücretler dışında? 

ücr~::ıtlerle ilg::i.li diiz.enlemelere karşı olmuşlardır .. Üçtincü 13eş Yıllık 

Kalkınma Pl~nı ~nın hazırlıkları sırasında ülkerüzde ücret Cl>.5.zenleme-

ı . 1 · 1 · 1' · 11 1 m·· ' · t · eri ı e ı .?;L ı L _{ ça ışmal~1-ra, ~ur K-IŞ ın lntıhalefe~ ettiği bilin.;;~-:~ 

mekt edir. T jr k-İ~~ ın;..halef et Şerh1Jı'ie.: 11 Tür!.üye ı de g~.,uıün çar-blarına 

göre, ücret-fiy::,t politikasının tesbi tıı edilemeyecet;ini ileri sjrr..ıü,ş~··_ 

tür. B'mun nedel'Ü ele, ücret-fiyat politikası Rracılığı ile 9 if: çilerin 

belirli bir hayat seviyesinden daha geriye götürülmesınin ai-ıaçlanma

sına bağlan,nı::;:tır. lJLJJıalefet ş_erhindeı ~ "İşçiyi brüirli bir ha.:rat se

viyesinden 6te;v-e götürmeme önyargısı old.uğu takdirde~ ancak Tür~~iye' c1e 

ücret artışları belirli prensipiere ba~lanabilir~ Böyle bir ön yargı 

içinde olabil.m.ek için ise, ö.nccı işçiye in,sanca yaşama olanakları 

lann1alıdır 71 c~eJ::ı.ne.!:::t e<:lir ( 97) • 

An.cr-L.i;: rlal:ıa sonra görl-Ueceği gibi 1 Türk-İş 23 rrayıs 

1978 tarihinde Toplum'3al Anlaşn:ıa 9 yı taraf olarak ü:ızalaruş 9 1980 yılı 

bat:;:ında hazırJ.Ftna.n. ve Eşel-Mobil Tasarısı olarak bilinen n-ücret ve 

( 97) TÜRK-İŞ; .L.2ıncu Genel K':ı.rul Çalışına Raporu 197 3 . .? Ankara, 197 3 ~ 
s.382. 
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Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına Uygun Olarak Düzenlenmesi

ne Dair Kanun Tasarısı 11 .na ise karşı olmuştur. 

1980 Programı ile, Başbakanlık bünyesinde k.ırulan "Toplu 

Sözleşme Koordir.ı.asro.tı Ku.ru.lu"na da aynı şekilde te~:ıkiler sürdürülmüş

tür(98). 

İşçi kesiminin ikinci büyük Konfederasyonu olan DiSK' in C:Le, 

ücret düzenlemelerihe karşı olduğu görülmüştür. DİSKygerek Toplumsal 

Anlaşma'ya, gerek Eşel-Mabil Tasarısı'na ve gerekse nToplu Sözleşme 

Koordinasyon. K.~rı.:.lu:ı na tepki göstermiştir .. DİSK'in 1978 Ekonomik Ra

poru' nda, 11 • • • • grr~rçek ücretleri dond;ı.r.m.a özlemininıt Toplumsal Anlaş

ma' nın temel ör~:e,si olduğu il sri sürülmüş tür( 99). 

DİSKv ü1 ayn:l çı ekilde, Eşel-l'Jobil Ta.sarısı v na da kar]ı ol-· 

duğu gi'5rülmüştür. DİSK 1 Eşel-I':'lobil Tasarısına; toplu sözleşr1e düzeni

nin askıya alına c ğı 5 adaletsiz gelir da{~ılımının meşrulaştırılace.ğı 

ve sendikaların fonksiy•nsuz bırakılacağı gerekçesiyle karşı olmuş

tur(lOO). 

B~ İŞVI!:HEH ÖRGÜTLERİ YÖFÜNDEf: GJ!:1İŞi1llELER 

Daha ön.ce de belirti10.iği gibi, gelirler po lı tik3.Sı ülke

mizde yalnızca ücret cli3..zenlemeleri olarak dtişfu'1ilr:ıekte ve eğilimler 

de buna göre şekillenmektedir. Bu durumda olaya ıtücret Politikası" 

ol•::ırak ba.kılclı@,ırı.cl.a 1 işv ereıı. kesiminin, gelirler _;_')o li tikasınd.aJı yana 

olduğu ortayçı çık.;",ı<:?,ktadır. Türkiye İşveren Sendik..:'l.ları Konfederasyo~

rıuna göre i Türkiye' c1e to_plu sözleşme sisteminin yrJ_sa ile yürürlüğe 

girdiği 1963 ~t:ı.lından b-ı.:ı. yana, ücret ve sos:ral yardımlar hiçbir kıs-

(98) Bu konıJ.da bak. YOL-İŞ Federasyonu; g.Genel Kurul Çalışma Hapord, 
Ankara, 1980, s.154-161. 

( 9 9) D İ SK; E~r9l}.2.E!:ıJ.f.J§.P_9.!, Anka ra , 197 9 , s • '7 2 • 

(lOO):Bu konu.c.a br-ı.k. 'DİSK; ~'79 Ekonor.ı.ik Ra~::JOr, A.[!,.e., s.40-45. 

~ ' .. 
J :ı..,;,:, •' 

,',.' . - ,. ~ .. ~.' '"'.l 
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tasa dayan.m~::Jwızın ad~ta başı boş bir şekilde gelişmiştir. Bu nedenle 

de uygu.lanacak bir ücret politikası ile, Türkiye' de. ücret-fiyat yarJ.~

şının önlenece.ği ve dolayısıyla işçilere daha bii:rük gerçek refah sağ

lanacağı beli:ctilmektedir .. Aynı zamanda da, fiyat istikrarı, tam is·

tihdam~ uygun maliyetlerle ihracatın geliştirilmesi ve ekonoı:nik kal

kınmanın planlanan §ekilde sağlanması amaçlarının gerçekleştirilece

~i ileri sürlilmektedir (101) • 

.Belirlen.ec ek W ere t politikası aracılığıyle, yıllık gerçek 

ücret artışları ile, mill1 verimlilik artışle.rı arasında bir paralel

lik sa(:;lan.msı gerektiiSi ve bu paralelliği boz..:ı.cu ücret zamlarından 

kaçınılmasının zorunlu olduğu t,örüşü · ,savunul.maktadır. 

Kur:;_.lç:ı,cak milli seviyede bir 11 Ücret Konseyi 11 ile de, ülke

nin temel hedefleri ile : . .:ı.;r:J.şacak bir istihdam ve ücret politikasının 

takibinin münıkün ol.::ı.cağı, ücrGt-fiyat s piralinin bir yerde durdurula

cağı ve bu yolle.:rla da, enflasyonun hızının kontrol altına alu1arak, 

gerçek gelir artışının gerçekleştirilece~i belirtil~ektedir. Böyle bir 

u.ygulama ile belirlenecek ü.cretlerin de, ülkemizde sanayileşme, fiyat 

j.stikrarı ve tam is·l;ihdam hadefleriyle uyum sağlayacağı görü9i.i ileri 

sürlilmektedir(l02). 

C. İŞÇİ-·İŞVEEEN ÖHGÜTLERİ Yoır:JNDEl7 GENEL DEl.ti:RLEWDİRlifE 

TU. -İş' in Toplumsal Anlaşma • da taraf oJ.roası hariç, iL? çi 

ö.rgütleriaüı c:Er:: .. el olarak bugü.r.ı,.k5.i ~oşulla..t-da ücret dU.zenlemeleri.ne kar~ 

şı oldukla:-:'ı :.:..sörülrne.ktedir .. Buna ko-ırşılık, asgari jcretlerle ilgilt 

ücret dtizenleoslerinin gerekliligi konusunda :irse kararlı olmuŞ);.;;.J:>:c-

dır. İşçi kesiminin .a.k$1.ne 1 işveren. kesiminin, ücretlerle ilgiJ~i cJ:L.'ı.!6e.n~· 

· lemeler(l.en yana olduğu anlaş:ı..lmaktadır. 

(101) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; !I~_.Olağan GeneU1~~
rul QaJ;.:ı..~g;~~-·f·~~llP:t!:!, Ankara, 1978, s. 56. 

( 102) Türkiye İ~w e:~e.ı:ı S endikaları Konf ederasyo.nu; .Q.9.1ısma Sorunları 
Özel İht:U~as _ _I{oı~isyonuna S·.Any.~ş..q)ıavor (Teksir). 
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Ancc:Jr. s Jr .. uıur. 'Tu.:~ii.rıe 1-cadar yc-ü.nızca Uc;."et cLLZ en.lc-ırnesi ola-

rak ele alıru.Jr?-Sı iser bı.iylik bir ek3ik2..ik ol.r.'!u.ştur. :Bu neclenle iççi 

ör;:sütl r;ri, U.c::'Ed; cl"'J.Z anlernr.?leri ile tek taraflı alcırak, bugünkü gü.Ç-

., ., ' . .: , .. , 1l"''·"·i .. , ,_,··. ·' 1 ., '· · a.:.YJ.. eı··ıA-i "-' ""' • . t "' n J.. ·1 .,.. ;ı r .... erın.ı. .... e -~.ı. .. -.. ............ _"'ıa.c c, ~J.~---·~esıJıı a;;>l.-.1 fj a ... cıı • 

,.. f. - - c.• '1\.Ll\ -ı· /; ·r:ı 
':-;'Ü .l.J .1. ':"·'"''~ .l..iLi [i. 

31!\ ı.I UYGULAHi'ı.l.ıJı.J.l 

ine el e~ıec e l·:t ir. 

~-. Ar~cG.r1 Ücret Tes bi t.J.eri 

: en':l.iŞ tir. ~1: .·";.:'.-·. ·;· .. ~:·';'. i,s e, 1951 :rılı.n ~ '- Ç?clır;n,.'J. i\akı'iJ:'lJ. ı:·,ı ~ne?~ çıkarı~ 

· .. :::ı. ...... AQ ... '."".·.·"'·rı· ·:;·c·;·\.+ y;.J·:.··-·t·~,eıı· ~~ı· ·ile h·");·'l •::··'"ll"' V"' ,r),:;q ".TJ1ır·R :{.--:ı:";:ır r1a ...,.J.~ _ ~- ..... "' ··'· ... -····'-' . , .. l~... ..ı.. ... r~ .:..:- ..... )~···· !:;.? v ..4-;Jv,... '-'' ..... ....~~ .1.. • . ~ ... - • ......... ' 

m3.h'illi komis;·.-:..ı::.1~,rca belirli bir yer ve işktlu için tesJi tl er yqpıl~ 

1"1ı:;ıtır. 

1967 ::r:ı .. lınclı:t yürürıu.:~e /;:;_1:-'en 931 sayilı İn r:a..: unu ile 9 

1969 ,•rılıa·::la;:~. i"ti:.:::.."~.:.:. e: ı. Ulke~cıizc1e ilk def::ı. o;tarak, nerl;·.ezi bir Asn:r-ırt 

ü cı~ et S: e rJ ·:;it "J.~:.JJ·C:İ.S,'.ro.::m ile~ :::ı: tı böL.:~ s iJ.:,:e~:'in:-:en aG(2.ri uc ret tesbiti 
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yapılmıştır. Daha sonra tarım dışı kesimlerle sınırlı kalmak üzer~ 

1972 yılında dört bölge, 1974, 1976, 1977, 1979 ve 1981 yıllarında da 

milli düzeyde asgari ücretler tesbit edilmiştir. 

Ülkemizde tarım kesimi ile ilgili olarak da ilk defa,l973 

yılında üç bölge üzerinden asgari ücret tesbitine gidil~iş bunu 1974, 

1976, 1978, 1979 ve 1981 yıll•r~ndaki mill1 düzeydeki tesbitler izle

miştir. 

Asgari ücretler 1475 sayılı İş Kanunu'nun 33. maddesi gere

ğince; merkezi düzeydeki Asgari tcret Tesbit Komisyonu aracılığı ile, 

devlet, işçi ve işveren temsilcilerince belirlenmektedir. Amaç da, ka

nunda belirtildiği gibi, "Hizmet akdi ile çalışanların ekonomik ve 

sosyal durumlarının düzenlenmesi" dir. Kanun gereğince çıkarılan As

gari Ücret Yönetmeliği'nde, asgari ücretlerin; "İşçilerin norr.:ıal bir 

çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, 

sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları 

üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret'' olarak tanımlandı

ğı görülmektedir. 

Gelirler politikası yönünden asgari ücret tesbitinin önemi, 

emek gelirlerinin.en alt sınırının kanuni güvence altına alınmasından 

ileri gelmektedir. Özellikle de tar~m kesiminde çalışma hayatını dü

zenleyen bir İş Kanunu'nun olmaması, toplu sözleşme düzeninin etkinli

ğinin görülmemesi ve sosyal sigorta uygulamamızın tarım kesimini ~ap

sam dışında bırakması nedeniyle, asgari ücretler bu kesimde çalışanla

rın tek güvencesi olmaktadır. 

Ancak küçük işyerleri ile1 tarım kesiminde asgari ücretierin 

tam olarak uygu.landıklar:ı. da. söylenememektedir. Görüleceği gibi de as~ 

gari ücretlerleg zorunlu ihtiyaçlar~n asgari düzeyde karşılanmasının 

amaçla.nmasl, özellikle gelişmekte olan ülkelercle, gelir bölüşümünün iyi

leştirilmesi yönünden,gelirler politikasının en başta gelen görevle

rinden biri olmaktad:ır. 
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b. Toplumsal Anlaşma 

Toplumsal anlaşma, ülkemizde gelirler politikası amacı

na dönük ilk toşebbüs olmuştur. Genel özelliği de, yalnızca ücretlerin 

düzenlenmesini amaç edinmiş olmasıdir. CHP ağırlıklı Koalisyon Hüküme

ti ile, Türk-İş arasında hazırlanarak 20 Temmuz 1978 tarihinde yürürlü

ğe giren Toplumsal Anlaşma, 14 ay süreyle yürürlükte kalmış ve 7 Eylül 

1979 tarihinde son bulmuştur (10)). 

Toplumsal Anlaşl!la 'nın başlangıç kısmında, ''Demokratik ça

lışma yaşamının, demokrasiyi ve ekonomiyi güçlendirecek,kalkınmayı sağ

lıklı ve rlengeli olarak hızlandıracak, refahı toplumun tüm kesimlerine 

yayacak ve hakça bir düzeni gerçekleştirecek yönde gelişmesini güvence 

altına almak amacıyla, bir TOPLUMSAL ANLAŞMA'ya varılmıştır" denerek, 

amacın belirlendiği görülmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda, Toplumsal Anlaşma'nın daha önceki 

kısımlarda belirttiğimiz,gelirler politikası ile ilgili amaçları kapsa

dığı da, açık pir şekilde ortayn çıkmaktadır. Toplumsal Anlaşma'da yer 

alan aşağıdaki amaçlarin, demokratik işçi nareketi ile birlikte gerçek

leştirileceği belirtilmektedir. 

-Kalkınma Fl!nları ile,yıllık programların hazırlanması, 

- Sosyal ve ekonomik politikalarla, fiyat ve gelir politi-

kalarının belirlenmesi, 

- Fiyat denetiminin yapılması ve fiyat-gelir dengesinin sağ

lıklı ekonomik kalkınınayı hızlandıracak ve refahı c..r-tırıp 

yaygınlaştıracak biçimde korunması, 

- İstihdam imk~nlarının artırılması, 

-Verimliliğin yükseltilmesi~ 

Görüleceği gibi bu amaçlar, gelişmiş Batı Ülkeleri'nde 

gelirler politikası uygulamalarındaki amaçların benzerleri olmaktadır. 

Ancak Toplumsal Anlaşma'nın, ülkemizdeki uygulamasının hareket nokta-

(103) Bu konuda bak. TÜRK-İŞ; ll.Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, 
Ankara, 1979, s.83-98. 
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sını; Türk-İş'e bağlı kuruluşlarla, Kamu Kesimi Kuruluşları arasındaki 

toplu sözleşmelerin,Toplumsal Anlaşma'daki ülkeler do~rultusunda çözüm

lenmesi teşkil etmiştir. Bu çözümlemede de, işçi ücretlerinin dondurul

ması veya işçilerin mi111 refah artışından hakların~ alabilmelerinin 

engellenmesi yerine, ülke ekonomisi gerçekleriyle bağdaşmayan aşırı is

teklerin adaletli biçimde önlenerek, işçi kesiminin kendi içinde de 

denge ve adalet sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Bu amaca dö

nük olarak da,aşağıdaki ilke anlaşmasına varılmıştır. 

l."Kamu kesimiyle yapılan toplu iş sözleşmelerinde, toplam 

ücret zamları, işçinin satın alma gücünü geriye götürmemek üzere, 1976 

toplam işçi gelir düzeyinin toplu sözleşme yürürlük süresindeki fiyat 

artışları ile, kuruluştaki istihdam artışı da dikkate alınarak buluna

cak gelir düzeyinde tutulacaktır. Toplu pazarlıklarda ücretler, sosyal 

yardımlar vb. konular bu kurala göre saptanacaktır" hükmü yer almaktadır. 

2. Ekonomik ve sosyal yardımların asgari normları Hükümet'le, 

sendika üst kuruluşlarının yetkili uzmanlarınca belirlenecektir. 

3. Ücretlcrin belirlenmesinde işin niteliği ve meslek, bilgi 

ve beceriı ·. gözönünde tutulacaktır •. 

4. Kamu kesiminde işçilerin ve öteki çalışanların üretim, 

yatırım ve yönetim kararlarına katılmalarını öngören bir katılma .mode-. 

li hazırlanacaktır. 

5. Kamu kuruluşlarında üretimin etkinliğini ve artışını, bu

nun yanısıra yöneticinin yönetimindeki etkinliğini engelleyici nitelik

teki maddeler toplu sözleşmeye konmayacak, daha önce toplu sözleşmele

re konulouş bu nitelikteki maddeler de işletilmeyecektir. 

6. Kamu kesimindeki kuruluşlar,toDlu sözleşmelerini bağlamada 

karşılaştJ.kları, .özellikle bilgi ak1.mını içeren sorunları çözmeye yö

nelik ortak bir birim kuracaklar ve bugüne kadar, bu amaçla ilişkide 

bulundukları özel kuruluşlarla ilişkilerini keseceklerdi:ı;-. 
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Toplumsal Anlaşma'ya, işverenler kesimi dışında DİSK ve Türk-İş' c 

bağlı bazı sendikalar tarafından da tepki gösterildiği görülmüştür.İş~ 

veren kesiminin tepkisinin nedeni, yalnızca kamu kesiminin kapsanması, 

Türkiye İşveren Send~kaları Konfederasyonu'na üye kamu kuruluşlarının, 

toplumsal anlaşma. gereğince bu Konfederasyon'dan ayrılmalarının gerek

tiği ~e kamu kesiminde imzalanan bazı toplu sözleşmelerin, toplumsa~ 

anlaşmaya ters düşerek yüksek ücret artışları getirmeleri gösterilmek

tedir (104). 

DİSK'in de, üretim ilişkilerine, Devlet'in müdahale etmesi yö

nünden Toplumsal Anlaşma'ya karşı olduğu görülmüştür. " ••. "toplumsal an

laşma metninde "gel'ir-fiyat" politikası olarak adlandırılan gelir poli

tikasında, gerçek ücretleri dondurma özlemi, bu politikanın temel ö~esi 

durumuna getirilmiştir" denmektedir. Böyle hir politikan:ı.n uygulan.m~l. 

ile, gelir bölüşümünde devlet müdahalesinin artacağı belirtilerek "••• 

oysa gelir bölüşümü, toplumsal üretim ilişkilerinden kaynaklanır, bu 

ilişkilerin fonksiyonudur. Bunun sonucu , gelir IF>li tikası içintie uy

guland:ı.ğ:ı. toplumsal üretim ilişkilerinden soyutlanamaz" tlenilmekte '!"" 

dir (105). Genel olarak, gelir bölüşümüne müdahalenin amaçlanmas:ı. nede

niyle, Toplumsal Anlaşma'n:ı.n kabullenilemiyeceği ileri sürülmüştür. 

Bizce toplumsal anlaşma, ülkemizde gelirler politikasına baş

langıç anlamında atılmış ilk ad:ı.mdır. Ancak eksiktir. Önemli eksiklik

leri de; 

- Yalnızca kamu kesimi kapsanmJ..ş, özel kesim işverenleri taraf 

olarak görülmemiştir. 

- İşçi kesiminin tamamına dönük bir yaklaş:ı.m benimsenmemiştir. 

(104) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; 1978 Dünya'da ve 
~kiye'de Ekonomik ve Sosıaı Durum, Ankara, s.42 • 

• 
(105) DİSK; Ekonomik Rallar 1278, A.g.e., s.73-74. 
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-Yalnızca emek gelirlerinden hareket edilmiş, zaman için

de diğer faktör gelirlerinin de kapsanmasına dönük bir genel çerçeve 

çiz;i.lmemiştir. 

- Ücret artışlarını belirleyecek,verimlilik gibi göstergeler 

getirilmemiştir. 

- Toplumsal Anlaşma'nın uygulandığı yıl olan 1978 yılındaki 

ücret artışlarının 1976'daki satın alma güçlerini muhafaza etme nokta

sın1an hareket edilmiştir~ 

- Toplumsal Anlaşma'ya Devlet'i~ daha çok kamu kesimi işve

reni olarak katıldığı izlenimi yaratılmıştır. Oysa Devlet'in, işveren

lik sıfatı dışında, ekonominin bütününden sorumlu olan taraf olarak 

yer alması 1üşüncesi önem kazanmamıştır. 

- Kamuqyunun bütününün deste~ini sağlayacak bir yaklaşım, 

geçerli olm~mıştır. 

- Uygulamayı izleyecek, gelişmeleri neğerlendirecek ve yeni 

politikalar getirecek ve toplumda etkinliği olabilecek bir kurul ya da 

k<)nseye gerek görülmemiş, sadece Hükümet J3aşkanı ile Türk-İş J3aşkanı' 

nın kamooyunu oluşturmasının yeterli olacağı düşünülmüştür. 

Türk İş' i.tl, nHükümet' i oluşturan bazı bakanların ya da Dakanlıkla

rın,kendi içlerindeki uyuşmazlıkları yüzünden. amacına tam ulaştı

rılamadığınJ.": belirlediği Toplumsal Anlaşma, yeni düzenıemelerin yapıl

masJ.na kadar askıya alınmış ve bir daha da uygulama şansJ. bulamamış

tır (106). 

c. Eşel-Mobil (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat 

Artışlarına Uygun Olarak Düzenlenmesine Dair Kanun) 

TasarJ.sı 

Ülkemizde Toplumsal Anlaşma'dan sonra, hükümetlerce ge

lirler politikası amacına dönük olarak yapılan ikinci teşebbüs, AP Hü-

(106) Tiu konuda bak. YOL•İŞ FEDERASYONU; A.g.e., s.148. 
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kümeti 'nce yapılmıştır. Bu teşebbüs, 1980 yılı başlarında Türkiye 13üyük 

Millet Meclisi' ne sevkedilen ve toplumda Eşel-fHobil ~ asarısı a(h i lo 

bilinen ttücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına Uygun Ola

rak Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı" dır. 

Dört maddeden oluşan ve son üç maddesi,usul maddesi olan ta

sarının, birinci maddesinde genel özellikler şu şekilde helirtilmektedir: 

Madde 1-A) Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile,ikti

s~di kamu kurumlan ve diğer kurum ve kuruluşlarca kanun, toplu sr5zleşme 

veya özel sözleşmelere (:layanılarak verilıen aylıklar, ücretler ve ücret 

sayılan di~er ödemeler her yılın 2. ve 8. aylarında; Ticaret Bakanlığı'n

aa yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları indeksine göre gerçekleşe~geçmiş 

altı aylık fiyat artışları ile,Devlet Pl~nlama Teşkil~tı'nca tesbit e

dilen gelecek altı aydaki fiyat artış tahminleri dikkate alınarak he

saplanacak kat sayılara göre düzeltilir. 

TI) Her yıl~n ikinci ayında y.apılacak düzenleme ça

lışmalarında, bir önceki yılın net mi111 gelir artışı ayrıca dikkate 

alınır. 

C) J3u şekilde yeniden tesbit edilecek ücretler,he.r 

yıl~n 3. ve 9. aylarından itibaren ödenıneye başlanır. 

D) Toplu iş sözleşmesi henüz devam eden ücretliler 

ıçın bu uygulama, toplu sözleşmenin bitimini takip eden 3. veya 9. ay

lardan itibaren geçerli olur. 

E) Toplu iş sözleşmesinin süresi daha önce bitmiş 

olup da, 31.12.1980 tarihine kadar yeni sözleşme akdedilmemiş olanücret

liler için, 28.2.1981 tarihi itibariyle geçerli olacak ücret ve ücret 

sayılan diğer ödemeler Yüksek Uzlaşma Kurulu'nca tesbit edilir. 

Bu tasarının özelliğini de, yaln~zca ücret ve maaşların dü

zenlenmesi teşkil etmiş, ancak Toplumsal Anlaşrna 1 dan farklı olarak, 

özel sektörün de kapsanmas~ amaçlanmıştır._ Ayrıca bu düzenlemenin, 5 
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yıl süreli olacağı belirlenmiştir. 

Tasarının diğer bir özelliği de, yılda iki kez Toptan Eşya 

Fiyatları İndaksi'ndeki ortalama artışların dikkate alınarak, aynı yıl 

içinde farkların ödenmesinin sağlanmasına olanak vermesidir. 

Yine tasarı, "Şubat ayında yapılacak çalışmalarda, bir önce

ki yılın net mill1 gelir artışları ayrıca değerlendirilecektir" diye

rek, ücret ve maaşlardaki artışların belirlenınesini Toptan Eşya Fiyat

ları İndaksi'ndeki değişmalerle, net mill1 verimlilik arasındaki artış

lara bağlamış olmaktadır. Du özelliği ile tasarı, verimlilik artışla

rını da dikkate aldığı için, gelirler politikası yönünden önemli bir 

gelişmeyi sergilemektedir. Ancak tasarı, ücret ve maaşlard~n hareket et

tiği ve diğer faktör gelirleri kapsarunadı~ı için, bir 11Ücretler Poli

tikası11 tedbiri olarak önem kazanmaktadır. Bunun yanında ücretlerin tek 

taraflı olarak, doğrudan doğruya hükümetlerce düzenlenmesi ilkesi ise, 

toplu sözleşme düzenine ters düşmektedir. 

Tasarıya,işçi kesiminin tepki gösterdiği görülmüştür. Tasarı 

ile ilgili olarak, sendikalarca yapılan en önemli tenkit ise; tasarı

nın kanunlaşrnası halinde, toplu sözleşmelerin 5 yıl süreyle askıya a

lınacağı ve en önemli fonksiyonu toplu sözleşme yapmak olan sendikala

rın, fonksiyonsu~ bırakılaca~ı olmuştur. 

Yapılan tepkiler sonucu, Hükümet'in tasarısını geri almasiy

le, ülkemizde gelirler politikasına başlaneıç mahiyette de olsa, iki4-

ci bir uygulamanın, düşüncl safhasından öteye geçemediği görülmüştür. 

ç. Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 

Daha önce belirtildiği gibi, 1980 Programı'nda "Toplu iş 

sözleşmelerinin mill1 seviyedeki esaslarınl. teshi t edecek hir kurul, 

Başhakanlık bünyesinde teşkil edilecektir" tedbiri yer almıştı. :nu 

tedbir gereğince,5.3.1980 tarihinde 24 sayılı Genelge il~ 24 Ocak 1980 
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tarihli "Ekonomik İstikrar Tedbirleri" ni de destekleme aınacı ·.güdü:lt:.cek 

JJaşbakanlık bünyesinete 11Toplu Sözleşr.ıe Koordinasyon Kurulu" kurulmuş

tur. Kurul hem özel hem de kamu sektörü için, toplu sözleşmelerle il

gili olmak üzere, mi.ll!. seviyedeki aş.t:iğ:ı.daki kuralla:rl: belirlemiş-:.;. 

tir (107). 

~u kurallar şunlardır: 

ı. Toplu sözleşmelerde yönetime müdahale niteliğinde hüküm

ler yer almayacak, bir önceki toplu sözleşmeda böyle hükümler mevcutsa, 

bunlara istişar1 bir şekil verilecektir. (Yönetime müdahaleden, üretim 

pl~laması, üst düzeyde sevk ve idare vb. gibi hususlar anlaşılmalıdır) 

2. Daha önceki sözleşmelerde yer alan hükümler dışında, ek 

mali yükümlülükle~ getirebilecek yeni maddelere (kalemlere) yer veril

meyecektir. 

3. Kıdem tazminatının esas süreleri artır:ı.lmay:ı.p, aynen mu

hafaza edilecek, yeni işe alınan işçilerin k:ı.dem tazminatı her yıl için 

30 gün olacaktır. 

4. Sözleşme süresi 2 yıldan az olmayacaktır. 

5· Yıllık ücretli izin süreleri yükseltilmeyecektir. 

6. Haftalık çalışma süreleri daha aşağıya indirilmeyecektir. 

Özel ve kamu kesimi için getirilen bu hükümlerin, yalnızca ka

mu kesimi için uygulama şansl. olabilmiş ve Toplu Sözleşme Koord.inasyon 

Kurulu'nun onayı olmaksızın, kamu kesiminde toplu iş sözleşmeleri ya

p:ı.lmmıştır. 

Toplu sözleşmelerin onaylanmasında Kurul'ı~, işverenler yö

nünden, üretim faaliyetinin düzenli, sürekli ve verimli bir şekilde 

(107) J3u konuda bak. DPT; Kamu Kesimi ı: oplu İş Sözleşmeleri Koordinas
lon Çalı§.rııalan Ra~JÇJru, A.g.,e., s.85-93· 
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sürdürülmesi ve korunm~sını gözönüne alacağı belirtilmiştir. İşçiler 

yönünden de, o sözloşm·enin kapsadığı dönemde, işçilerin hak ve menfaat

lerinin düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, sağlanacak ücret artışla

rının; o yıl beklenen enflasyon oranı ve işyerinde sağlanan verimlili4; 

artışı ile parelellik göstermesinin zorunlu olacağında birleşilmiştir. 

Belirlenen ilkeler doğrultusunda Kurulca, 1980 yılı içersinde 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, Kamu İktis~di Teşebbüsleri ve İş

tiraklerinde 568.341 işçiyi kapsayan işyeri ve işkolu seviyesinde 

sözleşmelerin bağlanması için çalışmalar yapılmıştır. 12 Eylül 1980 

tarihine kadar da,264.179 işçiyi kapsayan işyeri ve işkolu seviye

sinde toplu sözleşmeler tamamlanmış ve kalan 304.162 işçi için de 1 

% 70 avans uygulanmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinden sonra da 2634 

sayılı Kanun' 18. "Yüksek Hakem Kurulu" teşkil edilerek, Toplu Söz-

leşme Koordinasyon Kurulu'nun görevine son verilmiştir (108). 

Görüleceği gibi Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu, kamu 

ve özel kesimiamaçlamasına rağmen, yalnızca kamu kesiminde ücretle

rin düzenlenmesi görevini yüklenmiştir. Diğer faktör gelirlerinin 

düzenlenmesi söz konusu olmayıp, amaç "İşçi-İşveren .menfaatlerinin 

dengelerunosinin sağlanması 11 olmuştur. 

Ücretlerin belirlenmesine dönük önceki teşebbüslerde ol

duğu gibi, Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu'na da, işçilerin sen

dikalardan koparılmasını amaçladığı, alınmış hakları kısıtlamak a

macını güttüğü gerekçesiyle, işçi kesimince tepkide bulunulmuş~·~ 

tur (109). 

(108) A.g.e., s.3. 

(109) Bu konuda bak. YOL-İŞ Federasyonu, A.g.e., a.16l. 
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d. Yüksek Hakem Kurulu Çalışmaları (2634 Sayılı Kanun) 

Az önce de belirtildiği gibi, 12 Eylül 1980 tarihin

den sonra Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu'nun görevine son veril

miş ve sendikal faaliyetler durdurulmuştur .. Çalışma hayatı.n:ı. düzen1e

y~~ kanunlarda_ düzeltmeler yapılıncaya kadar, süresi sona eren top

lu sözleşmeleri yeniden işletebilmak ve gerekli görülen değişiklik

leri yapabilmek için, geçiş dönemini düzenlemek amaciyla, 24.12.1980 

tarihinde 2634 sayılı 11 Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin 

Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında 

Kanun" kabul edilmiştir. 

2634 sayılı Kanun' un amacının, geçiş dö.nemi içinde 

işçi-işveren ilişkiletini daha. önce imzalanan toplu sözleşmeler çer

çevesinde düzenlemek ve sosyal ihtiyaçlara işçi, işveren ve hükümet 

temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile çözümler getir

mek olduğu görülmektedir. Eu amaçlar dışında Kanun'un zorunlu tah

kim mekanizmasını ülkemize yenidan getirmek, bunu sürekli kılmak ve 

serbest toplu pazarlık ile grev ve lokavt haklarını ortadan kaldır

mak gibi bir amacının bulunmadığı görülmektedir (110). 

2634 sayıl~ Kanun'un, işçi ve işveren teşekküllerinin 

faaliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve lokavt yetkilerinin askıya 

alınd~ğı hal ve yerlerde ~vgulanmasının, sosyal zorunluluk hali ola

rak değerlendirilcliği anlaşılmaktadır. Çünkü Kanun'un 2.maddesindet 

"Bu Kanun'un yürürlüğü süresince, toplu sözleşme çağrısı yapılamaz 

ve yetki isteminde bulunulama.z" denmektedir. Bu gibi durumlarda yü-

(110) Metin KUTAL~ "Geçiş Döneminde Toplu İş Sözleşmelerini Düzen
leyen Önemli J3ir Yasa'', İktisat ve Maliye, Cil t X..'WII; Sayı: 
ll, Şubat 1981, s.428. 
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rürlük süresi sona ermiş bulunan işkolu veya işyeri Toplu İş Sözleş

melerini, g6rekli değişiklikleri yaparak, yeniden yürürlüğe koyma 

yetkisi Yüksek Hakem Kurulu'na verilmiştir(lll). 

Ancak Hükümet Gerekçesi' nde de öclii~tilrliği gibi, "Yük-
.~ 

sek Hakem Kurulu süresi sona eren sözleşneyi ~irürlüğe koyarken,bu 

toplu iş sözleşmesinde sosyal barışı ve milli bütünlüğü zedeleyici 

veya işletmenin dUzenli ve verimli. bir şekilde çalışmasını engelle-. 

yecek nitelikte hükümler varsa, bunları yeniden gözden"geçirecektir. 

Yüksek Hakem Kurulu'nun , toplu iş sözleşmelerini yeniden 

yürürlüğe koyarken,bazı etkenleri gözönüne alması zorunlu görülmüş

tür. ~unlar;ülkenin, işletmenin içinde bulunduğu ekonomik durum, sos

yal durum, geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretler ve di

ğer gelir unsurlarının genel seyri olmaktadır. Bu durumda Yüksek Ha

kem Kurulu, "····ülkenin içinde bulunduğu ekonomik dur~ nedeniyle, 

işçi ücretlerinde azami belli bir oranda artışın kabul edilebileceği 

sonucuna varırsa, o takdirde işçi ve işveren kuruluşları aralarında 

daha yüksek oranda anlaşsalar dahi, bu anlaşmanın toplu iş sözleş

mesi haline gelmesi mümkün olmayacaktır(ll2). Çünkü Kanun'da, süre

si sona eren toplu iş sözleşmelerinin, sadece Yüksek Hakem Kurulu 

tarafıncmn yürürlü~c konulması öngörüldüğünden,tarafların toplu söz

leşme yapma yetkileri olmamaktadır. 

(lll) 275 sayılı Kanun'da Yüksek Hakem Kurulu'nun yetkileri, ~u Ka
nun'dan daha farklıdır.275 sayılı Kanun'a göre;Yüksek Hakem 
Kurulu sadece grev ve lokavt yasaklarının bulunduğu veya ta
rafların kendisine özel hakem olarak başvuracağının Toplu İş 
Sbzleşmesi'nde belirtildiği durumlarda, toplu iş sözleşmc::si 

niteliğinde kara:rıa.r alabilmektedir. 

(112) Seza REİSOÖLU; ''2634 Say:ı.lJ. Yasa Açi.sından Toplu İş Sözleşme
lerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden·Yürürlüğe Konul
maaıtt,TÜTİS, Cilt:5, Sayı:l, Ocak 1981, s.lO. 
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Görüldüğü gibi ~üksek Hakem Kurulu'nun, yürürlük süresi so

na eren toplu iş sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yaparak~ ye

niden yürürlüğe sokma konusundaki kararları kesinlik taşımaktadır. 9 

üyeden oluşan Yüksek Hakem Kuruıu•nun,iki üyesi kamu ve özel işveren 

temsilcisi, birisi de işçi temsilcisi olmaktadır. 

2634 sayılı Kanun'a ve dolayısiyle de Yüksek Hakem Kurulu' 

na karşı,bazı itirazların yapıldığı görülmektedir. '1 ••• bu yeni or- . 

tamda bile,toplu pazarlık düzenini sürdürmenin yöntemi bulunabilirdi. 

üstelik oluşturulan Yüksek Hakem Kurulu, büyük çoğunluğuyla hükümet

lerin denetimine, koşullandırılmasına bırakılmıştır" denilmektedir(113). 

Yüksek Hakem Kurulu'nun gelirler politikası yönünden taşıdı

ğı önem; azınlıkta olmakla birlikte işçi ve işveren temsilcilerinin 

de temsil edilmeleri, ücret artışlarının belli kurallara bağlı olarak 

düzenlenmesi ve merkozt düzeyde bir kuruluşun görevli olmasıdır. Bunun 

yanında., toplu pazarlık yetkisinin tanınml.!l9.sı, kararların kesin ve em

redici olması 9 yalnızca emek gelirlerinin düzenlenmesine imk~n sağ

lanması, özel yetkilerle donatılm~ş bir kurulca kararların alınması, 

gelirler po li tik:ası geleneğine ters düşen eğilimler olmaktadı.r. Ancak 

bu dönemin bir ola~anüstü ve geçiş dönemi olduğu gözönüne alınır ve 

makro düzeyde belirlenen bazı ilkelerden, daha sonraki dönemde yarar

lanma yolu4a gidilirse, 2634 sayılı Kanun'un ülkemizde gelirler po

litikası yönünden ilk gelişmelerden birinin başlangıcı oldu~u söylene

bilir. 

(113) Suna KİLİ; rıyeni Yasalarda İşçi Hakları", Milliyet Gazetesi, 
11 Ocak 198!.. 
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e. Ücretlerle İlgili Uygulamaların Genel Değerlendirilmesi 

Genel bir de~erleme yapmak gerektiğinde; gerek Kalkın-· 

ma Pl~'ında yer aldıgı şekliyle, g~rekse uygulama şansı bulunan 

"Tqplumaal Anlaşma" ve uygulama şansı olmayan "Ücret ve Ücret Sayı

lan Ödemelerin Fiyat Artıtlarına Uygun Olarak Düzenlenmesine Dair 

Kanun Tasarısın ile, ülkemizde bütün faktör gelirlerinin düzenlenme

sini amaçlayan, gelir bölüşümünü iyileştirmaya dönük makro düzeyde 

bir gelirler politikası fikri henü~ kamuoyuna. yerleşmemiştir. 

Siyas1 görüşleri farklı iki hükümetin, bu konuda genel 

özellikleri ile benzer tedbirler alma gereği duyması; kamu iktis~di 

teşebbüslerinin önemli derecedeki açıklan ile, toplu iş sözleşmele

rinin kamu kesimine çok büyük yükler getirmesine bağlanabilir. Bıınun . 
yanında,kamu kesimindeki ücretlerin, özel kesim işyerlerinde de ör-

nek alınarak, maliyet artışları şeklinde ekonomiye yansıyaqağı ve 

buna bağlı olarak da belirli oranda sermaye-yoğun teknolojileri teş

vik edeceği endişesinin ağır bastığı söylenebilir. 

Bu eğilimler yanında, ülkemizde gelirler politikası ama

cı güden uygulamalardan, ilki olarak belirlediğimiz asgari ücret tes

bitleri; merkez1 düzeyde, işçi-işveren ve devlet temsilcileri ile 

birlikte, belirli sürelerle ve tesbitlere esas alJ.nacak normların 
.. 

tarafların görüşleri doğrultusunda belirlennesi ve açJ.klJ.k ilkesine 

uyulmasJ. yönünclen, gelirler politikası ilkeleri ile uyum sağlamakta

dır. Ülkemizde gelirler politikası uygulamasında, asgari ücret tec

rübesinden yararlanabilmek imk~nı vardır. Özellikle tarım kosi~inde 

de asgar1 ücret tesbitlerine başlanması, önemli bir gelişmedir. 

Toplumsal Anlaşma, yalnızca emek gelirleri ile sınırlı 

olmakla birlikte 7 gelişmiş 139.tı Ülkeleri'ndeki gelirler politikıısı 

uygulamalarının ilk ve genel örneklerinden biri olmuştur. Ülkemizdeki 
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şanss~zlığ~, kamuoyuna maledilememiş olmas~d~r. 

Eşel-Mobil Tasarısı da, Toplwnsal Anlaşma gibi yaln~zca 

emek gelirlerinden hareket-eden ve ücretlerin belirlenmesi ile ilgi-. 

li,daha ileri ilkeler getiren bir tasarı olmaktan ileri gidememiştir. 

Toplu Sözleşme Koordi~asyon Kurulu, kamu kesiminde ücret

lerin bazı ilkeler do~rultusunda belirlenmesi amaciyle başvurulan bir 

tedbir olarak görülmüştür. 

2634 say1.lı kanun ise, olağanüstü ve bir geçiş dönemi o

lan 12 Eylül 1980 Sonrasrnın, emek-sermaye ilişkilerini askıdan kur

tarmak amaciyle, zorunlu olarak başvurulan bir uygulama olmuşture 

Du özel değerlemelerden sonra, ülkemizde ücretlerle ilgi

li gelişmeleri, gelirler politikası yönünden genel olarak şöyle be

lirleye'bili!r."iz:-

(i) Ülkemizde ekonomik ve sosyal zorunluluklar gereği, üc

retle·rin en alt sınırı olan asgari ücret tesbitlerinin 1951 yılından 

beri Kanun gereği olarak düzenlenmiş olması, ülkemizde gelirler poli

tikası ile BÜdülen amaçların benimsendiğini göstermiştir. 

(ii) Asgar1 ücret tesbitlerinin, işçi-işveren ve de~let 

arasında belirlenmesine gerek duyulmasl. ise, gönüllü bir gelirler 

politikas~ uygulamasının toplumumuz yönünden normal karşılandığını, 

ve gelir teabitleri ile ilgili olarak,ülkemizde tecrübe sahibi olun

duğu ortaya ç~kmaktadır. 

(iii) Toplumsal Anlaşma, Eşel-MobiJ. Tasarısı, Toplu Söz

leşme Koor1inasyon Kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu çalışmaları da, 

farklı nitelikte teşebbüsler olmakla birlikte, ücret gelirleri ile 

sınırlı kalmakk~şuluy~ gelirler politikası ile ilgili örnekler ol

muştur. 
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TI. FİYATLı\U YÖNÜNDEN 

Ülkemizde eelirler politikası araacı güdülerek 1 ücretler 

dışında ya::nlan d.i(;er bir düzenleme 7 fiyat tesbiti ve kontrolleri ve _ 

t11rımsal ürünlerin taban fiyatları üzerinde 0lmuştur. Fiy;:ı.t tesbit 

Ve kontrolleri ile~ faktör &eliri olan k~rlara Gınırlamalar getiril

mek istenirken 7 tn.ban fiyatları politikası ile r1e, tarım ,rı:eliri elele 

edenlerin faktör gelirlerinin antırılmak istendiği açıktır. 

a. -Fiyat '!'esbit ve Kontrolleri 

Fiyat tesbit ve kontrolüne yi5nelik çalış.tilc'l.ların ol

dukça eskiye kadar gic1ebilcliği görülmekte ve çeşitli kanunlarla saf!,la

nan yetkilere c1ayaiıarak, ülkemizde birçok nıalın fiyatının tesbit ve 

kontrol edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Du tesbit ve kontrellerle ilgili,bazı düzenlemeler 

şunlar olmaktadır. 

i. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 

1930 yılJ.nda yürürlüğe giren 1567 sayılı "Türk Pa

rasının Kıymetini Koruma Kanunu" ile HükÜI:'lete, Türk Parasının kıyme

tinin korunm~sı için hertürlü tedbiri almak konusunda yetki tanı~mış

tır. Du yotkilcrc cl..ayanarak, Kambiyo K:ontrolü R·o jimi kurulm'!-ştur. An

cak Kanun yalnızca dış paralar karşısınaa Türk ?arasının değerini ko

ruma yönün·i.en değil, iç piyasada da Türk Parasının kıyınetinin koruruna

sı yönünden g<irevler yüklenmiştir. Daha sonra g:.irüleceği gibi de, 1973 

yılında bu Kanun'a dayanarak, fiyat tesbit ve kontrolüne gidilm~ştir. 

i i • ~!Iillt Korunma Kanunu 

~1il11 Korunma Kanunu' nun, 1911,0 yılında "FevkalA.r:1o 

hallerde ve seferberlik zamanında,halkın ve mi111 savunma ihtiynçla

rının sağlamaası için hükümetin normal zamanlnr~a söz konusu edileme

~recek 0lt=ı.~A.nüstü iktis~d1 görev ve yetkilerle donatılmasını saclamak 
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üzere" çıkarıldığı görülmüştür. Kanun'un gerekçesinde de belirtildiği 

gibip Kanun'un çıkış nedeni; 1939 yılı sonlarında Avrupa'da beliren 

harp tehlikesi olmuştur. 

1942 ve 1956 yıllarında pazı maddelerinde değişiklik yapılan 

l\hll1 Korunma Kanunu, 1940 yılında 2/12877 sayılı R:ararname ile uygu

lamaya konulmuş ve 1960 Eylül'üne kadar da,uygulamasını sürdürmüştür. 

1960 yılındG., ilerde yine olağanüstü durumlar ortaya çıktığında, uy

gulanmak üzere o.skıya alınan ~Ull1 Korunma Kanunu'nun bazı hükür.üer~ 

1960 t8.rihli ve 79 sayılı Kanun vasıtasiyle halen uygulanmaktadır. Ör

nek olarak;J?etrol Ofis, Et ve Balık Kurumu'nun devam etmesi, akc:ı.r-ya

kıt alam -satım fiyatlarının tesbiti ve fon tesisi, iş saatlerinin 

deziştirilmesi, gerektiğinde artırilm~sı, kadınlarla çocukların ça

lıştırılması koşullnrı, otomobil ve benzeri araçların ith.:'3.li ve satı·

şından prim alınması gibi bir kısım hükümleri ile, kararnarnelerin ba

zıl~rı g~sterilebilir(ll4). 

iii. Fiy~t Kontrol Komitesi 

Fiyat Kontrol Komitesi, Türk Parası.nın .Kıymei:iinin 

Korunması Hakkındaki Kanun'un~ Ş256 sayılı Kanun~la de~iştirilen bi

rinci maddesine~ daya.nılarek:, Tiakanlar Kurulu' nca çıkarılan 1.10.1973 

tarih ve 7/7202 sayılı kararname eki 19 sayılı Kqra~a kurulmuştur. 

25.3.1979 gün ve 7/7933 sayılı ek Kararla da, 19 Sayılı Karartla önem.._.. 

li değişiklikler yapılarak, Kooite'nin yetkileri sınırlandırılMıştır. 

Komite 1 nin kuruluş amacının~ ekonimik istikrn.rın korunması 

için, m?ı.mul madde fiyatlA-rını kontrol etmek olduğu g:Srü.lmekte ve komi

te yetki alanına giren m~mul madde fiyatlarının artırılabilmesi için, 

(114) Du konuda bak. Ak Yayınları; Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt:2? 
s.674. 
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ön müsaade sistemini getirmektedir. Daha sonra bir yorum kararı ile, 

ticart frı.aliyetlor: .de, fiyat kontrolünün kapsamına alınması J)~görH.l

ınü..ştür· • • Gc5rüldüğü gibi de Komite'nin amacı, kontrol kapsamına giren 

mall~rın fiyatlarındaki artışları önlemektir. 

iv. Sanayi ve Teknoloji :Dakanlığı'nca Yapılan Fiyat Tes

biti ve Kontrolu 

3003 sayılı "Endüstriyel l\~amulatın l~aliyet ve Satış Fi

yatlarının Kontrolü ve Tesbiti Hakkında Kanun" a dayanarak, Sanayi ve 

Teknrüoji Dakanlığı 10.1,1976 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan teb

liği ile, işlenmiş maddelerin maliyet fiyatı ya da toplam satış fiya

tının denetiminden yetkili kılınmıştır. Bu durumda ise, perakende sa

tış fiyatl.arının tesbit ve kontrolünden, "Fiyat Kontrol Komitesi" so

rumlu olurken, işle.nmiş maddelerin m::ıliyet ve toptan satış fiyn.tları

nın denetiminden Snnayi ve Teknoloji 3akanlığı sorumlu olmuştur. 

v. Fiyat Saptama-Kontrol-Koordinasyon Komitesi 

Fiyat Saptama-Kontrol-Koordinasyon Komitesi'nin ·14.9. 

1978 tarih ve 7/16374 sayılı Kararname Eki ile, "Fiyat Saptama-Kontrol 

Koordinasyon Komitesi Kurulması ve Çalışma Esaslarına İlişkin Kararıra 

g~)re, Başbakanlığa bağlı olarak kurulduğu görülmektedir. Komite' nin 

her türlü sun~i mal darlığ~ ve haksız fiyat artışlarını önlemek ama

ciyle, çeşitli kuruluşlarca yürütülen fiyat tesbiti ve kontrolü işle .... 

rinin daha etkin ve uyumlu bir şekilde yürütülmasini sağlamak amaciy

la kurulduğu belirtilmektedir. Komite'nin kanuni dayanağının da, 1567 

sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun, 6258 sayılı Kanunla 

değişik birinci maddesi ile, 3614 sayılı Ticaret Vek~leti Teşkil~t vo 

Vazifelerine Dair Kanun olduğu anlaşılmaktadır. 

Komite'nin görevlerinin, şunlar olduğu belirtilmektedir: 

Fiyat Kontrol Konütesivni.n,Sanayi ve Teknoloji 13akanlığı'noa yapılan 

fiyat tesbit ve kontrollerinin, 3614 sayılı kanun gereğince, Ticaret 
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:Dakanlığı'nca içticarotin rlüzenlenmesi ile ilgili görevlerin, 1580 

ve 1608 sayılı Kanun'lar gereğince :Delediyelerce yapılan fiyat tesbi

ti ve kontrolü ile diğer çalışmaların, 765, 1262, 1593, 1705, ~489, 

4770, 5442, 6197 sayılı Kanun'ların ilgili nnddeleriyle, 7/1321 sayı

lı kararna~eyo göre,ilgili kuruluşlarca ya~ılan fiyat tesbiti ve kent

rolünün, 7.3.1978 gfu1 ve 6677 sayılı Genelge ile kurulan İl vo İlçe 

Fiy::ıt Denetim Kurulları'nca yapılan denetim.lerin; etkin, uyumlu ve eş 

güdümlü biçimde yürütülmesinin sağlanması olduğu ileri sürülmüştür. 

Bu durumda Komite'ninp fiyat tesbit ve kontr0lü ile cörovli 

kuruluşların çalışr:ıcı.larının, " ••• etkin, uyumlu ve eşgürlü.r:ılü biçimde 

yürütülmesini" scı[;l2mak görevini yüklendiği gijrülmektefl.ir. 

vi. 3olediyelerce Yapılan Fiyat Tesbit ve Kontrolleri 

3.4.1930 yılında kabul olunnn 1580 sayılı 3elediyeler 
( 

Kanunu'nun, temel tüketim maddeleri ile, temel hiz.c.ıetlerin fiyatlarının 

tesbit ve kontrol eelilmesinde, :Jel ediyol er' i yetkili kıldı 1~ı g:5rülm.ek

te1ir. 

Kan~~vun 2.12.1960 gün ve 150 sayılı Kanun'la do~işik 

15/43 mad4.esinclo ,:Dolochyelerin, et, ekmek~ yaş meyva ve sebze ile, 

odun ve mangnl kömürünün fiyatlarını doğrudan doğruya tesbit etmek 

hakları ')ldu?~u hük.!'c1ü yer almaktadır. Yine aynı şekil:1e :Delediyelerin, 

Ma.hFı.lli İdare Kurullc'?ı.rı' nca tasdik edilmek koşuluyla 7 dii;er gıda ve 

ihtiyaç ma!ldol erinin t opt.!?.n ve :ı_1er8.kende A.zo..c:ıi satış fiyat la rı ile, 

yaş meyva vo sobzoyo münhasır olmak üzere k~r hadlerini tesbit etmek 

yetkileri vardır. 

Kanunqun 9 150 sayılı Kanun'la deGiştirilen 15/3 nadrlesi

ne göre de; lloloc1iyolor, lokanta, birahane, gazino, kahvehane 1 kıraat

hane, moyhano, han, otel, hamam~ sinema, tiyatro, bar, dansing ve ben

zeri yerlerin ücret tarifelerini tanzim ve tasdik etmekle yetkilidir. 

Ayni şokilde ütücü, kolacı, lekeci, giyim ve eşya tomizleyici ve bo

yacıları, ayakY~bı tamirci ve boyacıları ile benzerlerinin ücret ta-
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rifolerini, meslek1 teşekküllerinin görüşlerini de alarak? tanzim ve 

tasdik yetkileri olducu prtaya çıkmaktadır ... 

Kanun 9 u..n, 150 sayılı Kanun'la rteğişik 15/16 mrıddosi ile do~ 

tesbit e~ilon toptan ve per~kende azami satış fiyRtlarını veya k~r 

hadlerini ve ücret tarifelerini kontrol etmek, Jalediye'lere görev 

olarak verilmiş bulunmaktadır. 

1580 sayılı l1elediyeler Kanun'undan ayrı olarak da~ 2·1 Ha

ziran 1938 tarihinde kabul olunan 3489 sayılı "Pazarlıksız Satış l~cc

buriyetine Dair Kanun" un 2.maddesi gereeince; :Jorakende olarak satı

şı yapılan malların fiyatlarını gösteren etikatıerin konulması ve 

kontrolü de 1 bu Kanun'un ?.r.ıaddosi gereğince, :Jele<liyeler'e görev o-

larak verilmiştir. • 

vii. Diğer Fiyat Tesbit .ve Kon~ll.eri · i'ie İlgili Kuruluşlar 

Dahr1 önce g'irüldüğü gibi, yukarc1a belirtilenler dışın

aa çeşitli :1akanlık, Kuruluş ve Ilelediyeler tarafından birçok malın 

fiyatının t osb it edildil~i ve kontrolünün yt:ıpıldığı bilinmektedir. :3ir 

örnek olarak, aşağıdaki liste verilebilir(ll5). 

İlp;ili Kurulu§ 

Dakanlar Kurulu 

Fi~c::ı.t Konusu ve Kanun No .su 

Temel mal ve hizmetler(440), Pancar ve 

Şekor(6747), Akaryakıt(79), Tuz(3078), 

Destekleme Alımları(2834), T.M.O.Hububat 

Alınları ( 3491) ,Irüz eler ve T eSr e yerlerini 

ziyaret edeceklerden n.lınan ücretler(5t;.29), 

Sulama ücretleri(6200), Ödünç para verme 

işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak 

ve verilenek azaoi faiz oranları(1211). 

(115) Du konur.l_a bak. Güngör URAS; 11 Fiyat Kontrolü ve Türkiye 9 deki Uy
gulaması", {iyat Kontrolü ve Türkiye'deki Uyr~ulanr':lsı? A.g.e., 
s. 4·8-51. 



Tarım ::Jakanlı(:;ı 

Sağlık ve Sosyal 

Yardım Tiakanlığı 

Orm11n Jsakanlığı 

F.1aliye Bakanlığı 

:Ja,yındırlık JJakanlıgı 

Gümrük ve Tekel Tiakanlı~ı 

Ulaştırma :J3akanlığı 

Türk Hava Yollnrı 

T.C.Demir Yolları 

Denizcilik Jankası 

Mill1 Eğitim JJakanlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

:'Jakanlığı 
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Kimyev1 gübrelerin perakende s~tış fiyat

ları(1615)9 Yemlerin toptan ve perakenda 

satış fiyatları(1734), Zirai ımcadele alet 

ve ilaçları ve tohumluk fiyatları(6963). 

Hususi hastanolerQo alınacak ücretler(2219), 

Eczanalerde ihzrır edilen ilaçların fiyat

ları(6197), İspenciynri ve tibbi müstah

zarlar(1262). 

Orman Ürünleri(6G31). 

Oyun Kağıtları(lllü). 

~ayındırlık işleri yıllık rayiçleri(l609), 

Oto yolları(1737). 

Yemeklik ve sofralık tuzlar(3070), Tütün 

alımları(4036), Kahve(4223), İspirto ve 

ispirtolu içkiler(4250), Tütün mamulleri 

(1177), Gümrüklerle ilGili ihtilaflar i

çin alınacak ücret(1615). 

Karap hava ve sularda kamu ulaştırma hiz

metleri tarifeleri(6050), İstasyon, limnn1 

iskele ücret tarifeleri(447~). 

Hava yolları tarifeleri(6223). 

Demiryolları tarifoleri(61ô6). 

Deniz Yolları tarifeleri(5042). 

Özel Öğretim Kurumları ücrotlori(625), 0[;

renciler için kurulan pansiyonların ücretr 

leri(1G38). 

Su tarifelori(1053), Şehiriçi tnşıtlnrın 

tarifeleri(6973). 
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Adalet :Bakanlığı Avukatlık ücretleri tarifeleri(ll36), No

ter ücretleri(1512). 

~rizaa ve Tauı.t.aa Daka.n- . !l!uriatik tesis ve işletıııeleriıı tantele-
lı~ı ri(265) .. 

Ticaret ~akanlığı Sip,orta şirketlerinin tarifeleri; Acenta 

komisyonları(7397), Ticaret Dcrsalarında 

tescil ücreti(5590). 

T.C.Merkez :Jı:ı.nk:.-:ısı ~3anka kred.ilcrinin ve taksitle satışların 

düzenlenmesi(l211). 

Çay Kurumu Yaş çay yaprağı alım fiyatları ile çay fi

yatları ( ı~ı97) • 

Devlet Halzeme Ofisi Resmi daire ve kuruluşlara satılan malze

melerin fiyatları(6400). 

Özel Kanunlarında fiyat 

tesbiti için yetki bulun

mayan Kamu İktis~d1 Kuru

luşlı:ırı 

Mal ve hizmetler(440). 

viii. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı İle 

Getirilen Hükümler 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Proğramına b.af1lı ola

rak, fiysıt tesbit ve kontrolleri ile ilgili 8-şa[;ıdaki kararların a.:!.:!.n

dıcı görülmüştür: 

- G/173 sayılı Karar'la~ da.h:1. önce belirtilen "Fiyat 

Kontrol Komitesi" ve G/177 sayılı kararla da "Fiyat Saptama-Kontrol

Koordinasyon Koıni tGs i" kaldl.r:ı.l.ıriış.t.ır. 

- Lu iki komitenin yetkilerinin sona oruirilmesine 

karşılık, Sanayi va Toknolo ji ::Jakanlı~ı 'nca ya,pılan fiyat tosbi tle-
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rinde beyan esas~ getirilerek~ bu tesbit devam ettirilmiştir. Sanayi 

ve Teknoloji !lakanlığı 9 nın FKS 80/1-1 say~l~ "Fiyat Tesbitinde Ticyan 

Esasına İlişkin Tebliğ" inin birinci maddesinde, "··· sanayi mamulle

rini üreten firmalar tesbit edecekleri fabrika ve toptan satış fiyat

larını, uygulama tarihlerini de belirterek J3akanlığımıza gönderecek

lerdir"dS.tın:ıektedir. İkinci madde de,nDoyan edilen maliyetler ve dola

yısiyle satış fiyatlar~ üzerinde Tiakanlık, gerekirse inceleme ve de

ğişiklik yapabilecektir" hükmü getirilmektedir. 

- nakanlar Kurulu'nun 24.1.1900 tarih ve G/180 sayılı kara

rıyle, temel mal olarak kabullanilen ferrokrom ve aliminyum üretimi 

için elektrik, kömür ve herçeşit suni gübre ile, Devlet Demiryolları, 

Donizeilik ::}ankası ve DTI Deniz Nakliyat'ının yük taşımaları temel hiz

met olarak kabullenilmiş ve bu mallar dışındaki malları üreten,440 sa

yılı Kanun kapsı::unıudaki İktis~dt Devlet Teşekkülleri ile, müesseseleri 

ve İştiraklerinin ürettikleri malların fiyatlarını serbestçe tesbit 

etmeleri es3sı getirilmiştir. Tiöylece dahaönceki uygul~~adan farklı, 

bir uygulamaya geçilmiştir. ]~ilindiği gibi daha önce 11r40 sayılı Kanun 

kapsam~ndaki kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını 

gerektL3inde Dakanlar Kurulu tesbit edebiliyor ve kuruluşların kar

şılaşacakları zararlar da Hazine tarafından ödeniyordu. 

b. Taban Fi'Ya.t.lan 

Ülkemizde başta buğday olmak üzere ,dii1er tarımsal ürün -

lerin fiyatlarının belirli bir düzeyin altına düşoesini ön:.ı.emek nma

ciylo, devlet tarafından taban fiyatları belirlendiği ve birçok tarım 

ürününün fiyatının, bu fiyata g<ire oluştuğu bilinmektedir. Du ürünle

rin Devlet'çe belirlenen taban fiyatları üzerinden satın alınmasına 

1 da, "Destekleme Politikası" denmektedir ... Destekleme alımlarının ve 

fiyat politikasının Dakanlar Kurulu'nca belirlendiği ülkemizde, des

tekleme alımında bulunacak kuruluşun da yine aynı şekilde l3akanlar 

Kurulu' nca görevlend.irildi~~i görülmektedir. 



- 3J7 -

Taban fiyA. tlarının belirlenmesinde ekonoı:ük amaçlarla, sos

yal amaçların bir.J..ikto gözönüne alınması gerekirken, ülkemizde; siyasi 

· etkenlerin de ortaya çıktığı görtilnıüştür .. Böylece taban .fi.y.~tları le

lirtilcn ekonomik vo sosyal amaçlar doğrultusunda gerçekleşmemiş ve 

uygulama, üretim birleşimi ile tı:elir c1n.ğılımını <'llumsuz yönele etkile

miştir. TI~kanl~r Kurulu'nca belirlenen taban fiyatlarının finansman 

yükünün ise, genellikle Herkoz JJankası Kredilerine dayanıftırılmış ol

ması d.a, ülkomizçl.oki cnflasy0nist e~ilimlerin nedenlerinden biri olarak 

önem k~zanmıştır. 

Sınc..i girdi ve ihraç malı olA.n tarımsal ürünlerin,tahan fi

yatl~rının siyasi etkenlerle yüksek tutulduğu durumlarda, bu ürünle

rin tüketicisi olan diğer düşük geıirli grupların, ortaya çıkan mali-· 

yet enflA.syonundan zarar g:Jrdükleri bilinmektedir. Bundan ayrı olarak 

da;gelir datılımınJ.n, küçük çiftçi aleyhine, büyük çiftçi lahine bo

zulması ol~yı ile karşılaşılmaktadır. nu nedenle ne fiyat tesbitindot 

genel ')larak tarım fiyatlarıyla, tarım dışı fiyatlar arasın:hıki iliş

kinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 

G:Srülecoiü gibi ülkemizde Devlet tarafından başta buğ<l.ay ol

mak üzere, di(~er hububn,t çeşitleri ile birlikte afyon, tütün, pam'l.'~k, 

ça:r, şeker pn.ncarı, fın(lJ.k, tiftik ve yapağı r;ibi tarım ürünleri için 

taban fiyatlarının belirlenmesine r;erek duyulması, tarım kesiminde ü

retimde bulun~nların faktör gelirlerinin iyileştirilmesine dönük eko

nomik ve sosyal bir 8~aca dayanmaktadır. Böylece taban fiyatları po

litikası ile, r;clirlor politikası açısından bir aMaç, gözönüne A-lın

mış olmr-tkta<lır. 

C. KİTI.ALATI YONili DEN 

Ülkemizele kira tesbitlerini düzenleyen bir kanun bulun

mamakla birlikte ,ihtil~f 0lduğunda Sulh Hukuk l~ahkomeleri' nce kira 

t osb i tl erinin yapıldı[;ı bilinmckt edir. Anayasa Mahkemesi' nin 1963 
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yılında aldığı bir kararla, kiraların dondurulmasının yasaklanmasın

dan sonra bu yolun açıldığı görülmektedir. 

Genellikle ele mahkemelerin, kira teshi tler:.."lrlc bulunurken, 

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 'ndeki artışları gözönüne alchlzı ~aş:. l

maktadır .. Yarc;ıtay'ın son olare.k2.2.19Gl tarihli bir kararı ile 

(E.19Jl/500, k.19Gl/557), "Toptan Eşya Fiyat İndaksi'nde meydana go

len artışın bir kira yılıncıa %60' ı geçtiği hallerde, bunun kira para

sına yansıyan bölümürıü ~30 ile sınırlaması zorunlu olduğu sonucuna 

varılmıştır" denilmektedir • .Ju durumda kiralardaki artışın %30 ile 

sınırlandırılnnsı gerektiği belirtilmektedir. 

Yine bilindiği gibi ülkemisde kira düzenlemeleri ile ilgili 

olı:ırak birçok tasarı hazırlanmış, ancak bunlar bugüne kadar gerçekle

şomemiştir. 

ç. FAİZ TESTIİTLETIİ YÖNÜNDEN 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirlerine bağlı olarak, 

Hükümet' in 4 Hı::.ziran 1980 tarih ve 8/809 sayılı Kararnamesi ile, ül

kemizde faizlerin tesbiti konusunda eskiden uygulanan sıkı kontrol

lerden vazgeçildiği görülmüştür. 

Kararname' nin birinci maddesinde "~1ankr-ı.lar, açacakları 

kredilere uyp;tılnyaca!üarı azami faiz oranlarını, vadelerine r;öre ser

bestçe tesbit ve il~n ederler" hükmü getirilmiştir. 6/D mad::1esi il o c1c, 

Vadesiz mevduatlare. <ft.5, vadeli mevduatıara da, banka ilc mudi araşın

da tesbit edilecek oranda faiz verileceği hükmüne rer vetilmt~tir. 

:"Ju durumda görülece,zi gibi, kredi faizleri ile vadeli mev

duatıara ödenecek faizler serbest bırakılmış, vadesiz mevduatların 

faizlerinin de yıllık %5'in üzerinde olamayacağı kararlaştırıloıştır. 
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lJ. FllKTÖR GELİRLERİNİ DOGRUDAN DÜZENLEYEN UYGUL.AMALI.\IUN 

GENEL DEGERLENDİRİLMEsi· 

Ülkemizde gelirler politikası amacı güien uygulqmalar 

olarak incelediğimiz, ücretlerle ilgili gelişmeler, daha çok bir üc

ret politikası olarak önem kazanmıştır. Ancak bu ~elişmelerin gelir

ler politikası uygulamasına başlangıç mahiyette tecrübeleri ve alış-
• 

kanlıkları da birlikte getirdiZti belirtilmelidir. 

Fiyat tesbit ve kontrollerinin ise, ülke~izde 1930 yı -

lında gündeme ~etirildiği ve bu tarihten itibaren de~ birçok mal ve 

hizmetin fiyatının tesbit ve kontrolü için pekçok kuruluşa görev ve

rildiği d~ha önce görülmüştü. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu gereğin

ce de, fiyat tesbit ve kontrollerinin ekmekden, eğlence yerlerinin 

fiyatlarının t osb i tine kadar uzandı,~ı belirtilmişti. Ayrıca "Destek

leme Politikası" ile; ekonomik ve sosyal amaçlar gözönünde tutularak; 

Devlet. t"irafından birçok tarım ürününe taban fiyatları konduğu görül

müştü. 

Kiraların da, Sulh Hukuk Mahkemesi'nce tesbit edildiği ve 

1963 yılınd<'3.ki bir Anayasa mahkemesi Kararı ile de, kira dondurmasının 

söz konusu olamayacağı açıklanmış, faizler yönünden 4 Haziran 1980 

tarihinden sonra serbestlik ilkesinin getirildiği belirtilmişti. 

Du gelişmeler gözönüne alındığında; ülkemizde halen faiz

ler dışında,di~er faktör gelirlerinin dalaylı ve dolaysız bir şekilde 

tesbitinin ve kontrolünün yapıldığını söylemek yanlış bir hüküm ol

mayacaktır. Özellikle toplum için gerekli bazı temel mal ve hizmet

lerin fiyatlarının, tesbit ve kontrolünün Kanun•larca Delediyeler ve 

bazı kuruluşlara verilmiş olması ila, bir zorunluluğun gere 1~i olarak 

ileri sürülebilir. 

Faktör gelirlerinin tesbit ve kontrolüne dönük birçok kanun 

ve uygul'lmn.ya rağmen, etkinliğin saVana.nıa.rnas~, kuruluşlar arası.nda ~ş-
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ve bu konudaki kararsızlığa bağlanabilir. nu 

amaçla, bir çözüm olarak Üçüncü I3eş Yıllık Kalkınr.ıa Pl~n' ında yer a

lan, ancak Dördüncü D eş Yıllık Kalkır.urıa Plfuı' ında vazgeçilen "Ulusal 

Fiyat ve Ücret Daimi Özel İhtisas Komisyonun iyi bir başlangıç olmak

tan öteye gidememiştir(ll6). Çünkü devamı~ bir komisyon olarak düşü

nülen ve fiyat artışları ile ilgilt olarak bir rapor hazırlayan bu 

Grubun, rlaha sonraları toplantıya çağrılmaması bir ,anssızlJ.k olmuştur. 

Fiyat istikr~rını sağlamak üzere alınacak tedbirleri koordine etmek ve 

gerekli hallcrc1e Yüksek Pltlnlama Kurulu aracılığıylep J3akanlar Kurulu i 

na teklif edilecek ekonomik ve idari karar t~sarılarını hazırlamakla 

görevlandirilmiş olan bu Kurul 9 görüleceği gibi gelirler politikasına 

dönük bir amaÇ taşıması yönünden önem kazanmıştır. Özellikle de fiyat 

ve ücretlerin birlikte gözön::.~ı.; alınması, işçi-işveren ve hükümet tom-
·ı · 1 · · 1 · t · ·ı · ·· .. d /bU1~8llışmelle~t ·k 1 sı cı erınınJıraraya ge ırı mesı yonun en ge ır er po ı ı ası uygu a-

masında oldukça önerr.'!.i bir aşamaya gelindiğini göstermektedir. 

2. FAKTÖR GELİRLERİNİ DOLAYLI DÜZENLEYEN BAZI 

UYGULilli'TA LAR 

Üçüncü JJölür.ıde, "Türkiye'de Gelirler Politikasının Sos

yo-Ekonomik Nedenleri 11 olrı.rak incelediğimiz, verrsi ve sosyal güvenlik 

sistemleri de~ faktör gelirlerini dolaylı düzenleyen bazı uygulamalar 

olarak anem kazanmaktadır. 

A. VERGİ POLİTİKASI 

Daha ()nce de belirtildiği gibi, p:elirler politikası

nın amaçlarına ulq,şmak için başvurulan araçlardan biri det vergi po

litikası olmuştur. Ülkemizde özellikle 1 1'1art 1981 tarihinde yürürlü-

(116) DPT; Yeni Strateji ve Kalkınma Pl~nı Üçüncü Beş Yılt A.g.e., 
s.go6. 
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ğe girecek oln.n yGni GGlir Vergisi Kanunu ile, gelir vergisinin l::ıir 

ücret vergisi halinden çıkarılması için değişiklikler yapılmıştır. 

İşçilerin ve memurların satın .. al.ma güçlerinin artırılması

na dönük olarak p;Grçekleştirilen değişikl.ikler., faktör p.:elirlerini 

dolaylı hir şekilele etkilamek ametcı güttüEtü için, gelirler politikası 

yönünden Önemli p~r gelişme olmuştur. ~ 

TI. SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKASI 

Yine da~~ önce görüldüğü gibi, ülkemizde işçilerin, ne

murların ve bağımsız çalışanların sosyal p,üvenliklerini sa:;ıayan ku

ruluşlar, sınırlı kapsamda da olsa, fonksiyoner olmuşlardır. nu yö

nüyle de ülkemizde gerek sosyal sigortalar ve gerekse sosyal hizmet.• 

lerle, gelirlar politikası amacına dönük olarak,faktör gelirlerinin 

etkilendiği görülmektedir. 
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K I S I M III 

TÜRKİYE İÇİN 'LJYGTJN J3İH GELİRLER -;:'OLİTİKASIHIN BAZI İLKELERİ 

Göritlc1üğ,ü gibi, gelir bölüşümünd.en dana yüksek pay alma. 

konusundaki mücp.c1ele, bütün ülkelerde hükümetleri para ve maliye po

li tikalg,rı 1ışıncte. 9 yeni politikalar aramaya zorlamıştır. Gelirler 

politikası olarak tanımlanan bu politikalarla, demokratik rejim ze

delenmeden ve toplu pazarlık sistemi fonksiyonunu yitirmeden, eko

nomik ve sosyal dengenin sai3;lan.rnası amaçlanmıştır. Bu anlayış içihde 

de birçok ülkenin, kendi özel durumuna göre, gelirler politikasını 

şekillendirdiği görülmüştür. 

dlke.mizc1e is e, 1980 'li yılların başında ödemeler dengesi 

açıkları ve enflasyonist tırmanış, önemli sorunlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Öc'..emeler elengesinin iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler 

dışında, enflasyonist tırmanışın hızının kesilerek, gelir bölüşümü

nün iyileştirilmesine dönük tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur, 

Çünkü al.ınan kısmt tedbirlerin, önemli bir etkinlik sağlayamması ya

nında, bu kısm1 tedbirlerin gelir ve ücret farklılıklarını artırıcı 

etkilerinin söz konusu oldu3u görülmüştür. 

"1980 ve c1aha sonraki yıllarda Türk Ekonomisi' nin temel so_. 

runlarından ikincisi, bu durumda, gelir politikası olmaktadır" • Çün-
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k:ü daha önce beJ.irlen.en gelişmelerin 9 bu rlurur:ı~ yol açtığın(la şüphe 

yoktı.:ı.r. "Türk :::EJ.;:c,:·lr::J:.ı:i.si' nin taban fiyatlar:ı..nın belirlenmesinde, top~

lu sözleşr::ı.elerc~e ı=m::.1ı::1 nan ücret artı~larında, son yıllarda içine gj_ .... 

rilmiş buhı.n':!..n açık artırma yarış:ı..rıa tahammülü· yoktur" (ll 7). 

'i-enel bi.:..~ rl.el:orlendirrne ynpıl,'::ı..ğınd.a, ülkemizde gelirler 

poli tikasJ.nı zorunlu l·ulan sosyal ve ekono.mik gelişmeler, Batı Ül

keleri ı ndeldn,Ien daha farklı nitelikler taşımaktadır. Ülkemizde ge

lj_rler po li ti.kasının ~~;erekli li ğini P yalnızca toplu sözleşme sistemi·· 

,nin ne(~ en olüu?::u iddia edilen enflasyon, i~sizlik ve işçi -işveren 

ilişkilerinin bozulması gibi~ oluı:.1suz sonuÇlara bağlamamak gerekir. 

Belki ele bunlc"U"·,~an e.~'.ha çok~ yapısal nedenlerle ortaya çıkan, sos

yal ve ekonoı•.J.ili: (~engcsizliklere çözilin aramayı amaçlayan makro po

litikalar olar::tl:: ~.:te0;c::rlendirrıek yararlı olacaktır. Bu yönüyle, ül

kenüzde uy::_~hı.Jl:.::ı.c~::ı.k bir g.elirler politikasının, aşağıdaki ilkeleri 

gözönüne alın?. sı [';erek ec ektir. 

l. DBVLBT TAITZÜT EDİCİ 23İT~ HOL OY1TAHALIDIR 

Gelirler p'oli tikası aracılığı ile, makro ekonomik 

kararlar alırıaca~··,ın1an~ :!Jevlet gelirler politikasının tarafı ve so

rumlusu olmak cl"u·umw.'lC!.adır. ~elişmiş ülke örneklerinde görüldüğü gi-· 

bi, r:,elirl er po li tikgsı mekanizmesı hükümetler aracılığı ile yürütill.·

mektedir. 

Jlker.üzde gelirler poli til-msi amacina dönük,\ asgari ücret 

t"esb'i tleri ve fiyat kontrolleri ile ilgili uygula.r:1alarda olduğu gi

b'it gelirler };ıolitikası uyGula.;nasında da, devletin etkinliği olmalı~· 

.. . 
( 117) Necdet SER.İitJ ''Ücretlerin Dond.ırulma.sı ve Enflasyonla Mücadele~~ 

de İzlel'lfü8Si Gereken Temel .2olitika", Ankara Ticaret Odası, 
Sayı:l, Mart.,. 1980 7 s.8. 
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dır. Ancak bu etkinlik~ devletin ekonomik ve sosyal ;;:ıolitikaları dü

zenlemek görevinin d.ışınua anlaşıl.mamalıdır. :aaşka bir deyişle devle

tin etkinliği 9 ekonomiyi tanzim etmek görevi ile sınırlı olmalıdır. 

Bu wlııaçla da d evlat, ,:;erekli kanun değişikliklerini üz erine 

almak ve bunların uygulanmasından sorumlu olmak durumundadır •. 

Devlet, gelirler politikasına, ekonomik amaçlı işletneleri

nin işvereni ya da seçmenlerinden oy almayı amaçlayan taraf olarak ba-

karsa, şüphe8iZ ki Gelirler politikası daha başlangıçta amacından. 

sapma tehlikesi ile karşılaryabilir. 

2 r:ı.4'T ·ı ··:ı ·ı-:ıı; vo·ı,~·s "l:'YI. ı-::?"o:-rorır-J·--;-.;+1\T B~J· rııf·h,_.- rıı.r.." n1~ H"·LARI"T. -1 e •,_. ~·.;ı ... .J_.~,l .. ..LJ~....ı,.J.. .._,..,_ ).. • .;J._ ' •. -tL\ .-., . • _.ı . ..ı.,. i.\! - l)l _ ;a,,._,. j,,... l' 

ICı\~~, .C)_ı\I.T.A L ID IR 

rf8li:cler politikası aracılı{tı ile, gelirleri etkileyebil-· 

mek için? bir :ıGelirler Konseyi" 1mrulmalıdır. J3u Konsey'in aşağıdaki 

özellikleri tacaae.sı ~rararlı olacaktır. 

a. Bu Konsey, işçi-işveren ve hükümet üçlüsünü biraraya 

getirmelidir. İşveren kesimi olarak sadece, büyük sanay;i., ticaret ve 

hizmet kesimi .kapsa.nınayarak, tarım kesimi ile, esnaf ve sanatklır ke-· 

simi de bu Konseyvde temsil edilmelidir. 

b, Konsey'in niteli~i ne olmalıdır? Konsey, sadece isti

şar1 niteliktc bii' organ olma.ma..lıdır. DJ?T'nin 1971 Prog:r:-am•ında ~rer 

alan ve isti~art bir ni telii~i olan, 11 Ücret ve Gelir Ko.nseyi"nin bu

güne kadar UJ'GI.Ü~~uııa şansı olmadııSı gözönüne alınırsa, ülkemizde isti• 

şart nitelikli vrganların etkin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu ne den~· 

le gelirler Konsey'i.nin, etkin olabilmesi için, bazı kanuni yetkiler

le elenatılması (~erekmektedir. 

Ynlçıntaş, istişar1 mahiyette bir komisyonun da, uyg:ula

.rracılara ışık tutması yönünden yararlı olabileceğini, ancak uygula

macılara l.şık tutmanın, uygı..üamada yeterli olmadığının görüldüğünü 
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ileri sürmektee.ir(118). 'zaim ise9 Konsey kararlarının istişar1 mahi

yette olmasının, ı..:L,yc;ı.,ı.n olacağı görü.şünü savunmaktadır (119). 

Özellikle de toplum çıkarlarının ön plana geçtiği durumlar .. 

da, kanuni yetki1erin kullanılması zorunlu olabilmektedir. Çün~ü Ge

lirler Konsey 7 i aracılığı ile~ ücret ve fiyatların, işçi ve işveren 

ilişkilerinin, istihdam politikasının, vergi ve sosyal güvenlik poli

tikası ile, p2..ra ve r,Jaliye politikalarının etkilenmek is teneceği açık

tır. Aksi taküirete, sosyal grupların çıkar çatışmalarını önlemek müm

kün olmayacaktır. Bu şekilde, toplumla bir anlaşmaya gidilebilir ve 

bu anlaşmanın arkasında Devlet gücünün olmı,ası, toplum yönünden bir 

teminat olur. Böylece hiçbir sosyal grup, diğer bir sosyal grubun a

leyhine olabilecek fırsatları kullanmaktan kaçınır. 

c. Gelirler Konsey'inin kararları, tarafları bağlayıcı ni

telikte olmalıdır. Aksi takdirde, kararların bir etkinliği olmayabilir. 

· ç. Gelirler Konseyi, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri

nin dışında, istişar1 mahiyette D?T, DİE, Milli ?rodüktivite Merkezi 

ve Üniversite kesiminc.en de yararl9.nmak arııaciyle, bir uzman kadrosu 

oluşturmalıdır. Konsey Kararlarınday bu kadronun hazırlayacağı rapor

lardan yararlanmak yoluna gitmeli ve tarafların tartışmalarına bu ra

porlar ışık tutmalı~ır. 

3. BÜTÜN FAKTÜR '1-ELİHLERİ DÜZENLEHYmLİDİR 

Gelir bölüşümünün adaletsiz oldu~~u ülkemizde, uygulanacak 

bir gelirler politikası ile~ yalnızca emek gelirleri de~il, bütün fak

t·ör gelirleri c1üzenlenmek duru.mundadır. Başka bir deyişle, gelirler 

-----~--~---·----

(118) Nevzat YALÇINTAŞ; ntjcretler, Fiyatlar, İstihdam ve Millİ Gelir 
İlişkilnri 11 r "!:t.ıa.t .2oli t~k9.sı-Fi 1ya t Kontrolünün Gayesi ve Öne
mi11 Ko.t:!Y-~U~gj2.<:J..Zytın!a Ait r:1üzakerelerin ~utanai~ı.,Sanayi ve Tekno~ 
loji BaiG.ı.Lılıcsı, Ankara, 1976, s.47-48. 

(119) Sabahattin Zf..il':~T~ "Ihll1 Gelir Siyaseti İÇinde Fiyat Politikasının 
Yeri", ~~~:i\ı:..~J~li tikası-Fiyat Kontrolünün Gayesi ve Önemi" Ko
nulu Senroozyum:.:i Ait ""üzakere1erin Tutanağı, A.g.e., s.224 • 

.... .._ • ı~ .. ... 1 4 ı~ı ... 
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politikası, sad. e co ücr('3tleri değil, fiya tlar.ı, kira ve faiz gelirleri 

ile, k~rl:ırı eta kCoj_JSayacak bir yapıda olmalıdır. Taban fiyatları poli

tikasının enfJe .. syonist yapıda olmamasına dikkat edilmelidir .. Buna kar

şılıkv tarım kesimüıde gelir bölüşü..rnünü düşük ::;elirli çiftçiler ve 

gr'J.plar lehine de!1,iş-Giroc8k bir taban fiyatları ?Olitikasından yana 

olunmalıdır. 

Bu a;ı1açln uygulana ek ücret ve fiyat kontrolleri ise, esnek-· 

lik taşıcqlıdır. Bütün malların fiyatlarının kontrolü de~il, selektif 

bir kontrol sspirisi benimsenmelidir. Özellikle de• temel .:lallarla, 

to[)lum yönünden ö11.eL1li olan malların fiyat~arı kontrol edilmelidir. 

Bu yolla fiyatl:J.r gonc::l düzeyindeki artışlar kontrol altına alınarak, 

işçi, menurs C:;l>:J.ekli c;ibi sabit ve dar gelirlilerle, toplurndaki diğer 

dUşlik gelirli c;rupların gerçek gelirlerinde bir artış sağlanabilir. 

4. KJüiiTJOYLTNUN J3SFİMSEY3CEGİ TEHEL NOHT.1LJ\R GELİŞTİRİLHELİ 

VE TARAFIJJ"RIF İŞBİRiıİG İ SAdLANHALIDIR 

Ülkemizde uygulan3.cak bir gelirler politikasının amacı; 

gelirlerin donc1urulr::ıası olmayıp, gelirlerin sınırlandırılması olrıalı~ 

dır .. Ancak daha önceden de, gelirlerin sınırlandırılmasını sağlayacak 

normlar üzerinde ko.muoyunun desteği sağlanmalıdır. 

Genellikle de gerçek ücretierin belirlenmesinde, verimli

lik ilkesinden ye.ra.r1Emıldığı görülmektedir. Daha önce belirtildiği gi

bi, bu yolla ticret-fiyat yarışına yol açmaksızın, toplu pazarlık sis-· 

tominin demokr2-tik niteliği de korunabilmektedir •. 

Ayrıca indekaleme sisteminden de yararlanmak mümkündür. 

Bu şekilde ücretlerin ve parasal olarak ifade edilen bütün değerlerin 

fiyat artışlarına göre otomatik olarak ayarlanması konusunda anlaşma 

sa,],lsnarA.k, gerçek clocerler korunabilmektedir. 

Ülkemiz cl. e gelirler politikası aracılığı ile, toplu pazar

lık sisteminin kalc1ırılarak, yerine devlet kontrolünde yeni mekanizma-
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lar koymak d _:şli.n·JJ_r,1emekt edir • .Bu nedenle s endi ka ların, ülke ekonomisi ... 

nin ve üyelerinin çıkarları için, gerektiğindr:ı sendikal rekabeti ve çı~· 

kar çatJ..şmF.ılarını bir yana bır=.ı..karak, gönüllü bir işbirliğini kendile

rinin gerçe.klo§tirmeleri Gerekmektedir. Bu yolla, fiyat istikrarının 

sa[;Lınacağını ve istihdam güvrJncesinin var olacağını üyelerine anlat··· 

maları yararlı olacaktır. 

Baş.'::..rılı bir e;elirler politikası uygulaması ile, çalışL:la ba

rışını bozan zrev ve lokavt gibi eylemlerle de karşılaşılmayacaktır. 

Belirli bir fiyo.t d.üzeyinde, azam!. istihdam seviyesi sağlanabileceği 

gibi, enflasyoJ:ı.c1an en az zarar la kurtulmak da mümkün olabilecektir• 

!]üpJ:ıesiz ki bir gelirler politikasının başırıeı; bu po li ti

kanın taraflarının, politika ila uyum içinde ol.r:ıasına bağlıdır. Bu n.e

denle, işçi ve işver·en örgütlerinin, az sayıda üst teşkil~tlar içind.e 

toplanması gerekir. Ülkemiz yönünden bu durum, özellikle önem kazan~ 

maktadır. Send.ikala.şma oranının da düşüklüğü gözönüne alınırsa, kuvvet

li örgütlerde toplanma, alınacak makro ekonomik kararların uygulanma

sını da kolayl2ştıracaktır. 

II. UYGUN BİH f}E1İP..L3R ~OLİTİKASININ FONKSİYONLARI 

AÇISINDAN İLKSL:B~Rİ 

1. C:~EL~R BÖLÜŞÜMÜFDEKİ J30 ZUKLUKLARI GİDERİCİ OLTIIALIDIR 

Gelir bölüşümünün adaletsiz olduğu ülkemizde, uygulana-· 

cak bir gelirler politikası ile; gerek yapısal ve gerekse enflasyonist 

etkenlore baO.ı ol.::1..rak gerçekleşen adaletsiz gelir bölüşümü olayına 

müdahale edilnıolü1ir. J3u nedenle sayrisafi yurtiçi hasılanınP emek ve 

diğer faktör :-~el:i.rleri arasındaki bölüşümü ile P emek dışındaki diğer 

faktör gelirleri düz enlenrıelidir. 

Vergi .., sosyal güvenlik ve istihdam politikalarını, 

makro düzeyde yönlenc1irmeyi amaçlayan bir gelirler politikası günde~· 

me getirilmelidir. Gelir bölüşümünün iyileştirilmesinde, bu güçten 
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yararlanılmalıdır. 

2. Ç_,A .. LIŞ111IA BARIŞI SAGLANI1IALIDIR 

J~mek-sermaye işbirliğinin barışçı yollarla sağlanmasında, 

gelirler poli ti.kasına önemli görevler düşmektedir. Sendikalar, monopel 

güçlerine dayanarak, toplum çıkarlarına ters düşen da,ıranışlara girdi~~ 

ğinde 1 Devlet:in gelirler politikası aracılığı ile, bu güce sınırlama

lar getirebilme .hakkı doğmaktadır. Aynı şekilde toplum çıkarları nede

niyle, işverenlerin güçleri de sınırl~nabilmektedir. 

Özellikle, ülkemizde emek-ser:naye ilişkilerinde uzlaşmaz 

durumlarla karşılnşıldığı gözönüne alınırsa; gelirler politikası ara·· 

cılığı ile, bu nol;::ta.ya gelinmeden tedbirler alınması imk~nı doğabile

cektir. 

Çü..nkü, (::elirler politikası ile ilgili l,."' rarların alınma

sında9 bazı objektif ve ilmi verilerden yararlanılacaktır. Bu aşamada, 

çıkar ya da hisle:cc1e.tı daha çok, ortaya gGtirilen verilerin tartışılma

sı önem kazanacaktır. Aynı zamanda bu tartışma, kamuoyu önünde yapıl

dığı için de 9 tarafların toplum çıkarlarını gözönünde tutarak, kendi

kendilerini sınırlama imk~nı doğabilecektir. Bu şekilde, emek-sermaye 

ilişkilerinin iyileştirilmesinde ve çalışma barışının gerçekleştirilme

sinde etkinlik s~~lanabilecektir. 

3. EHPLASYOl'JU ÖNLEMELİDİR 

Gelirler politikası aracılığı ile, hızlı fiyat artışları 

önlenerek, enflasyonist sürecin kontrol altına alınması amaçlanmakta-· 

dır. Bunun için. de, ücret ve fiyat istikrarını sağlayacak tedbirlere 

başvurulmalıdır. 

~ara ve maliye politikalarının dışında, talebin kontrol 

altına alınması ve işgücü maliyetinin, verimlilik artışının üzerine 

çıkmasının önlerunesi sağlanmalıdır. Ücret artışının dondurulması ye

rine, ücretierin verimlilik ya da geçinme indekslerine bağlı olarak 
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ayarlanması imk~ __ ı.ı:ıdan .vn.rrırlanılmalıdır. Toplum yönünden önemli olan 

mallarla, temel mallarda fiyat kontrollerine .giailmeli, taban fiyatla

rı poli tikas;.ii.ncl.a el:on.Y:ııik ve sosyal amaçlar birlikte gözönünde tutula~· 

rak, fiyat istikrarı sağlanmalıdır. 

4. İŞSİZTJİG·İ AZALT~MLIDIR 

Ücret ve fiyat artışlarına, gelirler politikası aracılığı 

ile, sınırla;ı:ıalar getirildiğinde; ücret-fiyat yarışına yol açılrnayabi

lir. Bu da toplu.:,ı için daha yüksek bir istihdam ve düşük oranda işsiz

lik sağlayabilir. ?ara ve maliye politikalarının yeterli esneklikte uy

gulanması ile de, eJ:wnomik büyüme hızlandıi·ılarak, istihdamı artırmak 

imk~nı yaratılabilir. 

Gelirler politikası uygulamasında istihdam politikasının 

makro düzeyde ele alı;:unası ile, kırsal kesimden göç olayı önlenebilece

ği gibip bu kesimdeki gizli işsizliği önleyici tedbirlere de başvuru

labilir. 
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S O N U Ç 

Gelirler politikası 9 görüldüğü gibi geçici bir bulıran dö

nemi tedbiri olarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış

tır. Nedeni de, Keynezyen Yaklaşım'ın, enflasyon sorununa çözüm ge

tirememesine bağlanmıştır. Bu dönemde öygulanan para ve maliye poli

tikalarına bağlı olarak, satın alma gücündeki artışların, giderek üc

ret fiyat yarışına yol açtığı görülmüştür. Nisb1 bir ekonomik istik

rarla birlikte, enflasyonist baskının ortaya çıkması kaçınılmaz ol-
1 

muştur. Belirtilen gelişmeler sonucu, 1960'lı yılların ortalarına 

kadar,talep artışına bağlanan enflasyon olayı, 1960'lardan sonra, 

maliyetlerdeki artışlara bağlanmış ve ücret enflasyonu gündeme ge

ti rilmiştir. 

Enflasyoncl-:ı.n kurtulmak için, hükümetlerin para ve maliye 

politikalarına başvurnnları ve talebi kısna teşebbüsleri ise, büyüyen 

işsizlik oranlarına yol açmıştır. Bu nedenle para ve maliye politika

larından ayrı olarak 9 gelirler politikasının gündeme getirilmesi zo

runlu olmuştur. Genel olarak 9 "Gelirleri doğrudan etkileyen politika

lar olarnk" tru'lımlanan gelirler politikası ile, gelir bölüşümünün iyi

leştirilmesi vo emek-ser~~ye bqrışının sağlanması en önemli amaçlar 

olarak belirmiştir. Bu amaçlara bağlı olarak da, ücret ve fiyat is

tikrarının sağlanQusına, işsizliğin önlenmesine ve topluma güven duy

gusunun verilmesine çalışılmıştır. Ekonomik ve sosyal bulıranların ge

çici olmaktan çıkm~sı ile de 9 gelirler politikası uygulamalarından 

vazgeçilememiştir. Ancak, gelirler politikası uygulamasının başarısı 

da, ekonomik pl~nlamanın devamlı bir ögesi olarak görvlmesine bağlan

mıştır. 

; .ı-.: 
. .,:. ... _ 
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Günür.aüzde golirler politikasını savunanlnrın~ faktör fiy~tla

rına müdahalo ile, ücret-fiyat yarışının önleneceği ve ekonomik istik• 

rar ile, tam istihdamın bağdaştırılabileceğini ileri sürdükleri gö

rülmektedir. :Su nodonle de devletin, sendikaların artan güçlerini ve 

sınırsız isteklorini dengelemeleri yanında, fiyatları ve parasal ge

lirleri de düzenlemesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Görüle

ceği gibi de, gelirler politikası ile; ücretler dışında, diğer fak

tör gelirlerinin de düzenlenmesinin gerekliliği konusunda bir anlaş

ma sağlanabilmektedir. Özellikle de, fiyat ve kar düzenlemeleri ge

tirmeyen bir goıirler politikasının, işçi kesimince kabullenilmediği 

anlaşılmaktadır. 

Golirler politikasının çeşidinin ne olması gerektiği soru

nu ise, teorik tercihlerden çok, bir uygula~~ sorunu olarak ortaya 

çıkmıştır. Uyt~lamada, hükümetlerin kendi özel durumlarına göre, gö

nüllü ya da kanuni gelirler politikasından birini seçtikleri görülmüş

tür. Ayrıca ülkelerin, belli dönemlerde uyguladıkları politikanın çe

şidini değiştirerek, bu konuda esneklikten yana oldukları anlaşılmış

tır. Özellikle c1e, fiyatların sabit kaldığı varsayımı altında, para

sal ücretlerin ortalo.,ma seviyesinin, uzun dönemde sektörel ya da mil

lt düzeydeki ortalama verimlilik artışı oranında sağıannasını amaçla

yan gösterge (guidepost) sistemi önem kazanmıştır. Başka bir deyişle 

gösterge sistemi, gelirler politikası yönünden bütün ülkelerde, genel 

bir ilke olarak kabul görmüştür. 

Sendikalnrın, enflasyondan sorumlu tutulması, ücret enflas

yonu tartışmesını aktüel hale getirmiştir. Fakat çeşitli ülkelerle 

ilgili olarak yapılan ampirik çalışmalar, sendikaların maliyet enf

lasyonundaki etkilerinin sınırlı olduğunu göstermiştir. Sendikaların, 

fiyatlar genel seviyesinden ayrı olarak, istihdA.m üze.'ı:'inde de etkili 

olmaları, hükümetleri ?hillips Eğrisi Yaklaşımı üzerinde çözümler 

aramaya zorlamıştır. Buna tağlı olarak da, ?hillips Eğrisi'nde, ge-
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lirler politikasının rolünün belirlenmesi önGm kazanmıştır. Sendika

lrirın, enfls.syonist etkilerinin sınırlı olduğunun anlaşılınasına rağ

men, çoğu zamG.J.1 sendika gücünü sınırlayıcı tGdbirler alınmıştır. Bu

nunla birlikte, sendikaların toplu sözleşme sistemini, gelirler poli

tikası ile bağdaştırdıkları, kendi-kendilerine güçlerini sınırlayabil

dikleri, gelirler )olitikRsına gönüllü bir işbirliği ile katıldıkları 

zamanlarda, gelirler politikası uygulamalarının başarılı olduğu orta

ya çıkmıştır • .Bunlardan ayrı olarak da 9 gelirler politikasının, para 

ve maliye politikaları ile desteklenerek, tamamlanması gerektiği gö

rüşü ise, hiçbir zaman ihmal edilmemiştir. 

Çeşitli ülke uygulamalarının sonuçları, gelirler politikası 

uygulamasının başarısının, kuvvetli hükümetlere bağlı olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle Kuzey Avrupa Ülkeleri Tecrübesi, bu durumu a

çık bir şekilde belirlemiştir. Yine bu ülkelerde, işçi ve işveren ku

ruluşlarının, ülke ekonomisi yönünden istikrar unsuru oldukları görül

müştür. Kendine özgü gelirler politikası ile İsveç'in, devlet müdaha

lesi olmaksızın$ çalışma barışını başarı ile sürdüren ülkelere örnek 

olduğunda birleşilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de gelir

ler politikasının bnkış cıçısının farklı olması gerekir. Çünkü gtiı'Ui.; 

a~lü gibi ülkeBizde7s gelirler politikasını zorunlu kılan sosyo-eko

nomik gelişmeler, gelişmiş ülkelerden oldukça farklıdır. Gelişmiş ül

kelerde karşıl·::.şılan enflasyon ve işsizlik gibi benzer sorunlar yanın

da, bu ülkelerin kondilerine özgü yapısal sorunları olduğu bilinmekte

dir. Ayrıca da, bu sorunların çözümünde, toplumun sabırsız, hükümetle

rin ise aceleci olmak zorunda kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, ge• 

lirler politikasının, gelişmekte olan ülkeler<le, hükümetlere kısa dö

nemde etkili olabilecek araçlar sunma yönünden ilgi ':;ekmesi, normal 

karşılanınalıdır. 
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Y~klaşık %2.5 oranındaki nüfus artış hızı ve ~74 gibi yük

sek bağımlılık oranı yanında~ faal nüfus içinde ücretlilerin oranı 

'%·32'yi aşanıamışp istihdamın %59'u tarım kesiminde yoğunlaşmıştır. 

%17.5 or~nındaki işsizlik, en önemli bir sorun olmuştur. Bütün bun

lara bağlı ol2.rcı.k da~ tarım dışı kesimlere göç ile, sağlıksız şehir

leşme ve hizmet sektöründe düşük verimlilik kaçınJ.lmaz olmuştur; 

Ülkemizde gelirler politikasını zorunlu kılan sosyo-ekono

mik gelişmeler olarak da, gelir bölüşümünün adaletsiz oluşu en önemli 

neden olmaktadır. Gelir sahibi iktisaden faal nüfus yönünden yapılan 

çalJ.şm~ların sonuçları, ülkemizde ücret ve maaş geliri elde edenlerin 

parite oran~nın, birin altında kaldığını göstermektedir. Buna bağlı 

olarak da 1 ücretli ve maaşlıların ortalama gelirinin, gelir sahibi ik

tisaden faal nüfusun ortalama gelirinden daha düşük olduğu ortaya çık

maktadır. Ayrıca 1963-1979 toplu sözleşme döneminde, gerçekleşen net 

gerçek ücret nrtışı ise, %0.2 olmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen %3.4 

oranındaki ki~i başına gerçek gayri safi mill1 hasıl~ ya da mill1 ve

rimlilik artışı gözönüne alındığında, ücret artışlarının çok düşük ol

duğu ortA.ya çıkr.1aktaclır. 

Yine aynı dönemde İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 1433.1 o

larak gerçeklcşirken, İmalat Sanayi Net Parasal Ücret İndaksi 1367.9 

olarak gerçekleşrniş ve İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi' nin gerisinde 

kalmıştır. Düşük verimlilik, %30 gibi düşük orandaki toplu- sözleşme

lerden yar'lrlanma oranı, sosyal güvenlik kapsamının dar oluşu ve ver

gi sisteminin olwnsuz etkileri, gc:i:ler politikasını zorunlu kılan 

diğer etkenlerdir. Eu etkenlere, eğitim ve kültür düzeyindeki fark

lılıklar, tüketim harc::ı.malarında artış et';ilirni, toplu iş sözleşnesi 

düzeninin boşlukları ve emek-sermaye ilişkilerindeki bozukluklar da 

eklenebilmektedir. 

Türkiye~de gelirler politikasını zorunlu kılan bu sosyo-eko~ 

nomik gelişmeler karşısJ.nda, bu konuda ba~ı çalışmaların yapıldığı ve 
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çok eski yıllardruı beri de, bazı kanuni uygulamalara başvurulduğu bi

linrnek tedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı' nda yer alan "Ücret ve 

Gelirler Konseyi"nin~ gelirler politikasına dönük bir tcd.bir olduğun

da şüphe yoktur. İşçi kesiminin gelirler politikası konusundaki olum

suz tavrına karşılık 1 işveren kesiminin yalnızca ücretierin belirlen

mesi şeklinde do olsa, gelir düzenlemelerinden yana olduğu görülmüştür. 

Kanuni düzonle~elerin ise, çok eski yıllara kadar gittiği 

bilinmektedir. Ücrotlerle ilgili en eski düzenleme, 1951 yılında baş

layan aseari ücret tesbitleri olmuştur. 1978 yılındaki Toplumsal An

laşma, 1980 başındaki Eşel-Mobil Tasarısı ve Toplu Sözleşme Koordinas

yon Kurulu, 12 Eylül 1980 sonrasını düzenleyen Yüksek Hakem Kurulu ça

lışmaları, rlar kapsamlı gelirler poli ti!cası uygulamalarına örnek ol

maktadır. 

Gelirler politikası amacına dönük fiyat düzenlemelerinin, 

1930 yılında yürürlür;e giren 1567 sayılı Türk ?arasının~ Kıymetini Ko

ruma Kanunu ile başladığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki yıllarda fiyat 

tesbit ve kontrollerini amaçlayan; Milli Koruının1a Kanunu, Fiyat Kont

rol Komitesi, San~yi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan Fiyat Tesbit 

ve Kontrolleri, Fiyat Saptama-Kontrol-Koordinasyon Komitesi, Belediye

ler ve diğer kuruluşlarca yapılan tesbit ve kontrollerle, 24 Ocak 1980 

Ekonomik İstikrar Prograrnı ile getirilen düzenlerneler ve taban fiyat

ları politikası ile ilgili uygulam~ların hepsinin,gelirlerin düzenlen

mesine dönük olduğu açıktır. 

Yine aynı şekilde, kira ve faiz tesbitlerine dönük olarak 

yapılan b~zı çalışmalarla birlikte, ülkemizde faktör gelirlerinin tes

bit ve kontrolüne dönük uygulaınaların çeşitli olduğu ortaya çıkmakta

dır. Bu konudaki birçok kanuni düzenlemelere rağmen de, etkinliğin 

sağlanamadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise, uygulamt=:ı.nın bir amaç 

doğrultusunda yönlendirilememiş olmasına bağlanabilir. 

Belirtilen nedenler ve gelişmeler karşısında, ülkemizde ge

lirler politikasının gerekliliğini, yalnızca yapısal nedenlerle, ger-
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çekte sınırlı bir etki gücüne sahip olabilen toplu sözleşme sistemin

den ~ı::ırekotle değerlendirmernek gerekir. Bunlardan daha çok, yapısal 

n~lı&nlerin yol açtığı sosyal ve ekonomik dengesizl:!.V.:1 ere çözüm arama

yı amaçlc.9.yan, makro politikalar olarak tartı.ş.ma.kta yarar vardır. 

Bu nmaçla,ülkemiz koşullarına uygun bir gelirler politikası

nın, genel ilkeleri olarak şunlar ileri sürülebilirJ 

- Öncelikle, devletin tanzim edici bir rol aynaması gerekecek

tir. Çünkü gelirler politik.ı::ısı aracılığı ile, ülke düzeyinde makro

ekonomik kar~rlar alınac~ğından, devlet gelirler politikasının tarafı 

ve sorumlusu olmak durumundadır. 

- Toplumun bütününü temsil edebilecek, bir nGelirler Konseyi 11 

kurulmalıdır. Bu Konsey, devlet ve işçi kesimi ile birlikte, büyük ti

caret ve sanayi kesimi, tarım kesimi ve esnaf ve sanatk~rlar kesimi 

temsilcilerini de knpsamalıdır. Ülkemizin özelliği nedeni ile, çiftçi

lerin Konsoy 0 de temsili ihmal edilmemelidir. Konsey, merkezi olarak, 

bir kanun ile kurulmalı ve kararları kanuni nit elik taşımalıdır. Kon

sey kcırarları, tarafları bağlayıcı nitelikte olmalıdır.Konsey, bir uz

manlar kadrosunu dn bünyesinde oluşturmalıdır. 

- Kamuoyunun baQimseyeceği normlar geliştirilmeli ve tarafla

rın arzulu işbirlici sağlanmalıdır. Belirlenecek normlar, gelirlerin 

dondurulması yerine, gelirlerin sınırlandırılmasını a~~çlamalıdır. Fi

yat artışları nedeniyle, satın alma gücündeki düşmeyi önlemek ve ar

tan refahtqn pay alabilmek için, parasal ücret artışları, verimlilik

teki ve geçinme indeksindeki artışlarla ilişki kurabilecek bir meka• 

nizmaya bağlanmalıdır. Sendikaların kendi-kendilerine güçlerini sı

nırlandırmaları ve az sayıda güçlü kuruluşlarda toplanmaları teşvik 

edilmelidir. 

Ülkemizde uygun bir gelirler politikası, fonksiyonları yö

nünden de, öncelikle gelir bölüşümündeki adaletsizlikleri düzelterek, 

çalışma barışını sağlamalıdır. Enflasyonu kontrol altına alarak, is

tihdam güvencesi sağlayacak, dış ödemeler dengesi ve ekonomik gelişme 

yönünden dar boğazlarla karşılaşılmayacak şekilde gelir düzenlemele

rinden yana olmalıdır. 
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